
 
 

MSEC အ ရ  ော င််းအ ဝယ်သရ  ော တူညီချက် 
(မြန်ြော န ိုင်ငံသော ်းြျော ်းအတကွ်သော)                         

(က) အရ  ွရ ွရ ော ်မြခ ျက် ည် ွယ ်ချက်          

ဤသဘ ော တူညီခ ျက ်သည် မြန်ြော ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ် ဘ ော  ်ျေး ဝယ ် 

ဘ ျေး ကုြပဏီလီြိတက် Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd 

(ဘနော  ်တွေ ် “MSEC” ဟုသံုျေး စွေွဲြည်) နှ  ့်် လုပ်  န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူ 

ကကော ျေး ှိ အခ ွေ ့််အဘ ျေး နှ ့်် တော ဝန် ဝတတ  ော ျေး တုိို့အော ျေး  ှ ်ျေး လ ်ျေး ဘ ော ်မပနုိ ်ဘစ န် 

 ည် ယွ ်ပါ သည်။   

ရလ ောက ်လ ောတင်မခ င််း                                                                                                             

၁။ ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ လက်ြှတ်စော   ်ျေး အော ျေး  ွေ ့််လှစ်လုိပါ က MSEC 

တွေ ် ှိဘသော ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ် စော   ်ျေး ပုိ ် ှ ်၏ အြည်မ  ့်် 

 ဏ်ဘ ွေစော   ်ျေးအောျေး  ွေ ့််ထော ျေး ပပီျေး မ စ် န်လုိအပ်ပါ သည်။                                                         

၂။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ကွ်သူသည် MSEC ြှ ခ ျြှတ်ထော ျေး ဘသော ပုံစံမ  ့်် 

ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ်စော  ်ျေး အော ျေး  ွေ ့််လှစ် ဘလ ောက ်ထော ျေး နုိ  ်ပပီျေး MSEC 

ြှဘလ ောက ်လ ောအ ော ျေး စိစစ်ခ ွေ ့််မပြုဘပျေး သွေောျေးြည် မ စ်ပါ သည်။                                      

၃ ။ MSEC ြှ သဘ ော တူ ခ ွေ ့််မပြုသည်ြှ အပ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွကသူ် 

တစ်ဦျေး လ  ် ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ လက်ြှတ်စော   ်ျေး တစ်ခ ုသော  ွေ ့််ခ ွေ ့်် ှိပါ သည်။   

ရလ ောက ်လ ောြါအ ရ ကော င််းအ ောရမြော င််းလဲမခ င််း                                                      

MSEC သုိို့ တ ်မပထော ျေး ဘသော ဘလ ော က်လ ောတွေ ် ပါ ဝ ်သည့်် အဘကကော  ်ျေး 

အ ော ြျောျေး တွေ ် ဘမပော  ်ျေး လွဲြှု ှိပါ ကလုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူသည် 

MSEC သုိို့ ခ ျကခ် ျ ်ျေးအဘကကော  ်ျေး ကကောျေး  ပါ ြည်။  

ကက ြိုတင်အသ ရြ်းအရ  ကော င််း ကော ်းမခ င််း                                                      

ဘအော က်ဘ ော ်မပပါ အခ ျကအ်လက်ြျော ျေးနှ ့်် ပတ်သက်ဆ က်နွေယ ်ပါ က MSEC 

ြှတော ဝန်ယ ူဘဆ ော  ် ွက်ဘပျေး ြည်ြဟတ်ုပါ ။                                                              

၁။ ဘလ ောက ်လ ောပါ အဘကကော  ်ျေး အ ော ဘမပော  ်ျေး လွဲမခ  ်ျေး ကို MSEC သုိို့ 

အသဘိပျေး  န်ပျက ်ကွေက်ဘသော ဘကကော  ့််မ စ်ဘပေါ် လော ဘသော အက ျ ြိုျေးဆ က် ြျော ျေး                                                                                                

၂။ သ ော ဝဘ ျေး အနတ ောယ ်ြျော ျေး၊ နုိ ် ံဘ ျေး အဘမပော  ်ျေး အလွဲ၊ ဆ ူပူအံုကကွေြှုြျောျေး 

