
 
 
MSECအွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ပြင်း 

အထူးသရောတူကတိစာြျုြ် (ပြန်ြာနုိင်ငံသားြျားအတွက်သာ) 

 

 

၁။ အရထွရထွ စည်းကြ်းြျက်ြျား 

ေည်ေွယြ်ျက် 

ဤ"MSEC အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ပြင်း အထူးသရောတူ 

ကတိစာြျုြ်"(ရနာင်တွင် "စာြျုြ်" ဟုရြါ်ရဝါ် သုံးစဲွသွားြည်) သည် 

ပြန်ြာရငွရြျးသက်ရသြံလက်ြှတ်ြျား လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေး ကုြ္ပဏီလီ 

ြိတက်- Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

(ရနာင်တွင် “MSEC” ဟ ု ရြါ်ရဝါ်သုံးစဲွသွားြည်) နှင့် အွန်လိုင်း 

အရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှု အသုံးပြုသူ (ရနာင်တွင် "ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူ" ဟု ရြါ်ရဝါ်သုံးစဲွသွားြည်) တုိနှ့င့်သက်ေိုင်သည့်အြွင့်အရေး 

နှင့်တာဝန်ဝတ္တ ေားအသီးသီးကို ေှင်းလင်းစွာ ရော်ပြထားေန် ေည်ေွယြ်ါ 

သည်။   

ဤစာြျုြ်သည် ြူလ အရောင်းအဝယ်သရောတူစာြျုြ်၏ ရနာက်ေက်တဲွ 

ပေစ်ပြးီ၊ ြူလစာြျုြ်ကိုအစားထိုးပြင်း ြဟုတ်ြါ။ 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာြျုြ်အေ MSEC ြှ တိကျစွာရော်ပြ 

ထားပြီး ြွင့်ပြုထားရသာအတုိင်းအတာအထိသာ အွန်လုိင်း အရောင်းအဝယ် 

ပြုလုြ်ပြင်းကို ရောင်ေွက်ြွင့်ေှြိည် ပေစ်ြါသည်။ 

 

 

MSEC တွင် တာဝန်ြေှိရ ကာင်း ကကိုတင် အသိရြးပြင်း 

ရအာက်ရော်ပြြါ အရ ကာင်းအော၊ ကိစ္စေြ်ြျားနှင့် ြတ်သက် ၍ MSEC က 

တာဝန်ေှိြည်ြဟုတ်ရ ကာင်း ပငင်းေိုြါသည်။  ဤသို့ ကကိုတင်အသိရြး 

ပငင်းေိုပြင်းသည် သက်ေိုင်ော တည်ေဲ ဥြရေပြဌာန်းြျက်ြျားနှင့်အညီ 

အကျို းသက်ရောက် ြှု အပြည့်အဝ ေှိရစေြည် ပေစ်ြါသည်။ 

(၁) ကွန်ေက်စနစ်တွင် အရနှာင့်အယှက် ပေစ်ရြါ်ပြင်း၊ ေက်သွယ်ရေးစနစ်၊ 

လျှြ်စီးြတ်လြ်း သိုြ့ဟုတ် စက်ြစ္စည်း ကိေိယာြျား ြျို့ယွင်းြျက် 

ပေစ်ရြါ်ပြင်း၊ လျှြ်စစ်ြီး ပြတ်ရတာက်ပြင်း၊ အပြား ပြင်ြကန်ထရုိက်တာ 

ြျား၏ ရြါ့ေြှုရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာရသာ ရနှာင့်ရနှးြှုြျား အစေှိသည့် 

MSEC က တာဝန်ြေှိရသာ အရပြအရနြျားရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာရသာ 

ေုံးရှုံးြှုြျား။ 

(၂) ဝန်ရောင်ြှု အသုံးပြုသူ၏ အြှာစာရ ကာင့် ရြါ်ရြါက်ရသာ ေုံးရှုံးြှု 

သိုြ့ဟုတ် ၎င်း၏ Securities account အတွင်းသို ့ Login ID နှင့ ်

Password ကို ရုိက်နိှြ်ဝင်ရောက်ပြီး အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ပြုလုြ်သူ 

တုိက့ အြှာစာြျားရြးြုိပ့ြီး၊ အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ပြင်းပေင့် ပေစ်ရြါ်လာ 

