
 
 
MSEC အရောင်းအဝယ်သရောတူညီချက် 

(မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားအတွက်သာ)      

(က)အရထွရထွရော်မြချက်                                                    

ေည်ေွယခ်ျက်                                                     

ဤသရောတူညီချက်သည် မြန်ြာရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ် ရောင်းဝယ ်

ရေး ကုြ္ပဏီလီြိတက် Myanmar Securities Exchange Centre Co., 

Ltd (ရနာင်တွင် “MSEC” ဟုသုံးစဲွြည်) နှင့် လုြ်ငန်းဆက်သွယ် 

ရဆာင်ေွက်သူကကားေိှ အခွင့်အရေးနှင့် တာဝန်ဝတ္တ ေားတုိအ့ား ေှင်းလင်း 

ရော်မြနုိင်ရစေန် ေည်ေွယြ်ါသည်။   

ရလျှောက်လွှာတင်မခင်း                                                                      

၁။ ရငွရချးသက်ရသခံ လက်ြှတ်စာေင်းအား ေွင့်လှစ်လိုြါ ကMSEC တွင် 

ေှိရသာ ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ် စာေင်းြုိင်ေှင်၏အြည်မေင့် ေဏ် 

ရငွစာေင်းအားေွင့်ထားပြီးမေစ်ေန်လိုအြ်ြါသည်။                                                         

၂။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူသည် MSEC ြှ ချြှတ်ထားရသာ 

ြံုစံမေင့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ် စာေင်းအား ေွင့်လှစ်ရလျှောက်ထားနုိင် 

ပြီး MSEC ြှ ရလျှောက်လွှာအား စိစစ်ခွင့်မြုရြးသွားြည် မေစ်ြါသည်။     

၃။ MSEC ြှ သရောတူ ခွင့်မြုသည်ြှအြ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက် 

သ ူ တစ်ဦးလျှေင် ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်စာေင်း တစ်ခုသာ ေွင့်ခွင့်ေှိြါ 

သည်။   

ရလျှောက်လွှာြါအရကကာင်းအောရမြာင်းလဲမခင်း                              

MSEC သို ့ တင်မြထားရသာရလျှောက်လွှာတွင် ြါဝင်သည့်အရကကာင်းအော 

ြျားတွင် ရမြာင်းလဲြှုေှိြါက လုြ်ငန်း ဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူသည် 