ဘကကော  ့်် မ စ်ဘပေါ် လော ဘသော ဆ ံုျေး ရံှုျေး ြှုြျော ျေး နှ ့်် ဘြ ော်ြှန်ျေး ြထော ျေး နုိ ်ဘသော 

အမ စ်အပျက ်ြျော ျေး ြှမ စ်ဘပေါ် လော ဘသော အက ျ ြိုျေး ဆ က ြ်ျော ျေး                                                                                    

၃ ။ ကွေန်ပျျူတော စနစ်၊ ဆ က်သွေယ ်ဘ ျေး လြ်ျေး ဘကကော  ်ျေး ၊ စက်ပစစည်ျေး ခ ျြိုျို့ ယ ွေ ်ျေး ြှု၊ 

လ ပ်စစ်ြီျေး မ ပတ်ဘတော က်ြှု၊ ပူျေး တွေွဲ လု ပ်ကို ်သူြျော ျေး ဘကကော  ့်် မ စ်ဘပေါ် လော ဘသ ော 

ဘနှော ့််ဘနှျေး ြှုြျော ျေး အစ ှိသည့်် MSEC ၏ တော ဝန်ယ ူြှုအပုိ ်ျေး နှ ့်် ြသက်ဆ ို ် 

ဘသော အဘကကော  ်ျေး အ  ်ျေး ြျော ျေး ြှမ စ်ဘပေါ် လော ဘသော ဆ ံုျေး ရံှုျေး ြှုြျော ျေး                                                                        

၄ ။ MSEC ြှသတ်ြှတ်ထော ျေး ဘသော ဘလ ောက ်လ ော အ စ  ှိသည်တုိို့တွေ  ် 

မ ည့််သွေ ်ျေး ထော ျေး ဘသော ထုိျေး ပြွဲလက်ြှတ် နှ ့်် အဘ ော  ်ျေး အဝယ ် မပြုလုပ်ခ ျ န်ိတွေ ် 

မ ည့််သွေ ်ျေး ထော ျေး ဘသော ထုိျေး ပြွဲလက်ြှတ်အော ျေး ဘသခ ျော စွေော စစ်ဘဆ ျေး ပပီျေး ၎ ်ျေး တုိို့နှစ်ခ ု 

ကကော ျေး တွေ ်ကွေွဲလွေွဲြှုြ ှိဘကကော  ်ျေး ယဆူ ပပီျေး မပြုလုပ်ခ ွဲ့်ပပီျေး ဘသော အဘ ော  ်ျေး အဝယ ်ြှ 

မ စ်ဘပေါ် လော ဘသော ဆ ံုျေး ရံှုျေး ြှုြျောျေး                                                                                       

၅။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွကသူ်သည် MSEC သုိို့ အဘကကော  ် ျေး 

ကကော ျေး မခ  ်ျေး ြ ှ ိ ွဲ MSEC ၏  ဏစ်ော   ်ျေး သုိို့ ဘ ွေလ ွဲဘမပော  ်ျေး မခ  ်ျေး ဘကကော ့်် 

၎ ်ျေး ဘ ွေစော   ်ျေး သုိို့ ဘ ော က ် ှိလော ဘသောလ ွဲဘ ွေ၏   ်ျေး မြစ်အော ျေး အသအိြှတ် မပ ြုြှု 

ဘနော  ့််ဘနှျေး မခ  ်ျေး ဘကကော  ့်် မ စ်ဘပေါ် လော ဘသော ဆ ံုျေး ရံှုျေး ြှု ြျောျေး ။       

 ြ်ဆ  ိုင််း ော ်းမခ င််း                                                                             

ဝန်ဘဆ ော  ်ြှုအသုံျေး မပြုသူ သုိို့ြဟုတ် ၎ ်ျေး ြှတဆ  ့််အွေန်လုိ ်ျေး မ  ့်် အဘ ော ်ျေး 

အဝယ ် ဝန်ဘဆ ော  ်ြှုကိ ု  ယအူသံုျေး မပြုသူ ြည်သူြဆ ို ဘအော က်ဘ ော ်မပပါ 

လုပ်ဘဆ ော  ်ြှုြျော ျေး အတွေက် အွေနလုိ် ်ျေး ဝန်ဘဆ ော  ်ြှုကို အသံုျေး မပြုခ ွေ ့််ြ ပါ ။                                                                                