ရသာ ေံုးရှုံးြှုြျား။ 

(၃) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက အွန်လုိင်းပေင့် အရောင်းအဝယ ် ပြုလုြ်ော 

တွင် အသုံးပြုေသည့် ြိြိ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အြျက်အလက်ြျားကို 

ရြါ့ေစွာ ကိုင်တွယ ်အသုံးပြုပြင်းရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာရသာ ေုံးရှုံးြှုြျား။ 

(၄) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက ြိြိအသုံးပြုရသာ စက်ြစ္စည်းြျား၏ လံုပြုံြှု 

ကို စိတ်ြျယုံ ကည်ေရသာ အရပြအရနအထိ စီြံရောင်ေွက်ပြင်း ြေှိရသာ 

ရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာရသာ ေုံးရှုံးြှုြျား။ 

(၅) ဤစာြျုြ်၏ အြုိင်း ၂ တွင် တိကျစွာရော်ပြထားရသာ  အရောင်း 

အဝယ် အြှာစာလက်ြံြျိန်ရကျာ်လွန်ပြးီြှ တင်သွင်းရသာ အြှာစာရ ကာင့် 

ပေစ်ရြါ်လာရသာ ေုံးရှုံးြှုြျား။ 

(၆) ဤစာြျုြ်၏ အြုိင်း ၂ နှင့် ၃ တွင် တိကျစွာ ရော်ပြထားလျက်နှင့် 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ ကုိယတုိ်င် ြှားယွင်းတင်သွင်းြိရသာ အြှာစာြျား 

ရ ကာင့်  ပေစ်ရြါ်လာရသာ ေုံးရှုံးြှုြျား။    

(၇) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာြျုြ်တွင် တိကျစွာ ရော်ပြထားရသာ 

တားပြစ်ြျက်ြျားကို ရောက်ေျက်သပေင့် MSEC က အွန်လိုင်း အရောင်း 

အဝယ် အြှာစာြျားကိ ု ပငင်းြယပ်ြင်းရ ကာင့်  ပေစ်ရြါ်လာရသာေံုးရှုံးြှု 

ြျား။        

(၈) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ဤစာြျုြ်တွင် တိကျစွာ ရော်ပြထားရသာ 

တားပြစ်ြျက်ြျားကို ရောက်ေျက်သပေင့် MSEC က အွန်လုိင်းအရောင်း 

အဝယ် ဝန်ရောင်ြှုကိုေြ်ေိုင်းထားပြင်းရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာရသာ ေုံးရှုံးြှု 

ြျား။        

(၉) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည်  ဤစာြျုြ်နှင့် ြူလ အရောင်းအဝယ ်

သရောတူစာြျုြ်ြါ စည်းကြ်းြျက်ြျားကိ ုရောက်ေျက်ပြီး အရောင်းအဝယ ်

ပြုလုြ်ပြင်းရ ကာင့် ပေစ်ရြါ် လာရသာ ေံုးရှုံးြှုြျား။ 

အပငင်းြွားြှုကို ရပေေှင်းပြင်း 

ဤသရောတူညီြျက်နှင့်ေက်စြ်ြတ်သက်၍ MSEC နှင့် လုြ်ငန်း 

ေက်သွယ်ရောင်ေွက်သူတုိအ့ ကားတွင် အပငင်းြွားြှု တစ်စံုတစ်ောရြါ် 

ရြါက်ြါက အေုိြါအပငင်းြွားြှုကို နှစ်ေက်ပငြ်ိးြျြ်းစွာ ရစ့စြ်ညှိနှိုင်း 

ေျန်ရပေရသာ နည်းလြ်းပေင့် ဦးစွာရပေေှင်း ကြည်ဟု သရောတူြါသည်။ 

အကယ်၍ အပငင်းြွားြှု စတင်ပေစ်ရြါ်သည့်ရန့ြှ ေက်ရြါင်း (၉၀) အတွင်း 

အထက်ြါ နည်းလြ်းအတုိင်း ရပေေှင်း၍ ြေနုိင်ြါက ပြန်ြာနုိင်ငံ၏ 

တည်ေဲဥြရေြျားနှင့်အညီ စီေင်ြုိင်ြွင့်ေှရိသာ တေားရံုးတွင် တေားစဲွေုိ 

ြွင့် ေှိြါသည်။ 

 

