
MSEC အြန္္ လိုငး္အ ေရငး္အးအယ္ဳ္္ိဳု ယ္ ငး္ အထ း 
သ ဘရတ  ကတလစရ  ္ဳ ္
၁။ အ ထြ ထြ စညး္ကကး္  ကက္ ရး 
ေညေ္ြအ ္ က ္

ဤ "MSEC အြန္္လိုင္းအ ေရင္းအးအ္ ယဳ္္ိုဳ္ယ င္းအထ း 
သ ဘရတ  ကတလစရ  ္ဳ"္ ( နရင္တြင္ "စရ  ္ဳ"္ ဟို   ခ းခ 
သို းစြြဲသြရးကည္)သည္ ယကန္ကရ  ငြ   းသက္ သ   ္က္ကွတ္က ရး 
္ြဲ္ွအ္ ေရင္းးအ္ ေး ကိုကၸဏီ ္ီကလတက္ - Myanmar 
Securities Exchange Centre Co., Ltd. ( နရင္တြင ္
"MSEC" ဟို   ခ းခသို းစြြဲသြရးကည္) ႏွွင ္ အြန္္လိုင္း အ ေရင္း 
အးအ္ းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ  ( နရင္တြင ္ "းန္ ဆရငက္ႈ 
အသို းယဳ္သ " ဟို   ခ းခသို းစြြဲသြရးကည္) တလို႔ႏွွင ္ သက္ဆလိုင္ 
သည္  အ ြင ္အ ေးႏွွင ္တရးန္းတ္ေရးအသီးသီးကလို ေွင္း္င္းစြရ 
 ဖရ္ယဳထရးေန္ ေည္ေြအ္ဳါသည။္   

ဤစရ  ္ဳ္သည ္ က ္ အ ေရင္းအးအ္သ ဘရတ စရ  ္ဳ္္၏ 
 နရက္ဆက္တြြဲယဖစ္စဳီးီး၊ က ္စရ  ္ဳ္ကလို အစရးထလိုးယ င္း ကဟိုတ္ဳါ။ 

းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ ဤစရ  ္ဳ္အေ MSEC က ွ
တလက စြရ ဖရ္ယဳထရးစဳီး  ြင ္ယဳ္ထရး သရ အတလိုင္းအတရအထလ 
သရ အြန္္လိုင္းအ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳ္ယ င္းကလို  ဆရင္္ြက္ 
 ြင ္ေွလကည္ယဖစ္ဳါသည္။  
  
MSEC တြင ္တရးနက္ေွလ  ကရငး္ ႀကလ္ တင ္အသလ ဳးယ ငး္ 
 အရက္ ဖရ္ယဳဳါ အ  ကရင္းအေရီး၊ ကလစၥေဳ္က ရးႏွွင ္ ဳတ္သက္၍ 
MSEC က တရးန္ေွလကည္ကဟိုတ္  ကရင္း ယငင္းဆလိုဳါသည။္  
ဤသလို႔ ႀကလ္တင္အသလ ဳး ယငင္းဆလိုယ င္းသည္ သက္ဆလိုင္ေရ 
တည္ဆြဲ ဥဳ ဒ ယဳပရန္း  က္က ရးႏွွင ္အညီ အက ္လးသက္ ေရက္ကႈ 
အယဳည ္အး ေွလ စေကည ္ယဖစ္ဳါသည္။ 
(၁) ကြန္ေက္ စနစ္တြင ္ အ ႏွွရင ္အအွက္ ယဖစ္ ဳခယ င္းီး၊ 
ဆက္သြအ္ ေးစနစ္ီး၊ ္ွ ဳ္စီးဳတ္္က္း သလို႔ကဟိုတ္ စက္ဳစၥည္း 
ကလေလအရက ရး  လ္႕အြင္း  က္ယဖစ္ ဳခယ င္းီး၊ ္ွ ဳ္စစက္ီး ယဳတ္ တရက္ 
ယ င္းီး၊ အယ ရး ယဳင္ဳကန္ထေလိုက္တရ က ရး္၏  ဳါ ဆကႈ  ကရင ္ 
ယဖစ္ ဳခ္ရ သရ  ႏွွရင ္ ႏွွးကႈက ရး အစေွလသည ္ MSEC က 
တရးန္ကေွလ သရ အ ယ အ န က ရး  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ္ရ  သရ 
ဆို း္ႈ းကႈက ရး။ 
(၂) းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ ္၏ အကွရစရ  ကရင္   ဳခ ဳါက္ 
 သရ ဆ ိုး္ွ္ းကႈ သလို႔ကဟိုတ္ ၎္၏ Securities Account 
အတြင္းသလို႔  Login ID ႏွွင ္ Passoword ကလို ေလိုက္ႏွွလဳ ္
းင္ ေရက္စဳီး အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ ္ ယဳ္္ိုဳ္သ တလို႔က 
အကွရစရက ရး  ဳးဳလို႔စဳီးီး၊ အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳ္ယ င္းယဖင ္ 
ယဖစ္ ဳခ္ရ  သရ ဆို း္ႈ းကႈက ရး။ 
(၃) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က အြန္္လိုင္းယဖင္  အ ေရင္း အးအ္ 
ယဳ္္ိုဳ္္ေရတြင္ အသို းယဳ္ေသည ္ ကလကလ္၏ ကလိုအ္ ေးကလိုအ္တရ 
အ  က္အ္က္က ရးကလို  ဳါ ဆစြရ ကလိုင္တြအ္ အသို းယဳ္ယ င္း 
  ကရင္  ယဖစ္ ဳခ္ရ သရ ဆို း္ႈ းကႈက ရး။ 