(၁) တည်ဆ ွဲဥပဘ ေ၊ နည်ျေး ဥပဘ ေ၊ အစိျုေး  အြိန်ို့နှ ့်် ေီက ီြျော ျေး အ  

တော ျေး မြစ်ထော ျေး သည့််လုပ်ဘဆ ော  ်ြှုြျော ျေး။                                                                         

(၂) အမခ ော ျေး သူ တစ်ဘယ ောက်၏ အသံုျေး မပြုြှုကို ခ ျ ြိုျေး ဘ ော က် မခ  ်ျေး (သုိို့) 

ယ ိုယ ွေ ်ျေး ဘစမခ  ်ျေး သုိို့ြဟုတ် ဝန်ဘဆ ော  ်ြှုတစ်ခ ုခ ု၊ အွေနလုိ် ်ျေး အဘ ော  ်ျေးအဝယ ် 

မပြုလုပ် ော တွေ ် အသံုျေး မပြုသည့်် စက်ပစစ ည်ျေး ၊ သတ ်ျေး အခ ျက ်အလက်၊ စော   ်ျေး 

သုိို့ြဟုတ်ကွေန်ပျျူတော ကွေန် က် တစ်ခ ုခ ုကို တ ော ျေး ြဝ ်ဘသော နည်ျေး မ  ့်် 

ဝ ်ဘ ော က် ယ ူအသုံျေး မပြုမခ  ်ျေး(သုိို့)ဘနှော ့််ယ ှက်မခ  ်ျေး ။                                                                                                                                     

(၃) ဤစော ပုိေ်ပါ စည်ျေး ကြ်ျေး ခ ျက်ြျော ျေး ကို ဘ ော က် ျက်ပါ က အွေနလုိ် ်ျေး 

အဘ ော  ်ျေးအဝယ ်ဝန်ဘဆ ော  ်ြှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပုိ ်ျေး ကိုလည်ျေး ဘကော  ်ျေး ၊ အော ျေး လုံျေး 

ကိုလည်ျေး ဘကော  ်ျေး ကကိြုတ ်အသိဘပျေး မခ ်ျေး ြမပြု ွဲ  ပ်ဆ ို ်ျေး မခ  ်ျေး ခ ံ ြည်။ 

အမငင််းြွော်းြှုက ိုရမ  ှင််းမခ င််း            

ဤသဘ ော တူညီခ ျက ်နှ ့််ဆ က်စပ်ပတ်သက်၍ MSEC နှ ့်် လုပ် န်ျေး 

ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူတုိို့အကကောျေး တွေ ် အမ  ်ျေး ပွေောျေး ြှု တစ်စုံ တစ် ော 

ဘပေါ် ဘပါ က်ပါ က အဆ ိုပါ အမ  ်ျေး ပွေောျေး ြှုကို နှစ် က ် ပ ိြ်ျေး ခ ျြ်ျေး စွေော ဘစ့်စပ် ည ိနိှု  ်ျေး 

မ န်ဘမ ဘသော န ည်ျေး လြ်ျေး မ  ့်် ဦျေး စွေောဘမ  ှ ်ျေး ကကြည်ဟု သဘ ော တူပါ သည်။ 

အက ယ ်၍ အမ  ်ျေး ပွေောျေး ြှု စတ ် မ စ်ဘပေါ် သည့််ဘနို့ြှ  က် ဘပါ  ်ျေး (၉၀) အတွေ ်ျေး 

အထက်ပါ နည်ျေး လြ်ျေး အတို ်ျေး ဘမ  ှ ်ျေး ၍ ြ နုိ ်ပါ က မြန်ြော နုိ ် ံ၏ 

တည်ဆ ွဲဥပဘေြျော ျေး နှ ့််အညီ စီ  ်ပုိ ်ခ ွေ  ့််  ှိဘသော တ ော ျေး ရံုျေး တွေ ် တ ော ျေး စွေွဲဆ ိုခ ွေ ့်် 

 ှိပါ သည်။  

စော ခ ျြို ြ် ြ်စဲမခ င််း                                                                                                 

ဘအော က်ဘ ော ်မပပါ အခ ျက ်အလက်ြျော ျေးနှ ့်် ပတ် သက်ဆ က်နွေယ ် ပါ က စောခ ျြု ပ် 

အော ျေး  ျက ်သိြ်ျေး ပါ ြည်။                                                                                                      

၁။ MSEC  က်ြှ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူ သုိို့ စော ခ ျြု ပ်  ပ်စွဲ န် 