ပငင်းြယ်ပြင်း 

(၁) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူအရနပေင့် ဤသရောတူစာြျုြ် နှင့်  ြူလ 

အရောင်းအဝယ် သရောတူစာြျုြ်ြါ ြည်သည့် စည်းကြ်းြျက်ကိုြေို 

ရောက်ေျက်ြါက MSEC က ကကိုတင်အရ ကာင်း ကားပြင်း ြေှိေဲ အြှာ 

စာြျားကို လက်ြံေန် ပငင်းြယ်ပြင်း သိုြ့ဟုတ် အရောင်းအဝယ ်ြပေစ်ရစေန် 

ေြ်ေိုင်းထားပြင်းြျား ပြုလုြ်ြါြည်။   

(၂)  MSEC သည် တစ်ကကိြ်လျှင် ရငွကျြ် (၂၀) သန်းထက်ြုိရသာ ြည် 

သည့် အရောင်းအဝယ်အြှာစာကိုြေို ပငင်းြယ်ြည်ပေစ်ြါသည်။ သိုရ့သာ် 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူအရနပေင့် အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် အြှာစာြျား 

ြတင်သွင်းြီ ဤသရောတူစာြျုြ် အြုိင်း ၂ တွင် အတိအကျရော်ပြ 

ထားရသာ အြှာစာတစ်ကကိြ်လျှင် အြျားေုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်နုိင် 

သည့် သတ်ြှတ်ရငွြြာဏကို စစ်ရေး၊ သိေှိပြီးပေစ်ေန် တာဝန်ေှိသည်။ 

 

ေြ်ေိုင်းထားပြင်း 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ သိုြ့ဟုတ် ၎င်းြှတေင့်  အွန်လိုင်းပေင့် အရောင်း 

အဝယဝ်န်ရောင်ြှုကို ေယူအသုံးပြုသူြည်သူြေို ရအာက်ရော်ပြြါ လုြ် 

ရောင်ြှုြျားအတွက် အွန်လိုင်းဝန်ရောင်ြှုကို အသံုးပြုြွင့်ြေှိြါ။  

(၁) တည်ေဲဥြရေ၊ နည်းဥြရေ၊ အစုိးေအြိန့်နှင့် ေီကေီြျားအေ တားပြစ် 

ထားသည့် လုြ်ရောင်ြှုြျား။  

(၂) အပြားသူတစ်ရယာက်၏ အသုံးပြုြှုကို ြျိုးရောက်ပြင်း (သို)့  ယိုယွင်း 

ရစပြင်း သိုြ့ဟုတ် ဝန်ရောင်ြှုတစ်ြုြု၊ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ်ပြုလုြ် 

ောတွင် အသံုးပြုသည့် စက်ြစ္စည်း၊ သတင်းအြျက်အလက်၊ စာေင်း သ့ုိြ 

ဟုတ် ကွန်ြျူတာကွန်ေက်တစ်ြုြုကို တေားြဝင်ရသာနည်းပေင့် ဝင်ရောက် 

ေယ ူအသံုးပြုပြင်း (သ့ုိ) ရနှာင့်ယကှ်ပြင်း။ 

(၃) ဤစာြုိေ်ြါ စည်းကြ်းြျက်ြျားကို ရောက်ေျက်ြါက အွန်လုိင်း 

အရောင်းအဝယ်ဝန်ရောင်ြှု၏တစ်စိတ်တစ်ြုိင်းကိုလည်းရကာင်း၊ အားလံုး 

ကိုလည်းရကာင်း ကကိုတင်အသိရြးပြင်း ြပြုေဲ ေြ်ေုိင်းပြင်းြံေြည်။ 

 

ေြ်စဲပြင်း 

MSEC သည် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှု၏ တစ်စိတ်တစ်ြုိင်း 

ကိုလည်းရကာင်း၊ အားလံုးကိလုည်းရကာင်း ကကိုတင်အသိရြးပြင်း ြပြုေဲ 

ေီရလျာ်ရသာ အရ ကာင်းြျားရ ကာင့် အြျိန်ြရေွး ေြ်ေိုင်းနုိင်သည်။ 

 