MSEC သို ့ေက်ရြါင်း (၃၀) အတွင်း အရကကာင်းကကားေြါြည်။  

ကကိုတင်အသိရြးအရကကာင်းကကားမခင်း                               

ရအာက်ရော်မြြါ အချက်အလက်ြျားနှင့် ြတ်သက်ဆက်နွယ်ြါက MSEC 

ြှတာဝန်ယူရဆာင်ေွက်ရြးြည်ြဟတ်ုြါ။                                                              

၁။ ရလျှောက်လွှာြါ အရကကာင်းအော ရမြာင်းလဲမခင်းကို MSEC သို ့

အသိရြးေန်ြျက်ကွက်ရသာရကကာင့်မေစ်ရြါ်လာရသာအကျိုးဆက်ြျား                                                                                                

၂။ သောဝရေးအန္တောယ်ြျား၊ နုိင်ငံရေးအရမြာင်းအလဲ၊ ဆူြူအုကံကြှု 

ြျားရကကာင့် မေစ်ရြါ်လာရသာ ဆုံးရှုံးြှုြျား နှင့် ရြျှော်ြှန်း ြထားနုိင်ရသာ 

အမေစ်အြျက်ြျားြှမေစ်ရြါ်လာရသာအကျိုးဆက်ြျား                                                                                    

၃။   ကွန်ြျူတာစနစ်၊ ဆက်သွယ်ရေး လြ်းရကကာင်း၊ စက်ြစ္စည်း ချို့ယွင်း 

ြှု၊ လျှေြ်စစ်ြီးမြတ်ရတာက်ြှု၊ ြူးတဲွလုြ်ကိုင်သူြျားရကကာင့် မေစ်ရြါ်လာ 

ရသာ ရနှာင့်ရနှးြှုြျား အစေှိသည့် MSEC ၏ တာဝန်ယူြှုအြုိင်းနှင့် 

ြသက်ဆုိင်ရသာ အရကကာင်းအေင်းြျားြှ မေစ်ရြါ်လာရသာဆံုးရှုံးြှုြျား                                                                        

၄။ MSEC ြှ သတ်ြှတ်ထားရသာ ရလျှောက်လွှာအစေှိသည်တ့ုိတွင် 

မေည့်သွင်းထားရသာ ထိုးပြဲလက်ြှတ် နှင့် အရောင်းအဝယ် မြုလုြ်ချိန်တွင် 

မေည့်သွင်းထားရသာ ထိုးပြဲလက်ြှတ်အား ရသချာစွာစစ်ရဆးပြးီ ၎င်းတ့ုိ 

နှစ်ခုကကားတွင် ကွဲလွဲြှုြေှိရကကာင်း ယူဆပြီး မြုလုြ်ခ့ဲပြီးရသာအရောင်း 

အဝယ်ြှမေစ်ရြါ်လာရသာဆုံးရှုံးြှုြျား                                                            

၅။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူသည် MSEC သို ့ အရကကာင်း 

ကကားမခင်းြေှိေဲ MSEC ၏ ေဏ်စာေင်းသို့ ရငွလွှဲရမြာင်းမခင်းရကကာင့် 

၎င်းရငွစာေင်းသို့ ရောက်ေှိလာရသာလွှဲရငွ၏ ေင်းမြစ်အား အသိအြတ်ှ မြုြှု 

ရနာင့်ရနှးမခင်းရကကာင့် မေစ်ရြါ်လာရသာ ဆုံးရှုံးြှု ြျား။       

ေြ်ဆိုင်းထားမခင်း                                               

ဝန်ရဆာင်ြှုအသုံးမြုသူ သိုြ့ဟုတ် ၎င်းြှတဆင့်အန်ွလိုင်းမေင့် အရောင်း 

အဝယ် ဝန်ရဆာင်ြှုကို ေယူအသံုးမြုသူ ြည်သူြဆိ ု ရအာက်ရော်မြြါ 

လုြ်ရဆာင်ြှုြျားအတွက် အွန်လိုင်းဝန်ရဆာင်ြှုကို အသံုးမြုခွင့်ြေြါ။                                                                                

(၁) တည်ဆဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ အစုိးေအြိန့်နှင့် ေီကေီြျား အေ 

တားမြစ်ထားသည့်လုြ်ရဆာင်ြှုြျား။                                                                         

(၂) အမခားသူ တစ်ရယာက်၏ အသုံးမြုြှုကို ချိုးရောက်မခင်း (သ့ုိ) 

ယိုယွင်းရစမခင်း သိုြ့ဟုတ် ဝန်ရဆာင်ြှုတစ်ခုခု၊ အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် 

မြုလုြ်ောတွင် အသုံးမြုသည့် စက်ြစ္စည်း၊ သတင်း အချက်အလက်၊ စာေင်း 

သိုြ့ဟုတ် ကွန်ြျူတာ ကွန်ေက်တစ်ခုခုကို တေားြဝင်ရသာနည်းမေင့် 

ဝင်ရောက်ေယူအသုံးမြုမခင်း(သ့ုိ)ရနှာင့်ယကှ်မခင်း။                                                                                                   

(၃) ဤစာြုိေ်ြါ စည်းကြ်းချက်ြျားကို ရောက်ေျက်ြါက အွန်လုိင်း 

အရောင်းအဝယ် ဝန်ရဆာင်ြှု၏ တစ်စိတ်တစ်ြုိင်းကို လည်းရကာင်း၊ 

အားလံုးကိလုည်းရကာင်း ကကိုတင်အသိရြးမခင်းြမြုေဲ ေြ်ဆိုင်းမခင်းခံေ 

ြည်။ 

အမငင်းြွားြှုကိုရမေေှင်းမခင်း            

ဤသရောတူညီချက်နှင့်ဆက်စြ်ြတ်သက်၍ MSEC နှင့် လုြ်ငန်း 

ဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူတုိအ့ကကားတွင် အမငင်းြွားြှု တစ်စံု တစ်ော 