ကြ်ျေး လှြ်ျေး မခ  ်ျေး                                                                                                                        

၂။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူ က်ြှ MSEC သုိို့ စော ခ ျြု ပ် ပ်စွဲ န် 

ကြ်ျေး လှြ်ျေး မခ  ်ျေး 

သရ ော တူညီခ ျက်ရမြော င််းလဲမခ င််း                                                                                       

၁။ ယ ခ ု သဘ ော တူညီခ ျက်သည် သက်ဆ ို ် ော ဥပဘေ၊ နည်ျေး ဥပဘေ၊ 

အြိန်ို့ဘကကော ်မ ော စော ၊ အြိန်ို့ည န်ကကော ျေးခ ျက ် နှ ့်် လုပ်ထုံျေး လု ပ်နည်ျေး ြျော ျေး 

ဘပေါ် ြူတည်၍ MSEC ြှ ဘမပော  ်ျေး လွဲ ြှု မ ပြုလုပ် န် လုိအ ပ်သည် ဟ ု

ယ ူဆ သည့််အခ ျ န်ိတွေ ်အဘမပော  ်ျေး အလွဲမပြုလုပ်ပါ ြည်။                                                      

၂။ သဘ ော တူညီခ ျက ်အောျေး ဘမပော  ်ျေး လွဲပပီျေး သည့််ဘနော က် သတ်ြှတ် ထော ျေး ဘသော 

အခ ျ န်ိအတုိ ်ျေးအတော တစ်ခ ုအတွေ ်ျေး တွေ ် လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် 

ဘဆ ော  ် ွက်သူထံြှ ကနိ်ု့ကွေက်ြှု ြ ှိပါက၊  လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆော  ် ွက် 

သူသည် အဆ ိုပါ ဘမပော  ်ျေး လွဲြှုအော ျေး သဘ ော တူညီသည်ဟ ုယ ူဆ ပါ ြည်။ 

(ခ)ရငအွ ိုတ်အသွင််းနှင့််အရ ော င််းအဝယ ်အြှောစော  
အရ  ော င််းအဝယ ်စတင်မခ င််း                                                                                   

MSEC တွေ ် တပ်ဆ  ်ထော ျေး ဘသော လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွကသူ် 

ကိုယ ်တုိ ်အဘ ော  ်ျေး အဝယ ် မပြုလုပ်နုိ ် ဘသော ကွေန်ပျျူတော နှ  ့်် အ ်တော နက်ြှ 

အြှောစော သည် စနစ်ထွဲသုိို့ စော   ်ျေး သွေ ်ျေး ထော ျေး ပပီျေး မ စ်သည့်် ခ နဓောဇ ီဝဆ ို ် ော 

အခ ျက ် အလက် နှ ့်် Login Password သည် အဘ ော  ်ျေး 

အဝယ ်လုပ်ခ ျ န်ိတွေ ် ှိဘသော အခ ျကအ်လက် နှ ့်် ထပ်တူကိုက်ညီြှု ှိြှ သော 

လ  ် အဘ ော  ်ျေး အဝယ ်အော ျေး စတ ်နုိ ်ပါ ြည်။ 

ရငွအ ိုတ်အသွင််းရဆ ော င် ွက်ြှုလိုြ်ငန််းစဉ ်                                          

ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ လက်ြှတ်စော   ်ျေးြှ ဘ ွေထု တ်ယ ူြည် ဆ ိုပါ က လုပ် န် ျေး 

ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူသည် ြိြိ၏  ဏ်စော   ်ျေး ထွဲသုိို့ ဘ ွေလ ွဲဘမပော  ်ျေး 

ဘပျေး  န် MSEC ြှ ခ ျြှတ်ထော ျေး ဘသော လုပ် န်ျေး စဉ ် စည်ျေး ြျဉ ်ျေး စည်ျေး ကြ်ျေး ြျောျေး 

အတို ်ျေး MSEC သုိို့ ကကိြုတ ်၍ အဘကကော  ်ျေး ကကော ျေး ပါ ြည်။ 



 
 