စာြျုြ်ြယ်ေျက်ပြင်း 

ရအာက်ြါ ကိစ္စေြ်ြျားရြါ်ရြါက်လာြါက ဤစာြျုြ်ကို ြယ်ေျက်နုိင် 

သည်။  

(၁) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက အတွင်းသတင်းေေှိြှုြျားအရြါ် အရပြြံ၍ 

အရောင်းအဝယပ်ြုလုြ်ပြးီ အပြတ်ထုတ်ပြင်း၊ တည်ေဲဥြရေြျား၊ နည်းဥြ 

ရေြျားနှင့် စည်းကြ်းြျက်ြျားကို ြျိုးရောက်ပြင်း၊ MSEC ၏ အသိရြး 

တားပြစ်ြျက်ြျားကို ြလုိက်နာပြင်း။ 

(၂) MSEC က ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူထံသို့ စာြျုြ်ကို ြယ်ေျက်ေန် 

ရတာင်းေိုြျက် တင်သွင်းပြင်း။ 

(၃) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံသို့ စာြျုြ်ကို ြယ်ေျက်ေန် 

ရတာင်းေိုြျက် တင်သွင်းပြင်း။ 

 

စာြျုြ်ကို ပြင်ေင်ပြင်း 

(၁) ဤစာြျုြ်ကို သက်ေိုင်ော တည်ေဲဥြရေြျား၊ နည်းဥြရေြျား 

အြိန့်ရ ကာ်ပငာစာ၊ အြိန့်၊ ညွှန် ကားြျက်နှင့် လုြ်ထံုးလုြ်နည်း ပြဌာန်းြျက် 

ြျားတွင်အရပြာင်းအလဲတစ်စံုတစ်ောပေစ်ရြါ်သည့်အြျိန်တွင်လည်းရကာင်း၊ 

MSEC က ရပြာင်းလဲြှုြျားပြုလုြ်ေန် လိုအြ်သည်ဟုယူေသည့် အြျိန် 

တွင်လည်းရကာင်း ပြင်ေင်ပြင်းြျား ပြုလုြ်သွားြည် ပေစ်ြါသည်။  



 
 
(၂) ဤစာြျုြ်ကို ပြင်ေင်ပြးီ သင့်ရလျာ်ရသာ အြျိန်ကာလ အတွင်းတွင် 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူထံြှ ကန့်ကွက်ြျက် ြေှိြါက ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြု 

သူက ထုိပြင်ေင်ရပြာင်းလဲြျက်ြျားကိုသရောတူပြးီ ပေစ်သည်ဟု သတ်ြှတ် 

 ကြါြည်။  

 

၂။ အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှု 

[အွန်လုိင်းအရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှု] 

MSEC က လက်ြံထားရသာ ဝန်ရောင်ြှု အသုံးပြုသူသာလျှင် အွန်လိုင်း 

အရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှုြျားကိ ုအသုံးပြုြွင့်ေှြိည် ပေစ်ြါသည်။ 

(၁)  ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် MSEC၏ ဝက်ေ်ေိုေ် (https://login. 

msecmyanmar.com/) ြှတစ်ေင့် သိုြ့ဟုတ်၊ MSEC Mobile Trading 

App ြှတစ်ေင့် အွန်လိုင်း အရောင်းအဝယ်အြှာစာြျား တင်သွင်းနုိင်ြည် 

ပေစ်သည်။ 

(၂)  ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူြှ အင်တာနက်ြှတစ်ေင့် အရောင်းအဝယ်အြှာ 

စာြျား တင်သွင်းောတွင် ထုိသို့ အင်တာနက်ြှ တင်သွင်းပြင်းကို MSEC က 

လက်ြံေေှိသည့် အြျိန်ကိုသာ အြှာစာလက်ြံေေှိသည့် အြျိန်အပေစ် သတ် 

ြှတ်ြည်ပေစ်ြါသည်။ 

(၃) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ အသံုးပြုရသာ ကွန်ြျူတာ၊ စြတ်ေုန်း၊ 