(၄) းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ က ကလကလ အသို းယဳ္ သရ စက္ဳစၥည္း 
က ရး္၏ ္ို ယ  ္ကႈကလို စလတ္  အ ို ကည္ေ သရ အ ယ အ နအထလ  စီက  
 ဆရင္္ြက္ယ င္း ကေွလ သရ  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ္ရ သရ ဆို း္ႈ းကႈ 
က ရး။ 
(၅) ဤစရ  ္ဳ္္၏ အဳလိုင္း ၂ တြင္ တလက စြရ ဖရ္ယဳထရး  သရ  
အ ေရင္းအးအ ္ အကွရစရ္က္    လန္ က ရ္္ြန္စဳီးကွ တင္သြင္း 
 သရ အကွရစရ  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ္ရ သရ ဆို း္ႈ းကႈက ရး။ 
(၆) ဤစရ  ္ဳ္္၏ အဳလိုင္း ၂ ႏွွင ္ ၃ တြင္ တလက စြရ  ဖရ္ယဳ 
ထရး္ က္ႏွွင္  းန္ ဆရင္ကႈ အသ ိုးယဳ္သ ကလိုအ္တလိုင္ ကွရးအြင္း 
တင္သြင္းကလ သရ အကွရစရက ရး  ကရင ္  ယဖစ္ ဳခ္ရ သရ 
ဆို း္ႈ းကႈက ရး။    
(၇) းန္ ဆရင္ကႈအသ ိုးယဳ္သ သည္ ဤစရ  ္ဳ္္တြင္ တလက စြရ 
 ဖရ္ယဳထရး သရ တရးယကစ္  က္က ရးကလို  ဖရက္ဖ က္ သယဖင္  
MSEC က အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ ္ အကွရစရက ရးကလို 
ယငင္းဳအ္္ယ င္း  ကရင ္  ယဖစ္ ဳခ္ရ  သရ ဆို း္ႈ းကႈက ရး။        
(၈) းန္ ဆရင္ကႈအသ ိုးယဳ္သ သည္ ဤစရ  ္ဳ္္တြင္ တလက စြရ 
 ဖရ္ယဳထရး သရ တရးယကစ္  က္က ရးကလို  ဖရက္ဖ က္ သယဖင္  
MSEC က အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ ္ းန္ ဆရင္ကႈကလို  
ေဳ္ဆလိုင္းထရးယ င္း  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ္ရ  သရ ဆို း္ႈ းကႈက ရး။        
(၉) းန္ ဆရင္ကႈအသ ိုးယဳ္သ သည္  ဤစရ  ္ဳ္ႏွငွ ္ က ္ 
အ ေရင္း အးအ ္ သ ဘရတ စရ  ္ဳ္ဳ ါ စည္းကက္း  က္ က ရးကလို 
 ဖရက္ဖ က္စဳီး  အ ေရင္းအးအ္ ယဳ္္ိုဳ္ယ င္း  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ 
္ရ သရဆို း္ႈ းကႈက ရး။       
 
တေရးစေီင္ဳ လိုင ္ြင ္အရဏရႏွွင ္ ဳတသ္က၍္ သ ဘရတ ည ီ က ္
ဤသ ဘရတ စရ  ္ဳ္ႏွွင ္ ဳတ္သက္၍ းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ  
ႏွွင ္ MSEC တလို႔အ ကရး  ဳခ ဳါက္္ရသည ္ ကည္သည ္ 
အယငင္းဳြရးကႈကလို ကဆလို ယကနက္ရႏွလိုင္င အတြင္းေွလ စီေင္ဳလိုင ္ြင္  
အရဏရေွလ သရ သက္ဆလိုင္ေရတေရးေို းသလို႔  ္ွ ရက္ထရး 
တင္သြင္း၍ ထလိုတေရးေို း္၏ စီေင္ဆို းယဖတ္ယ င္းကလို   အ  ကဳါကည္ 
ဟို သ ဘရတ  ကဳါသည္။  
 