ရြါ်ရြါက်ြါက အဆုိြါ အမငင်းြွားြှုကို နှစ်ေက် ပငိြ်းချြ်းစွာ ရစ့စြ် 

ညိှနှိုင်း မေန်ရမေရသာ နည်းလြ်းမေင့် ဦးစွာရမေေှင်းကကြည်ဟု သရော 

တူြါသည်။ အကယ်၍ အမငင်းြွားြှု စတင် မေစ်ရြါ်သည့်ရန့ြှ ေက်ရြါင်း 

(၉၀) အတွင်း အထက်ြါ နည်းလြ်းအတုိင်း ရမေေှင်း၍ ြေနုိင်ြါက 

မြန်ြာနုိင်ငံ၏ တည်ဆဲဥြရေြျားနှင့်အညီ စီေင်ြုိင်ခွင့် ေှိရသာတေားရံုးတွင် 

တေားစဲွဆိုခွင့် ေှိြါသည်။  

စာချုြ်ေြ်စဲမခင်း                                                            

ရအာက်ရော်မြြါ အချက်အလက်ြျားနှင့် ြတ်သက်ဆက်နွယ်ြါ က စာချုြ် 

အားေျက်သိြ်းြါြည်။                                                                      

၁။ MSEC ေက်ြှ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ သို ့ စာချုြ် ေြ်စဲေန် 

ကြ်းလှြ်းမခင်း                                                                                   

၂။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူေက်ြှ MSEC သို ့ စာချုြ်ေြ်စဲေန် 

ကြ်းလှြ်းမခင်း 

သရောတူညီချက်ရမြာင်းလဲမခင်း                                                          

၁။ ယခု သရောတူညီချက်သည် သက်ဆုိင်ောဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ အြိန့် 

ရကကာ်မငာစာ၊ အြိန့်ညွှန်ကကားချက် နှင့် လုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျားရြါ် ြူတည်၍ 

MSEC ြှ ရမြာင်းလဲြှု မြုလုြ်ေန် လုိအြ်သည်ဟ ု ယူဆသည့်အချိန်တွင် 

အရမြာင်းအလဲမြုလုြ်ြါြည်။                                                             

၂။ သရောတူညီချက်အား ရမြာင်းလဲပြးီသည့်ရနာက် သတ်ြှတ် ထားရသာ 

အချိန်အတုိင်းအတာ တစ်ခုအတွင်းတွင် လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ 

ထံြှ ကန်က့ွက်ြှုြေှိြါက၊  လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူသည် အဆိုြါ 

ရမြာင်းလဲြှုအား သရောတူညီသည်ဟယုူဆြါြည်။ 

(ခ)ရငွအထုတ်အသွင်းနှင့်အရောင်းအဝယ်အြှာစာ  

အရောင်းအဝယ်စတင်မခင်း                                                             

MSEC တွင် တြ်ဆင်ထားရသာ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သ ူ

ကိုယ်တုိင်အရောင်းအဝယ် မြုလုြ်နုိင်ရသာ ကွန်ြျူတာ နှင့် အင်တာနက်ြှ 

အြှာစာသည် စနစ်ထဲသို့ စာေင်းသွင်းထားပြီး မေစ်သည့် ခန္ဓာဇီဝဆိုင်ော 

အချက် အလက် နှင့် Login Password သည် အရောင်း 

အဝယ်လုြ်ချိန်တွင်ေှိရသာ အချက်အလက် နှင့် ထြ်တူကိုက်ညီြှုေှိြှသာ 

လျှေင် အရောင်းအဝယ်အား စတင်နုိင်ြါြည်။ 

ရငွအထုတ်အသွင်းရဆာင်ေွက်ြှုလုြ်ငန်းစဉ်                         

ရငွရချးသက်ရသခံ လက်ြှတ်စာေင်းြှ ရငွထုတ်ယူြည် ဆိုြါက လုြ်ငန်း 

ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူသည် ြိြိ၏ ေဏ်စာေင်းထဲသ့ုိ ရငွလွှဲရမြာင်း 

ရြးေန် MSEC ြှ ချြှတ်ထားရသာ လုြ်ငန်းစဉ် စည်းြျဉ်းစည်းကြ်းြျား 

အတုိင်း MSEC သို ့ကကိုတင်၍ အရကကာင်း ကကားေြါြည်။ 

အရောင်းအဝယ်အြှာစာ                                                                    

၁။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ MSEC သ့ုိ အဝယ်အြှာစာ တင်နုိင် 