အီလက်ထရောနစ် စက်ြစ္စည်းအြျိုးအစားရြါ် ြူတည်၍ အသုံးပြုနုိင်ရသာ 

ဝန်ရောင်ြှု အြျိုးအစားြျားြှာ ကန့်သတြ်ျက် ေှိနုိင်ြါသည်။   

(၄) ရန့ြျင်း အွန်လုိင်းအရောင်းအဝယ ် အြှာစာြျားအတွက် အြှာစာ 

လက်ြံြည့်အြျိန်ြှာ ရန့စဉ် နံနက် ၈:ဝဝ နာေီ ြှ အရောင်းအဝယ် ပြုလုြ် 

ရြးသည့်အြျိန် တစ်ြုြျင်းစီ (Matching time) ြတုိင်ြီ ၃ဝ စက္ကန့် အလုိ 

အထိလည်းရကာင်း၊ ရနာက်ရနအ့တွက် ကကိုတင်အြှာစာြျားကို ညရန ၂:ဝဝ 

နာေီြှ  ၈:ဝဝ နာေီအထိ လည်းရကာင်း ပေစ်ြါသည်။ 

(၅) အွန်လုိင်းအသုံးပြု၍ အြှာစာရြးြုိြ့ါက အြှာစာတစ်ြုစီ အတွက် 

အြျားေုံး အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်နုိင်သည့် ကန့်သတြ်ြာဏြှာ ရငွကျြ် 

(၂၀) သန်းပေစ်ြါသည်။(*) 

*   ေုန်းပေင့်ရသာ်လည်းရကာင်း၊ MSEC ရံုးြန်းသို့ လူကိုယတုိ်င်လာရောက် 

၍ရသာ်လည်းရကာင်း အြှာစာြျားရြးြုိြ့ည်ေိုြါကြြာဏ ကန့်သတြ်ျက် 

ြေှိြါ။    

* ရေးကွက်အြှာစာနှင့် ြတ်သက်၍သက်ေိုင်ော ေှယ်ယာ၏ သက်ေုိင်ော 

ရန့တွင်ေှိရနရသာ အပြင့်ေုံးေယှ်ယာရစျးနှုန်းရြါ်တွင် အရပြြံ၍ ဝန်ရောင် 

ြှု အသုံးပြုသူက အြျားေုံးဝယ်ယနုိူင်သည့် ေှယ်ယာအရေအတွက်နှင့် 

လက်ေှိရစျးနှုန်းရြါ်တွင် အရပြြံသည့် ရောင်းြျနုိင်ရသာ ေှယ်ယာအရေ 

အတွက်ကို သတ်ြှတ်/ တွက်ြျက်ြည်ပေစ်သည်။   

 

Login စီြံြန့် ြဲွြှု 

(၁) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏စကားဝှက်ကို ြံုြှန်ရပြာင်းလဲ 

သတ်ြှတ်ပြင်းအစေှိရသာ သင့်ရလျာ်ောနည်းလြ်းြျားပေင့် ြိြိကိုယတုိ်င် 

ထိန်းသိြ်း၊ စီြံြန့်ြဲွေြါြည်။  

(၂) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏စကားဝှက်ကို ရကာင်းြွန်စွာ 

ြထိန်းသိြ်းပြင်းရ ကာင့် ပေစ်ရြါ်လာသည့် ေုံးရှုံးြှုြျားအတွက် MSEC က 

တာဝန်ြေှိြါ။ 

(၃)  ID နှင့် Password ကို အလဲွသုံးစားပြုပြီး အသံုးပြုရနရ ကာင်း 

MSEC က ယုံ ကည်ြါက MSEC က အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ပြင်းအား 

ကန့်သတ်ပြင်း (သိုြ့ဟုတ်) ေုိင်းင့ံထားပြင်းတ့ုိ  ပြုလုြ်နုိင်ြါသည်။    

(၄) အွန်လိုင်းအရောင်းအဝယ် ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုေန်အတွက် ကုိယရ်ေး 

ကိုယ်တာ အြျက်အလက်ြျားကို ရကာင်းြွန်စွာ ကာကွယ်ထိန်းသိြ်းေန်နှင့် 

လုိအြ်ရသာ လံုပြုံရေးေိုင်ော စီြံရောင်ေွက်ြျက်ြျား ပြုလုြ်ထားေှေိန် 

အတွက် ဝန်ရောင်ြှု အသုံးပြုသူ၌သာ အြျိန်ပြည့်တာဝန် ေှိြါသည်။  

 

၃။ အရောင်းအဝယ်အြှာစာြျား 

[အရောင်းအဝယ်အြှာစာြျား]  