ယငငး္ဳအယ္ ငး္ 
(၁) းန္ ဆရင္ကႈအသ ိုးယဳ္သ  အ နယဖင ္ ဤသ ဘရတ စရ  ္ဳ္ႏွငွ ္  
က ္ အ ေရင္းအးအ ္ သ ဘရတ စရ  ္ဳ္ဳ ါ ကည္သည္  
စည္းကက္း  က္ကလိုကဆလို  ဖရက္ဖ က္ဳါက MSEC က ႀကလ္တင္ 
အ  ကရင္း ကရးယ င္း ကေွလဘြဲ အကွရစရက ရးကလို ္က္  ေန္ 
ယငင္းဳအ္ယ င္း သလို႔ကဟိုတ္ အ ေရင္းအးအ ္ ကယဖစ ္စေန္ 
ေဳ္ဆလိုင္းထရးယ င္းက ရး ယဳ္္ိုဳ္ဳါကည္။   
(၂) MSEC သည္ တစ္ႀကလက္္ွ င္  ငြက ဳ(္၂၀) သန္းထက္   
ဳလို သရ ကည္သည ္ အ ေရင္းအးအ္ အကွရစရကလိုကဆလို ယငင္းဳအ္ 
ကည္ယဖစ္ဳါသည္။ သလို႔ သရ္  းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ  အ နယဖင ္ 
အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ္ အကွရစရက ရး ကတင္သြင္းကီ ဤ 
သ ဘရတ စရ  ္ဳ ္ အဳလိုင္း ၂ တြင္ အတလအက   ဖရ္ယဳထရး 
 သရ အကွရစရတစ္ႀကလက္္ွ င္ အက ရးဆို း အ ေရင္းအးအ္ 
ယဳ္္ိုဳ္ႏွလိုင္သည ္ သတ္ကွတ္ ငြဳကရဏကလို စစ္ ဆးီး၊ သလေွလစဳီး 
ယဖစ္ေန ္တရးန ္ေွလသည္။  



ေဳဆ္လိုငး္ထရးယ ငး္ 
းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ  သလို႔ကဟိုတ္ ၎ကွ တဆင ္  အြန္္လိုင္းယဖင ္ 
အ ေရင္းအးအ ္ းန္ ဆရငက္ႈကလို  ေအ အသို းယဳ္သ  ကည္သ ကဆလို 
 အရက္ ဖရ္ယဳဳါ ္ိုဳ္ ဆရင္ကႈက ရး အတြက္ အြန္္လိုငး္ 
းန္ ဆရင္ကႈ ကလို အသို းယဳ္ ြင ္ကေွလဳါ။  
(၁) တည္ဆြဲဥဳ ဒီး၊ နည္းဥဳ ဒီး၊ အစလိုးေအကလန္႔ႏွွင ္ ဒီကေီက ရး 
အေ တရးယကစ္ထရးသည ္ ္ိုဳ္ ဆရင္ကႈက ရး။  
(၂) အယ ရးသ တစ္ အရက္္၏ အသို းယဳ္ကႈကလို   ္လး ဖရက္ယ ငး္ 
(သလို႔)  အိုလအြင္း စယ င္း  
သလို႔ကဟိုတ္ 
းန္ ဆရင္ကႈတစ္ ို ိုီး၊ အြန္္လိုင္းအ ေရင္းအးအ္ ယဳ္္ိုဳ္ေရတြင္ 
အသို းယဳ္သည ္ စက္ဳစၥည္းီး၊ သတင္း အ  က္အ္က္ီး၊ စရေင္း 
သလို႔ကဟိုတ္ ကြန္ဳ ်ဴတရ ကြန္ေက္တစ္ ို ိုကလို တေရး ကးင္ သရ 
နည္းယဖင္  းင္ ေရက္ ေအ  အသို းယဳ္ယ င္း (သလို႔)  ႏွွရင ္အွက္ယ င္း။ 
(၃) ဤစရဳလိုဒ္ဳါ စည္းကက္း  က္က ရးကလို  ဖရက္ဖ က္ဳါက 
အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ ္းန ္ဆရင္ကႈ္၏ တစ္စလတ ္တစ္ဳလိုင္းကလို 
္ည္း ကရင္းီး၊ အရး္ို းကလို ္ည္း ကရင္း ႀကလ္တင္အသလ ဳး 
ယ င္း ကယဳ္ဘြဲ ေဳ္ဆလိုင္းယ င္း  ေကည္။  
 
ေဳစ္ြဲယ ငး္ 
MSEC သည္  အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ္ းန္ ဆရင္ကႈ္၏ 
တစ္စလတ္တစ္ဳလိုင္းကလို္ည္း ကရင္းီး၊ အရး္ို းကလို္ည္း ကရင္း 
ႀကလ္တင္ အသလ ဳးယ င္းကယဳ္ဘြဲ ဆီ ္ ရ္ သရ အ  ကရင္းက ရး 
  ကရင္  အ  လန္က ေြး ေဳ္ဆလိုင္းႏွလိုင္သည္။  

စရ  ္ဳ္ဳ အဖ္ ကယ္ ငး္ 
 အရက္ဳါ ကလစၥေဳ္က ရး ဳခ ဳါက္္ရဳါက ဤစရ  ္ဳ္ကလို  
ဳအ္ဖ က္ႏွလိုင္သည္။  