အရ  ော င််းအဝယ ်အြှောစော                                                                                                       

၁။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွကသူ်ြှ MSEC သုိို့အဝယ ် အြှောစ ော 

တ ်နုိ ်ဘသော ပြော ဏသည် MSEC ြှ ခ ျြှတ်ထော ျေး ဘသော ပြော ဏ အတွေ ်ျေး သော 

မ စ် ပါ ြည်။ ၎ ်ျေး ပြော ဏ ကို MSEC ြှ ခ ျြှတ်ထော ျေး ဘသော နည်ျေး လြ်ျေး အ  

သတ်ြှတ်ြည်မ  စ်ပါ သည်။                                                                                           

၂။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ကွ်သူြှ MSEC သုိို့ အဘ ော  ်ျေး အြှောစော 

တ ်နုိ ်ဘသော ပြော ဏြှော လုပ် န်ျေး နှ ့်် ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူထံြှ MSEC 

က လက်ခ ံ  ှိထော ျေး ဘသော (သုိို့ြဟ ုတ်) စီြံခ န်ို့ခ ွေွဲဘပျေး ဘန  ဘသော ပြော ဏ ထက် 

ြဘကျ ော ်လွေန် ပါ ။                                                                                                            

၃ ။  ယှယ် ော ၊ ဘ ွေတုိက်လက်ြှတ်၊ ဘ ွေတုိက်စော ခ ျြု ပ် ဝယယ် ူခ ွေ ့််  ှိဘသော 

ပြော ဏသည် ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ်ြျော ျေး ဝယ ်ယ ူ န် ဘလ ောက ်ထော ျေး 

ဘသော ပြော ဏအော ျေး (လုံျေး ဝ) ြ  ှမိခ  ်ျေးဘသော ်လည်ျေး ဘကော  ်ျေး ၊ ြိြိအဆ ိုမပြုထောျေး 

ဘသော ပြော ဏထက်နည်ျေး ဘသော ပ ြော ဏကိုသော ဝယ ်ယခူ ွေ ့််  ှိမခ  ်ျေး ဘသော ် 

လည်ျေး ဘကော  ်ျေး မ စ်နုိ ်ပါ သည်။                                                                                 

၄ ။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူြှ လက်ခ ံ  ှိထော ျေး ဘသော အြှောစော အောျေး 

ကွေန်ပျျူတော စနစ်ခ ျွ တ်ယ ွေ ်ျေး ြှုဘကကော  ့်် စဘတော ့်အိပ်ခ ျ န်ိျေး (သုိို့) ဗဟို ဏ် သုိို့ 

ြဘပျေး ပုိို့ နုိ ်ခ ွဲ့်လ  ် MSEC သည် ၎ ် ျေး အြှောစော အောျေး ပယ ် ျက ်နုိ ်ပါ သည်။               

၅။ MSEC ြှ သတ် ြှတ်ဘ ော ်မပ ထော ျေး  ှဘိသော တန် ုိျေး (Price) (သုိို့) မ ပန် နှုန် ျေး 

(Yield) ြျော ျေး အတို ်ျေး လုပ် န်ျေး ဆက်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူြျောျေး အဘနနှ ့်် 

ဘ ွေတုိက်လက်ြှတ်/စော ခ ျြု ပ် ြျော ျေး ကိ ု အဘ ော  ်ျေး အဝယ ်မပြုလုပ်နုိ ်ပါ သည်။ 

လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူ သည် MSEC ြှ သတ်ြှတ် ထော ျေး ဘသော 

နည်ျေး လြ်ျေး ြျော ျေး အ  ဘ ွေတုိက်လက်ြှတ်/စော ခ ျြု ပ်ြျောျေး ကို ြိြိတုိို့သတ်ြှတ်ထ ော ျေး 

ဘသော မပန် နှုန်ျေး (Yield) ြျော ျေး အတို ်ျေး ြူလဘ ျေး ကွေက်ြှ တုိက်ရုိက်ဝယယ် ူ 

နုိ ်ပါ သည်။ 

အမြတ်ရဝစို၊အတ ို်းနှင့််နှစ်ရစ့်မခ င််း                                                                     

MSEC သည် အမြတ်ဘဝ စု၊ အတိုျေး နှ ့်် နှစ် ဘစ့်ြျော ျေး ကို လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် 