ရသာြြာဏသည် MSEC ြှ ချြှတ်ထားရသာြြာဏ အတွင်းသာ 

မေစ်ေြါြည်။ ၎င်းြြာဏ ကို MSEC ြှ ချြှတ်ထားရသာ နည်းလြ်းအေ 

သတ်ြှတ်ြည်မေစ်ြါသည်။                                                                       

၂။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ MSEC သို ့ အရောင်း အြှာစာ 

တင်နုိင်ရသာ ြြာဏြှာ လုြ်ငန်းနှင့် ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူထံြှ MSEC 

က လက်ခံေေှိထား ရသာ (သ့ုိြဟုတ်) စီြံခန့်ခဲွရြးရနေ ရသာြြာဏထက် 



 
 
ြရကျာ်လွန်ေြါ။                                                                                      

၃။ ေှယ်ယာဝယ်ယခွူင့်ေေှိရသာ ြြာဏသည် ေှယ်ယာ ဝယ်ယေူန် 

ရလျှောက်ထားရသာ ြြာဏအား (လံုးဝ) ြေေှိမခင်းရသာ်လည်းရကာင်း၊ ြိြိ 

အဆုိမြုထားရသာ ြြာဏထက်နည်းရသာ ြြာဏကိုသာ ဝယ်ယခွူင့် ေေှိ 

မခင်းရသာ်လည်းရကာင်းမေစ်နုိင်ြါသည်။                                                                    

၄။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူြှ လက်ခံေေှိထားရသာ အြှာစာ အား 

ကွန်ြျူတာစနစ်ချွတ်ယွင်းြှုရကကာင့် စရတာ့အြ်ိချိန်းသို့ ြရြးြုိ့နုိင်ခဲ့လျှေင် 

MSEC သည် ၎င်းအြှာစာ အား ြယ်ေျက်နုိင်ြါသည်။ 

အင်တာနက်ြှတဆင့်အရောင်းအဝယ်ဝန်ရဆာင်ြှု            

၁။လုြ်ငန်းဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူ၏ အင်တာနက်ြှ တဆင့် မြုလုြ်ရသာ 

အြှာစာြျားကိုလက်ခံေေှိရသာအချိန်ကိုသာအတည်မြုြါြည်။                                                                                       

၂။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ၏ အသုံးမြုရသာ ကွန်ြျူတာ နှင့် 

စြတ်ေုန်းအြျိုးအစားရြါ် ြူတည်၍ အသုံးမြုနုိင်ရသာ ဝန်ရဆာင်ြှုသည် 

အကန့်အသတေ်ှိနုိင်ြါသည်။          

Loginစီြံခန်ခ့ွဲြှု                                                                             

၁။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူသည် စကားဝှက် (Login Password) 

အား ြကကာခဏ ရမြာင်းလဲသတြှ်တ်မခင်းမေင့် ြိြိတ့ုိ ကိုယ်တုိင်စီြံ ခန်ခဲွ့ 

ေြါ ြည်။                                                                                         

၂။ MSEC ၏ ညွှန်ကကားချက်ြြါေဲ လုြ်ငန်းဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူ 

သည် စကားဝှက် (Login Password) ကို လုံမခုံစွာထိန်းသိြ်းမခင်း ြေှ ိ

ရသာရကကာင့် မေစ်ရြါ်လာရသာ အကျို းဆက်ကို MSEC ြှ တာဝန်ယူြည် 

ြဟုတ်ြါ ။ 

(ဂ)ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်နှင့်အစီေင်ခံစာြျားအား 

အီလက်ထရောနစ်ြုံစံမေင့်ထားေိှမခင်း 

ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်အားအီလက်ထရောနစ်ြုံစံမေင့်ထားေှမိခင်း                                                                                     

၁။ MSEC သည် အီလက်ထရောနစ်ြံုစံမေင့်ြှတ်ြံုတင်ထားရသာ စာေင်းဝင် 

ကုြ္ပဏီြျား၏ ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်ြျားကိုသာ ဝန်ရဆာင်ြှုရြး 

ြည် မေစ်ြါသည်။ 

အစီေင်ခံစာြျားအားအီလက်ထရောနစ်ြံုစံမေင့်မေန်ရ့ဝမခင်း                      

၁။ MSEC ြှ မေန်ရ့ဝရသာ အစီေင်ခံစာြျား နှင့် အမခားြှတ်တြ်းြျားကို 

အီလက်ထရောနစ် ြံုစံမေင့် မေန်ရ့ဝြည်ကို လုြ်ငန်းနှင့်ဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက် 