(၁) းန္ ဆရငက္ႈအသို းယဳ္သ က အတြင္းသတင္းေေွလကႈက ရး အ ဳခ 
အ ယ   ၍ အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳ္စဳီး အယကတ ္ ထိုတ္ယ င္းီး၊ 
တည္ဆြဲ ဥဳ ဒက ရးီး၊ နည္းဥဳ ဒက ရးႏွွင ္ စည္းကက္း  က္ က ရးကလို 
  ္လး ဖရက္ယ င္းီး၊ MSEC ္၏ အသလ ဳး တရးယကစ္  က္ က ရးကလို 
က္လိုက္နရယ င္း။ 
(၂) MSEC က းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ  ထ သလို႔  စရ  ္ဳ္ကလို 
ဳအ္ဖ က္ေန ္ တရင္းဆလို  က္ တင္သြင္းယ င္း။ 
(၃) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က MSEC ထ သလို႔  စရ  ္ဳက္လို 
ဳအ္ဖ က္ေန ္ တရင္းဆလို  က္ တင္သြင္းယ င္း။ 

စရ  ္ဳက္လို ယဳငဆ္ငယ္ ငး္ 
(၁) ဤစရ  ္ဳ္ကလို သက္ဆလိုင္ေရ တည္ဆြဲ ဥဳ ဒက ရးီး၊ 
နည္းဥဳ ဒက ရး အကလန္႔   ကရ္ယငရစရီး၊ အကလန္႔ီး၊ ညႊန္ ကရး  က္ႏွွင ္ 
္ိုဳ္ထို း္ိုဳ္နည္း ယဳပရန္း  က္က ရးတြင္ အ ယဳရင္းအ္ြဲ 
တစ္စို တစ္ေရ ယဖစ္ ဳခ သည ္ အ  လန္တြင္္ည္း ကရင္းီး၊ MSEC 
က ယဳရင္း္ြဲကႈက ရး ယဳ္္ိုဳ္ေန ္ ္လိုအဳ္သည္ဟို အ ဆသည ္ 
အ  လန္တြင္္ည္း ကရင္း ယဳင္ဆင္ယ င္း က ရး ယဳ္္ိုဳ္သြရးကည္ 
ယဖစ္ဳါသည္။  

(၂) ဤစရ  ္ဳ္ကလို ယဳင္ဆင္စဳီး သင္  ္ ရ္ သရ အ  လန္ကရ္ 
အတြင္းတြင္ းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ ထ ကွ ကန္႔ကြက္  က္ 
ကေွလဳါက းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ က ထလိုယဳင္ဆင္ ယဳရင္း္ြဲ  က္ 
က ရးကလို သ ဘရတ စဳီး ယဖစ္သည္ဟို သတ္ကွတ္ ကဳါကည္။   

၂။ အြန္္ လိုငး္အ ေရငး္အးအ ္းန ္ဆရငက္ႈ 

[အြန္္ လိုငး္အ ေရငး္အးအ ္းန ္ဆရငက္ႈ] 

MSEC က ္က္  ထရး သရ းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ သရ္ွ င္ 
အြန္္လိုင္းအ ေရင္းအးအ္းန္ ဆရင္ကႈက ရးကလို အသို းယဳ္ ြင ္ေွလကည္ 
ယဖစ္ဳါသည္။ 

(၁) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္  MSEC ္၏ းဘ္ဆလိုဒ္ 
(https://login.msecmyanmar.com/) ကွတစ္ဆင ္ အြန္္လိုင္း 
အ ေရင္းအးအ္အကွရစရက ရး တင္သြင္းႏွလိုင္ကည္ယဖစ္သည္။  

(၂) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ ကွ အင္တရနက္ ကွတစ္ဆင ္ 
အ ေရင္းအးအ္အကွရစရက ရး တင္သြင္းေရတြင္ ထလိုသလို႔ 
အင္တရနက္က ွ တင္သြင္းယ င္းကလို MSEC က ္က္  ေေွလသည ္ 
အ  လန္ကလိုသရ အကွရစရ္က္  ေေွလသည ္ အ  လန္အယဖစ ္ သတ္ကွတ္ 
ကည္ယဖစ္ဳါသည္။ 

(၃) းန္ ဆရငက္ႈအသို းယဳ္သ  အသို းယဳ္ သရ ကြန္ဳ ်ဴတရီး၊ 
စကတ္ဖိုန္းီး၊ အီ္က္ထ ေရနစ ္ စက္ဳစၥည္း အက ္လးအစရး ဳခ 
က တည္၍ အသ ိုးယဳ္ႏွလိုင္ သရ းန္ ဆရင္ကႈ အက ္လးအစရးက ရးကရွ 
ကန္႔သတ္  က္ ေွလႏွလိုင္ဳါသည္။   