ဘဆ ော  ် ွက်သူြျော ျေး ကိယု ်စောျေး ဘ ွေဘခ ျျေးသက်ဘသခ ံ လက်ြှတ် ထုတ်ဘဝသူ ြျော ျေး 

ထံြှ ဦျေး စွေော လက်ခ ံ  ှိပါ သည်။ ထုိလက်ခ ံ   ှိဘသော ပြော ဏအော ျေး လုပ် န်ျေး 

ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူအသီျေး သီျေး ြှ ကကိြုတ ် သတ်ြှတ် စော   ်ျေး သွေ ်ျေး ထောျေး 

ဘသော  ဏ်စော   ်ျေး ြျောျေး သုိို့ (သုိို့) ခ ျက ်လက်ြှတ်ြျော ျေး မ  ့်် MSEC ြှ 

မပန်လည်လ ွဲဘမ ပော  ်ျေး ဘပျေး ပါ ြည်။ MSEC ြှ ထုိ အမြတ်ဘဝ စု၊ အတိုျေး ြျော ျေး နှ ့်် 

နှစ်ဘစ့် ြျော ျေး ကို ြလ ွဲဘမပော  ်ျေး နုိ ်ခ ွဲ့်လ  ်ဘသော ်လည်ျေး ဘကော  ်ျေး ၊ လုပ် န်ျေး 

ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူထံြှ ဘတော  ်ျေး ဆ ို ခ ွဲ့်လ  ်ဘသော ်လည်ျေး ဘကော  ်ျေး MSEC ြှ 

ထုိပြော ဏအော ျေး လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူ၏ ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ 

လက်ြှတ်စော   ်ျေး ၌ ထည့််သွေ ်ျေး ထော ျေး  ှိပါ ြည်။ အကယ ်၍ MSEC အော ျေး 

ကကိြုတ ်ဘပျေး  ြည့််အတုိျေး (Accured Interest) ကို လုပ် န်ျေး ဆက်သွေယ ်

ဘဆ ော  ် ွက်သူြှ ဘပျေး ဘခ ျ န်ကျ န် ှိပါက MSEC ြှ ထုိ  န် ှိဘသော ပြော ဏအော ျေး 

နှုတ်ယ ူထော ျေး ြည် မ စ်ပါ သည်။ 

အင်တော နက်ြှတဆ င့််အရ ော င််းအဝယဝ်န်ရဆ ော င်ြှု            

၁။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူ၏ အ ်တော နက်ြှ တဆ  ့်် မ ပြုလုပ်ဘသ ော 

 ှယယ် ော အတွေက် အြှောစော ြျောျေး ကို လက်ခ ံ  ှိဘသော အခ ျ န်ိကိုသော အတည်မပြု 

ပါ ြည်။                                                                                                                              

၂။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူ၏ အသံုျေး မပြုဘသော ကွေန်ပျျူ တော နှ ့်် 

စြတ် ုန်ျေး အြျ ြိုျေး အစောျေး ဘပေါ် ြူတည်၍ အသံုျေး မပြုနိ ်ုဘသော ဝန် ဘဆ ော  ်ြှုသည် 

အက န်ို့အသတ် ှိနုိ ်ပါ သည်။          

 Loginစီြံခ န့်် ခ ွဲြှု                                                                                                          

၁။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူသည် စကော ျေး ဝှက် (Login Password) 

အော ျေး ြကကော ခ ဏ ဘမပော  ်ျေး လွဲသတ်ြှတ်မခ  ်ျေး မ  ့်် ြိြိတုိို့ ကိုယ ်တုိ ်စီြံ ခ န်ို့ခ ွေွဲ 

 ပါ ြည်။                                                                                                                                         

၂။ MSEC ၏ ည န်ကကော ျေး ခ ျက ် ြပါ  ွဲ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူ သည် 

စကော ျေး ဝှက် (Login Password) ကို လုံခခ ံြုစွေော ထိန်ျေး သိြ်ျေး မခ  ်ျေး ြ ှ ိဘသော ဘကကော  ့်် 