(၁) အြှာစာ နှစ်ြျိုးေှိြါသည်။ 

     (က) ကန့်သတအ်ြှာစာ - ြိြိဝယ်လုိရသာ/ရောင်းလိုရသာ ရစျးနှုန်းကို 

အတိအကျသတ်ြှတ်ထားရသာ အြှာစာပေစ်ပြးီ၊ သတ်ြှတ်ရသာရစျးနှုန်း 

ထက်ြြုိရသာ ရစျးနှုန်းပေင့်ြဝယ်ေန် သိုြ့ဟုတ် သတ်ြှတ်ရသာ ရစျးနှုန်း 

ရအာက် ရလျာ့နည်းြါက ြရောင်းေန် သတ်ြှတ်ထားရသာ အြှာစာ ပေစ်ြါ 

သည်။ သတ်ြှတ်ရစျးနှုန်းနှင့်ြကိုက်ညီြါက အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ရြး 

ြည် ြဟုတ်ြါ။ 

     (ြ) ရစျးကွက်အြှာစာ - ရစျးကွက်ရြါက်ရစျးအတုိင်း အရောင်း 

အဝယ်ပြုလုြ်ေန် အြှာစာပေစ်ရသာရ ကာင့် အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ေန် 

လွယ်ကူပြီး၊ ြရြျှာြှ်န်းထားရသာရစျးနှုန်းပေင့် အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက် 

သွားနုိင်သည်။ ရစျးကွက်အြှာစာြျားသည် ကန့်သတအ်ြှာစာြျားထက် 

အရောင်းအဝယ်  ပေစ်နုိင်ရြျ ြုိြျားသည်။  

(၂) အြှာစာ ရြးြုိပ့ြင်း (သိုြ့ဟုတ်) အြှာစာ ရုြ်သိြ်းပြင်းြျားကို MSEC 

၏ Trading System ေှ ိ "Today Order Status" "ယရန့အြှာစာြျား 

အရပြအရန" တွင် ရော်ပြရြးထားသည့်အတုိင်း အတည်ပြုေြည် ပေစ်ြါ 

သည်။   

(၃) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံသို့ အဝယ်အြှာစာ တင်နုိင်ရသာ 

ြြာဏသည် MSEC က သတ်ြှတ်ထားရသာ ြြာဏအတွင်းသာ ပေစ်ေြါ 

ြည်။ ယင်းြြာဏသည် MSEC က သတ်ြှတ်ထားရသာ နည်းစနစ်အေ 

တွက်ြျက်ထားရသာ ြြာဏသာ ပေစ်ေြါြည်။ အဝယ်အြှာစာ ြတင်သွင်း 

ြီ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူြှ ြိြိဝယ်လုိရသာရငွြြာဏအား MSEC ေဏ် 

စာေင်းသို့ ထည့်သွင်းရြးေြည်။ ရငွသားပေင့်ဝယ်ယပူြင်းကို လက်ြံြည် 

ြဟုတ်ြါ။ 

(၄) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက MSEC သို့ အရောင်းအြှာစာ တင်နုိင်ရသာ 

ြြာဏသည် ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက MSEC ထံ၌ အြ်နံှထားရသာ 

(သိုြ့ဟုတ်) MSEC က စီြံြန့်ြဲွရြးရနေရသာ ြြာဏထက် ြရကျာ်လွန် 

ရစေြါ။ 

(၅) အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်နုိင်ရသာ ေှယ်ယာြျားကိ ုြဲွရဝော၌  ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူက အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်ေန် အေုိပြုထားရသာ ေှယ်ယာအရေ 

အတွက် အားလုံးကိ ု ြေေှိပြင်းရသာ်လည်းရကာင်း၊ အေုိပြုထားရသာ 

ေှယ်ယာအရေအတွက်ထက် ရလျာ့နည်းရသာ အရေအတွက်ကုိသာ ေေှိနုိင် 

ပြင်းတ့ုိ  ပေစ်ရြါ်နုိင်ြါသည်။   

(၆) ေက်သွယ်ရေးကွန်ေက်ပြတ်ရတာက်ပြင်း၊ ကွန်ြျူတာစနစ် ြျို့ယွင်း 

ပြင်း၊ လျှြ်စီးြတ်လြ်း သ့ုိြဟုတ် စက်ြစ္စည်းြျို့ယွင်းပြင်း အစေှိရသာ 

အရ ကာင်းေင်းြျားရ ကာင့် ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူထံြှ လက်ြံေေှိထား 