(၄)  န႔  င္း အြန္္လိုင္းအ ေရင္းအးအ္ အကွရစရက ရးအတြက္ 
အကွရစရ္က္  ကည ္အ  လန္ကွရ  န႔စဥ္ န နက ္ ၈းးး နရေ ီ က ွ
အ ေရင္းအးအ ္ ယဳ္္ိုဳ ္ဳးသည ္အ  လန္ တစ္ ို  င္းစီ   
(Matcing time) ကတလိုင္က ီ ၃း စကၠန္႔အ္လိုအထလ္ည္း ကရင္းီး၊  
 နရက္ န႔ အတြက္ ႀကလ္တင္အကွရစရက ရးကလို ည န ၂းး၀ နရေကီွ  
၈းးး နရေီအထလ ္ည္း ကရင္း ယဖစ္ဳါသည္။  

(၅) အြန္္လိုင္းအသို းယဳ္၍ အကွရစရ  ဳးဳလို႔ဳါက အကွရစရ 
တစ္ ိုစီအတြက္ အက ရးဆို း အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳ္ႏွလိုင္သည ္ 
ကန္႔သတ္ဳကရဏကွရ  ငြက ဳ ္(၂၀) သန္းယဖစ္ဳါသည္။ 
* ဖိုန္းယဖင္  သရ္္ည္း ကရင္းီး၊ MSEC ေို း န္းသိုလ႔ ္ ကလိုအ္တလိုင္ 
္ရ ေရက္၍ သရ္္ည္း ကရင္း အကွရစရက ရး ဳးဳလို႔ကည္ ဆလိုဳါ 
က  ဳကရဏ ကန္႔သတ္  က္ကေွလဳ ါ။    

*  ဈးကြက္အကွရစရႏွွင ္ ဳတ္သက္၍   သက္ဆလိုင္ေရ ေွအ္အရ္၏  

သက္ဆလိုင္ေရ န႔တြင္ေွလ န သရ အယကင ္ဆို း  ေွအ္အရ စ းႏွႈနး္ 

 ဳခတြင္ အ ယ   ၍ းန္ ဆရင္ကႈအသ ိုးယဳ္သ က အက ရးဆ ိုး 

၀အ္အ ႏွလိုင္သည္  ္ ေွအ္အရအ ေအတြက္ႏွွင္  ္က္ေွလ စ းႏွႈန္း 

 ဳခတြင္ အ ယ   သည္   ေရင္း  ႏွလိုင္ သရ ေွအ္အရအ ေ 

အတြက္ ကလို သတ္ကွတ္/ တြက္  က္ကည္ယဖစ္သည္။     

 



Login စကီ  န္႔ ြြဲကႈ 
(၁) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ ၎္၏ စကရးးွက္ကလို ဳို ကွန္ 
 ယဳရင္း္ြဲသတ္ကွတ္ယ င္း အစေွလ သရ သင္  ္ ရ္ေရ နည္း္က္း 
က ရးယဖင ္ ကလကလကလိုအ္တလိုင္ ထလန္းသလက္းီး၊ စီက  န္႔ ြြဲေဳါကည္။  
(၂) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ ၎္၏ စကရးးွက္ကလို 
 ကရင္းကြန္စြရ ကထလန္းသလက္းယ င္း  ကရင ္ ယဖစ္ ဳခ္ရသည ္ 
ဆို း္ႈ းကႈ က ရးအတြက္ MSEC က တရးန္ကေွလဳါ။ 
(၃) ID ႏွွင ္ Password ကလို အ္ြြဲသို းစရးယဳ္စဳီး အသို းယဳ္ န 
  ကရင္း  MSEC က အို  ကည္ဳါက  MSEC က အ ေရင္း      
အးအ္ယဳ္္ိုဳ္ယ င္းအရး ကန္႔သတ္ယ င္း (သလို႔ကဟိုတ္) ဆလိုင္းင   
ထရးယ င္းတလို႔ ယဳ္္ိုဳ္ႏွလိုင ္ဳါသည္။     
(၄) အြန္္လိုင္း အ ေရင္းအးအ္ းန္ ဆရငက္ႈ အသို းယဳ္ေန ္
အတြက္ ကလိုအ္ ေးကလိုအ္တရအ  က္အ္က္က ရးကလို  ကရင္းကြန္ 
စြရ ကရကြအ္ထလ္န္းသလက္းေန္ႏွွင ္ ္လိုအဳ္ သရ ္ို ယ  ္ ေးဆလိုင္ေရ 
စီက   ဆရင္ေြက္  က္က ရး ယဳ္္ိုဳ္ထရးေွလေန္အတြက္ းန္ ဆရငက္ႈ 
အသို းယဳ္သ ူသရ အ  လနယ္ဳည ္ တရးန္ေွလဳါသည္။   

၃။ အ ေရငး္အးအအ္ကရွစရက ရး 
[အ ေရငး္အးအအ္ကရွစရက ရး]  