သူြျားြှသရောတူညီသည်ဟုယူဆြါြည်။                                                

၂။ အစီေင်ခံစာ နှင့် အမခားြှတ်တြ်းြျားကို MSEC တွင်ထားေှရိသာ 

လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ ကိုယ်တုိင်အရောင်းအဝယ် မြုလုြ်နုိင် 

ရသာကွန်ြျူတာနှင့်အင်တာနက်ြှတဆင့်ကကည့်ရှုနုိင်ြါသည်။                         

၃။ အစီေင်ခံစာ နှင့် အမခားြှတ်တြ်းြျားကို MSEC ၏ သတ်ြှတ် 

ထားရသာ အချိန်ကာလ အတုိင်းအတာအထိ ကကည့်ရှုနုိင်ြါသည်။ 

(ဃ)ြုိင်ဆိုင်ြှုြျားစီြံခန်ခ့ွဲမခင်း                              

ရငွရကကးနှင့်ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်                 

ယခုသရောတူညီချက်ရြါ် အရမခခံ၍ ေွင့်လှစ်ထားရသာ ရငွရချးသက်ရသခံ 

လက်ြှတ် စာေင်းတွင် ရငွရကကးနှင့် ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်ြျားကိ ု

စီြံခန့်ခဲွြည် မေစ်ြါသည်။ 

ခဲွမခားစီြံခန်ခ့ွဲမခင်း                                                                      

MSEC သည် လုြ်ငန်းဆက်သွယ ် ရဆာင်ေွက်သူ၏ ြုိင်ဆိုင်ြှုြျားနှင့် 

MSEC ၏ ြုိင်ဆိုင်ြှုြျားကို ခဲွမခား၍ စီြံခန့်ခဲွြါြည်။ 

(င)အမခားအရကကာင်းအောြျား                                                 

ဝန်ရဆာင်ခ                                                                                      

၁။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ လက်ခံေေှိရသာ အြှာစာ သည် 

အရောင်းအဝယ်မေစ်ြါက MSEC ြှ ကကိုတင်သတြှ်တ်ထားရသာ 

အရောင်းအဝယ် ဝန်ရဆာင်ခ ကို လုြ်ငန်းဆက်သွယ ် ရဆာင်ေွက်သူြှ 

ရြးရချေြါြည်။                                                                                  

၂။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူသည် အမခားရသာ ရငွရချးသက်ရသခံ 

လက်ြှတ်ကုြ္ပဏီသို့ လက်ကျန်ေှယယ်ာ စာေင်းအားလွှဲရမြာင်း မခင်းတွင် 

MSEC ြှ ကကိုတင် သတ်ြှတ်ထားရသာ စာေင်းလွှဲရမြာင်း ဝန်ရဆာင်ခ ကို 

ရြးရချေြါြည်။                                                                              

၃။ အစီေင်ခံစာအစေှိသည့် စာေွက်စာတြ်း တုိအ့ား မေန်ရ့ဝရြးမခင်း အတွက် 

လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ ြှ MSEC သ့ုိ ကကိုတင် သတ်ြှတ်ထား 

ရသာဝန်ရဆာင်ခကိုရြးရချေြါြည်။                                                                   

၄။ ရငွရချးသက်ရသခံလက်ြှတ်စာေင်းြှ လုြ်ငန်းဆက်သွယရ်ဆာင်ေွက်သူ 

ထံသို့ ရငွလွှဲရမြာင်းရြးမခင်းအတွက် MSEC ြှ ကကိုတင်သတြှ်တ်ထား 

ရသာ ဝန်ရဆာင်ခကို ရြးရချေြါြည်။ 

ရငွရကကးခဝါချြှုတုိက်ေျက်ရေးဆိုင်ောအချက်အလက်ြျား                             

၁။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ မြုလုြ်သည့် ြည်သည့်အရောင်း 