ရသာ အြှာစာြျားကို စရတာ့အတ်ိြျိန်းသို့ ြြုိနုိ့င်သည့်အြျိန်တွင် MSEC 

က ထိုအြှာစာြျားကို ြယ်ေျက်နုိင်သည်။  

(၇) အြှာစာ၏သက်တြ်းသည်  ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ၏ ရေွးြျယ်ြှု 

အရြါ်ြူတည်၍ အကျုံ းဝင်ြည်ပေစ်ြါသည်။ 

    (က) တစ်ရန့အတွက်အြှာစာ - ၎င်းအြှာစာြှာ  ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ 

က အြှာစာတင်သွင်းရသာ ရန့တစ်ရန့တည်းအတွက်သာ အကျုံ းဝင်ြါ 

သည်။ 

     (ြ) သတ်ြှတ်ေက်အထိအကျုံးဝင်ြည့်အြှာစာ - ၎င်းအြှာစာြှာ 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက သတ်ြှတ်ရသာအြှာစာ သက်တြ်းကုန်ေုံးြည့် 

ရန့ (သိုြ့ဟုတ်) သက်တြ်းြကုန်ေုံးြီ အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်သည့်ရန့ 

အထိ အကျုံ းဝင်ြါသည်။  

(၈) အြှာစာြျားကိ ု ပြင်ေင်ရပြာင်းလဲ၍ြေြါ ။ ပြင်ေင်လုိြါက အရောင်း 

အဝယ်ြပေစ်ရပြာက်ြီ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက ြိြိတင်ထားရသာ အြှာစာ 

ကို ဦးစွာြယ်ေျက်၍ အြှာစာအသစ်တင်သွင်းေန် လိုအြ်ြါသည်။ အကယ် 

၍ အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြးီြါက ပေစ်ရြါ်လာရသာ ကိစ္စအားလံုးကိ ု

တာဝန်ယူေြါြည်။ အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြီးရနာက်တွင် ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူက အြှာစာကိ ုြယ်ေျက်၍ ြေြါ ။ 

 

အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြင်းနှင့် စာေင်းေှင်းလင်းပြင်း 

[အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြင်း]  

MSEC သည် ေန်ကုန်စရတာ့အိတ်ြျိန်းြှ အြှာစာအရောင်းအဝယ်ပေစ် 

ရပြာက်ရ ကာင်း အတည်ပြုြျက်ေေှိသည်နှင့် တစ်ပြို င်နက် ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူသိေှိရစေန် အြှာစာြျား၏အရပြအရနကို MSEC ၏ Trading 

System တွင် ရော်ပြရြးသွားြည်ပေစ်ြါသည်။ 

[စာေင်းေှင်းလင်းပြင်း] 

(၁) အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြးီရနာက် ေှယ်ယာ/ရငွ စာေင်းေှင်းလင်း 

ပြင်းကိ ု အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်သည့်ရန့၏ ရနာက်ရံုးေွင့်ေက် (၃) ေက် 

ရပြာက်ရန့တွင် ပြုလုြ်ြါြည်။ (ရံုးြိတ်ေက်ြျားတွင်စာေင်း ေှင်းလင်းပြင်း 

ကို ပြုလုြ်ြည်ြဟုတ်ြါ။) အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြးီ ေေှိြည့်ရငွြြာ 

ဏကို ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူြှ ရငွထုတ်ယူေန် ရလျှာက်လွှာတင်သွင်းြါက 

ထုိရငွြြာဏကို ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ၏ ေဏ်စာေင်းထဲသို့ အရောင်း 



 
 
အဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြးီ (၃)ေက်ရပြာက်ရန့တွင် ထည့်သွင်းရြးြည်။ ရငွသား 

ထုတ်ယူ၍ ြေြါ ။ 

(၂) အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်ပြးီသည်နှင့်တပြိုင်နက်  အရောင်းအဝယ် 

ပြုလုြ်နုိင်သည့် ြြာဏြှာ ြျက်ြျင်းသက်ရောက်ြှုေှိြည် ပေစ်ရသာရ ကာင့် 

ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူအရနပေင့် စာေင်းေှင်းလင်းသည့် ရန့ြတုိင်ြီြင် အေုိ 