(၁) အကွရစရ ႏွွစ္က ္လးေွလဳါသည္။ 

(က) ကန္႔သတ္အကွရစရ - ကလကလ းအ္္လို သရ/ 
 ေရင္း္လို သရ  စ းႏွႈန္းကလို အတလအက သတ္ကွတ္ 
ထရး သရ အကွရစရယဖစစ္ဳီးီး၊ သတ္ကွတ္ သရ စ းႏွႈန္း 
ထက္ကဳလို သရ  စ းႏွႈန္းယဖင္  ကးအ္ေန ္ သလို႔ကဟိုတ္ 
သတ္ကွတ္ သရ စ းႏွႈန္း အရက္  ္ ရ နည္းဳါက 
က ေရင္းေန ္ သတ္ကွတ္ထရး သရ အကွရစရ 
ယဖစ္ဳါသည္။ သတ္ကွတ္  စ းႏွႈန္းႏွွင ္ကကလိုက္ညီဳါက 
အ ေရင္းအးအ ္ယဳ္္ိုဳ္ ဳးကည္ ကဟိုတ္ဳါ။  

( )  စ းကြက္အကွရစရ -  စ းကြက္ ဳါက္ စ းအတလိုင္း 
အ ေရင္း အးအ္ယဳ္္ိုဳေ္န္ အကွရစရယဖစ္ သရ  ကရင ္ 
အ ေရင္းအးအ ္ ယဖစ္ ယကရက္ေန္ ္ြအ္က စဳီးီး၊ 
က ကွ ရ္ကွန္းထရး သရ  စ းႏွႈန္းယဖင ္ အ ေရင္းအးအ ္
ယဖစ္ ယကရက္သြရးႏွလိုင္သည္။  စ းကြက္ အကွရစရ 
က ရးသည္ ကန္႔သတ္အကွရစရက ရးထက္ အ ေရင္း 
အးအ္  ယဖစ္ႏွလိုင ္   ဳလိုက ရးသည္။  

(၂) အကွရစရ  ဳးဳလို႔ယ င္း (သလို႔ကဟိုတ္) အကွရစရ ေိုဳ္သလက္းယ င္း 
က ရးကလို MSEC ္၏ Trading System ေွလ "Today's Order 
Status" "အ န႔ အကွရစရက ရး အ ယ အ န" တြင္  ဖရ္ယဳ 
 ဳးထရးသည ္အတလိုင္း အတည္ယဳ္ေကည ္ယဖစ္ဳါသည္။   
(၃) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က MSEC ထ သလို႔ အးအ္အကွရစရ 
တင္ႏွလိုင္ သရ ဳကရဏသည ္ MSEC က သတ္ကွတ္ထရး သရ 
ဳကရဏ အတြင္းသရ ယဖစ္ေဳါကည္။ အင္းဳကရဏသည္  MSEC 
က သတ္ကွတ္ထရး သရနည္းစနစ္အေ တြက္  က္ထရး သရ 
ဳကရဏ သရ ယဖစ္ေဳါကည္။ အးအ္အကွရစရ ကတင္သြင္းကီ 
းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ ကွ ကလကလးအ္္လို သရ  ငြဳကရဏအရး 

MSEC ဘဏ္စရေင္းသလို႕ ထည္ သြင္း ဳးေကည္။  ငြသရးယဖင္  
းအ္အ ယ င္းကလို ္က္  ကည္ကဟိုတ္ဳါ။ 
(၄) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က MSEC သလို႔ အ ေရင္း အကွရစရ 
တင္ႏွလိုင္ သရ ဳကရဏသည ္းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ က MSEC 
ထ ူ အဳ္ႏွွ ထရး သရ (သလို႔ကဟိုတ္) MSEC က စီက  န္႔ ြြဲ ဳး န 
ေ သရ ဳကရဏထက ္က က ရ္္ြန္ စေဳါ။ 
(၅) အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳႏ္ွလိုင ္သရ ေွအ္အရက ရးကလို  ြြဲ းေရူ  
းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳေ္န္ အဆလိုယဳ္ 
ထရး သရ ေွအ္အရအ ေအတြက္ အရး္ို းကလို ကေေွလယ င္း  သရ္ 
္ည္း ကရင္းီး၊ အဆလိုယဳ္ထရး သရ ေွအ္အရ အ ေအတြက္ 
ထက္  ္ ရ နည္း သရ အ ေအတြက္ကလိုသရ ေေွလႏွလိုင္ယ င္းတလို႔  
ယဖစ္ ဳခႏွလိုင္ဳါသည္။   
(၆) ဆက္သြအ္ ေးကြန္ေက္ယဳတ္ တရက္ယ င္းီး၊ ကြန္ဳ ်ဴတရစနစ္ 
  ္လ႕အြင္းယ င္းီး၊ ္ွ ဳ္စီးဳတ္္က္း သလို႔ကဟိုတ္ စက္ဳစၥည္း 
  ္လ႕အြင္းယ င္း အစေွလ သရ အ  ကရင္းေင္းက ရး  ကရင္  းန္ ဆရင္ 
ကႈ အသို းယဳ္သ ထ ကွ ္က္  ေေွလထရး သရ အကွရစရက ရးကလို 
စ တရ အလတ္  လန္းသလို႔ ကဳလို႔ႏွလိုငသ္ည္ အ  လန္တြင္ MSEC က 
ထလိုအကွရစရက ရးကလို ဳအ္ဖ က္ႏွလိုငသ္ည္။  
(၇) အကွရစရ္၏သက္တက္းသည္  းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ ္၏ 
 ္ြး  အ္ကႈအ ဳခ က တည္၍ အက ္ းးင္ကည္ယဖစ္ဳါသည္။ 