အဝယ်ြဆို ရငွရကကးခဝါချြှုတုိက်ေျက်ရေး ဥြရေ နှင့် သက်ဆုိင်ော 

အာဏာြုိင်အေဲွ့အစည်းြျားက စာမေင့်ရေးသား၍မေစ်ရစ၊ နှုတ်ြိန်မ့ေင့်မေစ်ရစ 

ထုတ်မြန်ရသာ (သ့ုိ) မြင်ဆင်ရသာ (သို)့ မေည့်စွက်ရသာ နည်းဥြရေြျား၊ 

စည်းြျဉ်းြျား၊ အြိန့်ရကကာ်မငာစာြျား၊ ညွှန်ကကားချက်ြျားအေ ရဆာင်ေွက် 

ေြည်။                                                                                              

၂။ MSEC သည် လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ မြုလုြ်သည့် 

အရောင်းအဝယ်ြျား နှင့်/သိုြ့ဟုတ် ယင်းနှင့်ဆက်စြ်ရသာလုြ်ငန်းြျား 

အား စံုစြ်းစစ်ရဆးမခင်း၊ ဆုိင်းင့ံမခင်း (သို)့ ေြ်ဆိုင်းမခင်းကို ရငွရကကး 

ခဝါချြှု တုိက်ေျက်ရေးဥြရေအေ ကကိုတင်အသိရြးမခင်းြမြုေဲ မြုလုြ်နုိင် 

သည်။                                                                                           

၃။ လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ ရအာက်ြါအချက်ြျားကိ ု အချိန် 

တုိင်းလိုက်နာလုြ်ရဆာင်ြါြည်ဟုဝန်ခံကတိမြုြါသည်။                                                  

(က) လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူအရနမေင့် ရငွရကကးခဝါချြှု၊ အကကြ်း 

ေက်ြှုကို ရငွရကကးရထာက်ြ့ံြှု၊ (သို)့ ယင်းနှင့်အလားတူအမြုအြူ တုိအ့ား 

ကျူးလွန်ေန် ေည်ေွယ်ချက်မေင့် ြည်သည့်အရောင်းအဝယ်ကိုြဆို မြုလုြ် 

ခ့ဲမခင်းြေှိြါ၊မြုလုြ်ြည်ြဟုတ်ြါ။                                                                                           

(ခ) ရငွရကကးခဝါချြှုတုိက်ေျက်မခင်း၊ အကကြ်းေက်ြှုကိရုငွရကကးရထာက်ြ့ံ 

ြှုအား တုိက်ေျက်မခင်း တုိနှ့င့် ြတ်သက်သည့် မြည့်စံုြှန်ကန်ရသာ သတင်း 

အချက်အလက်ြျားကိ ုလုြ်ငန်းဆက်သွယ် ရဆာင်ေွက်သူြှ ရြးြုိြ့ါြည်။ 

မြင်ြအေဲွ့အစည်းသိုသ့တင်းအချက်အလက်ရြးြုိမ့ခင်း                             

၁။ MSEC သည် လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူ၏ စာေင်း နှင့် 

ြတ်သက်ရသာ သတင်းအချက်အလက်ြျား အား စရတာ့အြ်ိချိန်း နှင့် 

ေှယ်ယာထုတ်ရဝသည့် ကုြ္ပဏီအစ ေှိသည့် မြင်ြအေဲွ့အစည်းသို့ ဥြရေနှင့် 

လုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျားအေရြးြုိြ့ါသည်။                                                

၂။ MSEC သည် လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြှ MSEC သို ့

ရြးြုိထ့ားရသာ ေဏ်ရငွစာေင်းအား စရတာအ့ိြ်ချိန်းသို့ အရကကာင်းကကား 

ေန် တာဝန်ေှိြါသည်။ 

အသိရြးရကကမငာြှု၏အကျို းသက်ရောက်မခင်း                       

အြျားမြည်သူ နှင့် လုြ်ငန်းဆက်သွယ်ရဆာင်ေွက်သူြျား သိေှိရစေန် 

အသိရြးရကကာ်မငာမခင်းြျားကို MSEC ၏ တေားဝင် ဝက်ေ်ဆိုက် ြှသာ 

ရကကမငာြါြည်။ ထိုသ့ုိ အသိရြးရကကမငာမခင်းမေင့် MSEC နှင့် ဆက်သွယ် 

ရဆာင်ေွက်သူြျားသို့ အသိရြးရကကမငာြှု သက်ရောက်သည်ဟုယူဆြါြည်။ 

 

အြည်       ………………………………………………….. 

လက်ြှတ်   ………………………………………………….. 