ြါ  အရောင်းအဝယ်ပြုလုြ်လိုက်ရသာ ြြာဏအတုိင်း  အရောင်းအဝယ ်

အြှာစာြျား တင်နုိင်ြည်ပေစ်ြါသည်။ 

 

၄။ အပြားအရ ကာင်းအောြျား 

[ဝန်ရောင်ြ] 

(၁) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူထံြှ လက်ြံေေှိရသာ အရောင်းအဝယ်အြှာစာ 

ြျားသည် အရောင်းအဝယ်ပေစ်ရပြာက်သွားြါက၊ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ 

သည် MSEC အား ကကိုတင်သတြှ်တ်ထားရသာ အရောင်းအဝယ်အကျိုး 

ရောင်ြကို ရြးရြျေြါြည်။  

(၂) ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် ၎င်း၏ေှယ်ယာလက်ကျန်အား အပြား 

ရငွရြျးသက်ရသြံကုြ္ပဏီတစ်ြုြုသို့ လွှဲရပြာင်းြည်ေိုြါက၊ ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူသည် MSEC အား ကကိုတင်သတြှ်တ်ထားရသာ စာေင်းလွှဲ 

ရပြာင်း ဝန်ရောင်ြကို ရြးရြျေြါြည်။ 

(၃) အစီေင်ြံစာ အစေှိရသာ စာေွက်စာတြ်းတ့ုိအား ရြးြုိရ့ြးေြည်ေိုြါ 

က ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် MSEC အား ကကိုတင်သတြှ်တ်ထား 

ရသာ ဝန်ရောင်ြကို ရြးရြျေြါ ြည်။    

(၄) ရငွရြျးသက်ရသြံလက်ြှတ်စာေင်းြှ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူထံသို့ 

ရငွလွှဲရပြာင်းရြးေြည်ေိုြါက ၊ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူသည် MSEC အား 

ကကိုတင်သတြှ်တ်ထားရသာ ရငွလွှဲဝန်ရောင်ြကို ရြးရြျေြါြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

[ရံုးတွင်းအသုံးပြုေန် အတွက်သာ] 

 

[ပြင်ြအေွဲ့အစည်းြျားသို့ သတင်းအြျက်အလက်ြျား ရြးြုိ ့ပြင်း]  

 (၁) MSEC သည် တည်ေဲဥြရေနှင့်လုြ်ထုံးလုြ်နည်းြျားအေ သတ်ြှတ် 

ထားရသာ အတုိင်းအတာအတွင်း၌ ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ၏စာေင်းနှင့် 

ြတ်သက်ရသာ သတင်းအြျက်အလက်ြျားအား စရတာ့အတိ်ြျိန်းနှင့် 

ေှယ်ယာထုတ်ရဝရသာ ကုြ္ပဏီအစေှိသည့် ပြင်ြအေဲွ့အစည်းြျားသို့ ရြးြုိ့ေ 

ြည် ပေစ်ြါသည်။ 

(၂) MSEC သည် ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူက ရြးြုိထ့ားရသာ ေဏ်ရငွ 

စာေင်းကိ ုစရတာ့အတ်ိြျိန်းသို့ အရ ကာင်း ကားရြးြည် ပေစ်ြါသည်။ 

 

[အသိရြးရ ကာ်ပငာြျက်ြျား၏ အကျို းသက်ရောက်ြှု] 

MSEC သည် ဝန်ရောင်ြှုအသုံးပြုသူ သိေှိရစေန် လုိအြ်သည့် အြျိန်တွင် 

သတိရြးြျက်ြျား၊ အသိရြးရ ကာ်ပငာြျားကို MSEC ၏ ဝက်ေ်ေိုေ် 

ြှတစ်ေင့် သ့ုိြဟုတ်၊ MSEC Mobile Trading App ြှတစ်ေင့် ရော်ပြ 

ရ ကပငာသွားြည်ပေစ်ပြးီ၊ ထုိသိုရ့ ကာ်ပငာပြီးသည့်အြျိန်တွင် ဝန်ရောင်ြှု 

အသုံးပြုသူအရနပေင့် အေုိြါ သတိရြးြျက်ြျား၊ အသိရြးရ ကာ်ပငာြျားကို 

သိေှိပြီး ပေစ်သည်ဟု ြှတ်ယူေြါြည်။ 
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