(က) တစ္ န႔အတြက္ အကွရစရ - ၎အကွရစရကွရ  
းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ က အကွရစရတင္သြင္း သရ 
 န႔ တစ္ န႔တည္း အတြက္သရ အက ္ းးင္ဳါသည္။ 

( ) သတ္ကွတ္ေက္အထလအက ္ းးင္ကည ္ အကွရစရ - 
၎အကွရစရကွရ းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ က သတ္ကွတ္ 
 သရ အကွရစရ သက္တက္း ကိုန္ဆို းကည ္ န႔ 
(သလို႔ကဟိုတ္) သက္တက္း ကကိုနဆ္ို းကီ အ ေရင္းအးအ္ 
ယဖစ္ ယကရက္သည ္ န႔အထလ အက ္ းးင္ဳါသည္။  

(၈) အကွရစရက ရးကလို ယဳင္ဆင္ ယဳရင္း္ြဲ၍ ကေဳါ။ ယဳင္ဆင္္လိုဳါက 
အ ေရင္းအးအ ္ ကယဖစ္ ယကရကက္ီ းန္ ဆရငက္ႈ အသို းယဳ္သ က 
ကလကလတင္ထရး သရ အကွရစရကလို ဦးစြရ ဳအ္ဖ က္၍ အကွရစရ 
အသစ္ တင္သြင္းေန္ ္လိုအဳ္ဳါသည္။ အကအ္၍ အ ေရငး္ 
အးအ္ ယဖစ္ ယကရက္စဳီးဳါက ယဖစ္ ဳခ္ရ သရကလစၥအရး္ို းကလို 
တရးန္အ ေ ဳါကည္။ အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္စဳီး နရက္တြင္ 
းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ က အကွရစရကလို ဳအ္ဖ က္၍ ကေဳါ။ 

အ ေရငး္အးအယ္ဖစ ္ယကရကယ္ ငး္ႏွငွ ္ စရေငး္ေငွး္္ငး္ယ ငး္ 

[အ ေရငး္အးအယ္ဖစ ္ယကရကယ္ ငး္]  

MSEC သည္ ေန္ကိုန္စ တရ အလတ္  လန္းကွ အကွရစရ အ ေရင္း 
အးအ္ယဖစ္ ယကရက္  ကရင္း အတည္ယဳ္  က ္ ေေွလသည္ႏွွင ္ 
တစ္စဳလ္င္နက ္ းန္ ဆရငက္ႈအသို းယဳ္သ  သလေွလ စေန ္ အကွရစရ 
က ရး္၏ အ ယ အ နကလို MSEC ္၏ Trading System တြင္ 
 ဖရ္ယဳ ဳး သြရးကည္ယဖစ္ဳါသည။္ 

 



 [စရေငး္ေငွး္္ငး္ယ ငး္]  
(၁) အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္စဳီး  နရက္ ေွအ္အရ/ ငြ 
စရေင္း ေွင္း္င္းယ င္းကလို အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္သည ္ န႔္၏ 
 နရက္ ေို းဖြင ္ေက္ (၃) ေက္ ယကရက္ န႔တြင္ ယဳ္္ိုဳ္ဳါကည္။ 
(ေို းဳလတ္ေက္ က ရးတြင္ စရေင္းေွင္း္င္းယ င္းကလို ယဳ္္ိုဳ္ကည္ 
ကဟိုတ္ဳါ။)  အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္စဳီးေေလွကည္   ငြဳကရဏ 
ကလို းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ ကွ  ငြထိုတ္္အ ေန္  ္ွ ရက္္ႊရ 
တင္သြင္းဳါက ထလို  ငြဳကရဏကလို းန္ ဆရငက္ႈအသို းယဳ္သ ္၏ 
ဘဏ္စရေင္းထြဲသလို႔ အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္စဳီး (၃) 
ေက္ ယကရက္ န႔တြင္ ထည္ သြင္း ဳးကည္္။  ငြသရးထိုတ္အ ၍ 
ကေဳါ။ 

(၂) အ ေရင္းအးအ္ယဖစ္ ယကရက္စဳီးသည္ႏွွင ္ တစဳလ္င္နက ္ 
အ ေရင္းအးအ္ယဳ္္ိုဳ္ႏွလိုင္သည ္ ဳကရဏကွရ   က္  င္း 
သက္ ေရက္ကႈ ေွလကည္ယဖစ္ သရ  ကရင ္ းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ  
အ နယဖင္  စရေင္းေွင္း္င္းသည္   န႔ကတလိုင္ကီဳင ္ အဆလိုဳါ 
အ ေရင္းအးအ ္ ယဳ္္ိုဳ္္လိုက္ သရ ဳကရဏအတလိုင္း  အ ေရင္း 
အးအ္ အကွရစရ က ရး တင္ႏွလိုင္ကည္ယဖစ္ဳါသည္။  

၄။ အယ ရးအ  ကရငး္အေရက ရး 

[းန ္ဆရင ္] 
(၁) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ ထ ကွ ္က္  ေေွလ သရ အ ေရင္း 
အးအ္အကွရစရက ရးသည္ အ ေရင္းအးအ္ ယဖစ္ ယကရက္ 
သြရးဳါကီး၊ းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ MSEC အရး ႀကလ္တင္ 
သတ္ကွတ္ထရး သရ အ ေရငး္အးအ္ အက ္လး  ဆရင္ ကလို 
 ဳး   ေဳါကည္။  
(၂) းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ ၎္၏ေွအ္အရ ္က္က န္ 
အရး အယ ရး  ငြ   းသက္ သ  ကိုကၸဏီ တစ္ ို ိုသလို႔ 
္ႊြဲ ယဳရင္းကည္ဆလိုဳါကီး၊ းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ  သည္ MSEC 
အရး ႀကလ္တင္သတ္ကွတ္ထရး သရ စရေင္း္ႊြဲ ယဳရင္း းန္ ဆရင္ 
  ကလို  ဳး   ေဳါကည္။  
(၃) အစီေင္  စရ အစေွလ သရ စရေြက္စရတက္းတလို႔အရး  ဳးဳလို႔ 
 ဳးေကည္ဆလိုဳါက းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ သည္ MSEC အရး 
ႀကလ္တင္ သတ္ကွတ္ထရး သရ းန္ ဆရင္ ကလို  ဳး   ေဳါကည္။    
 
 
 

 
 
[္ို းတြင္းအသို းယဳ္ေန္ အတြက္သရ] 

 

 
(၄)  ငြ   း သက္ သ   ္က္ကွတ္စရေင္းကွ းန္ ဆရင္ကႈ 
အသို းယဳ္သ ထ သလို႔  ငြ္ႊြဲ ယဳရင္း ဳးေကည္ ဆလိုဳါကီး၊ းန္ ဆရငက္ႈ 
အသို းယဳ္သ သည္ MSEC အရး ႀကလ္တင္ သတ္ကွတ္ထရး သရ 
 ငြ္ႊြဲးန္ ဆရင္ ကလို  ဳး   ေ ဳါကည္။    
 
[ယဳင္ဳ အဖြြဲ႕အစညး္က ရးသလို႔ သတငး္အ  ကအ္္ကက္ ရး  ဳးဳလို႔ 
ယ ငး္]  
(၁) MSEC သည္ တည္ဆြဲဥဳ ဒႏွွင္  ္ိုဳ္ထို း္ိုဳ္နည္း က ရးအေ 
သတ္ကွတ္ထရး သရ အတလိုင္းအတရအတြင္းူ းန္ ဆရင္ကႈ 
အသို းယဳ္သ ္၏ စရေင္းႏွွင ္ဳတ္သက္ သရ သတင္းအ  က္ 
အ္က္ က ရးအရး စ တရ အလတ္  လန္းႏွွင ္ ေွအ္အရ ထိုတ္ း သရ 
ကိုကၸဏီအစေွလသည ္  ယဳင္ဳ အဖြြဲ႕အစည္းက ရး သလို႔   ဳးဳလို႔ေကည္ 
ယဖစ္ဳါသည္။ 
(၂) MSEC သည္ းန္ ဆရငက္ႈအသို းယဳ္သ က  ဳးဳလို႔ ထရး သရ 
ဘဏ္ ငြစရေင္းကလို စ တရ အလတ္  လန္းသလို႔ အ  ကရင္း ကရး 
 ဳးကည္ ယဖစ္ဳါသည္။ 
 
[အသလ ဳး  ကရ္ယငရ  ကက္ ရး္၏ အက ္လးသက ္ေရကက္ႈ] 
MSEC သည္ းန္ ဆရင္ကႈအသို းယဳ္သ  သလေွလ စေန ္ ္လိုအဳ္သည္  
အ  လန္တြင ္ သတလ ဳး  က္က ရးီး၊ အသလ ဳး   ကရ္ယငရ က ရးကလို 
MSEC ္၏ းဘ္ဆလိုဒ္တြင္  ဖရ္ယဳ  ကယငရသြရးကည္ယဖစစ္ဳီးီး၊  ထလိုသလို႔ 
  ကရ္ယငရ စဳီးသည ္အ  လန္တြင္ းန္ ဆရင္ကႈ အသို းယဳ္သ  
အ နယဖင ္ အဆလိုဳါ သတလ ဳး  က္က ရးီး၊ အသလ ဳး 
  ကရ္ယငရက ရးကလို သလေွလစဳီးယဖစ္သည္ဟို ကွတ္အ ေဳါကည္။ 
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