မ စ်ဘပေါ် လော ဘသော အက ျ ြိုျေး ဆက်ကို MSEC ြှ တော ဝန်ယ ူြည် ြဟုတ်ပါ ။ 

(ဂ)ရငွရခ ျ်းသက်ရသခ ံလက်ြှတ်နှင့််အစီ င်ခ ံစော ြျော ်းအော ်း 
အီလက် ရ ောနစ်ြံိုစံမ င့်် ော ်း ှ မခ င််း 
ရငွရခ ျ်းသက်ရသခ ံလက်ြှတ်အော ်းအလီက် ရ ောနစ် ြံိုစံမ င့်် ော ်း ှ မခ င််း                                                                                     

၁။ MSEC သည် အီလက်ထဘ ော နစ်ပုံစံမ  ့်် ြှတ် ပုံတ ် ထော ျေး ဘသော 

စော   ်ျေး ဝ ်ကုြပဏီြျောျေး ၏ ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ်ြျော ျေး နှ ့်် အစိျုေး ြှ 

ထုတ်ဘဝဘသော ဘ ွေ တုိက်လက်ြှတ်/ ဘ  ွေတုိက်စော ခ ျြု ပ်ြျောျေး ကိုသော ဝန်ဘဆ ော  ်ြှု 

ဘပျေး ြည် မ စ် ပါ သည်။ 

အစီ င်ခ ံစော ြျော ်းအော ်းအီလက် ရ ောနစ်ြံိုစံမ င့််မ န့်် ရဝမခ င််း                                                            

၁။ MSEC ြှ မ န်ို့ဘ ဝဘသော အ စီ  ်ခ ံစော ြျောျေး နှ ့်် အမခ ော ျေး ြှတ်တြ်ျေး 

ြျော ျေး ကိုအီလက်ထဘ ော နစ် ပုံစံမ  ့်် မ  န်ို့ဘဝြည်ကို လုပ် န်ျေး နှ ့််ဆ က်သွေယ ် 

ဘဆ ော  ် ွက်သူြျော ျေး ြှသဘ ော တူညီသည်ဟုယဆူ ပါ ြည်။                                                

၂။ အစီ  ်ခ ံစော နှ ့်် အမခ ောျေး ြှတ်တြ်ျေး ြျော ျေး ကို MSEC တွေ ်ထော ျေး ှိဘသော 

လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူ ကိုယ ်တုိ ်အဘ ော  ်ျေး အဝယ ် မပြုလုပ်နုိ  ် 

ဘသော ကွေန်ပျျူတော နှ ့််အ ်တော နက်ြှတဆ  ့််ကကည့််ရှုနုိ ်ပါ သည်။                         

၃ ။ အစီ  ်ခ ံစော နှ ့်် အမခ ော ျေး ြှတ်တြ်ျေး ြျော ျေး ကို MSEC ၏ သတ်ြှတ် ထော ျေး ဘသော 

အခ ျ န်ိကော လ အတို ်ျေး အတောအထိ ကကည့််ရှုနုိ ်ပါ သည်။ 

(ဃ)ြ ိုင်ဆ  ိုင်ြှုြျော ်းစီြံခ န့်် ခ ွဲမခ င််း                              
ရငွရ က်းနှင့််ရငွရခ ျ်းသက်ရသခ ံလက်ြှတ်                 

ယ ခ ုသဘ ော တူညီခ ျက ်ဘပေါ် အဘမခခ ံ၍  ွေ ့််လှ စ်ထော ျေး ဘသော ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ 

လက်ြှတ် စော   ်ျေး တွေ ် ဘ ွေဘကကျေး နှ ့်် ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ လက်ြှတ်ြျော ျေးကို 

စီြံခ န်ို့ခ ွေွဲြည် မ စ်ပါ သည်။                                   

ခ ွဲမခ ော ်းစီြံခ န့််ခ ွဲမခ င််း                                                                                                             

MSEC သည် လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ကွ်သူ၏ ပုိ ်ဆ ို ်ြှုြျော ျေး နှ ့်် MSEC 

၏ ပုိ ်ဆ ို ်ြှုြျော ျေး ကို ခ ွေွဲမခ ောျေး ၍ စီြံခ န်ို့ခ ွေွဲပါ ြည်။ 

(င)အမခော ်းအရ  ကော င််းအ ောြျော ်း                                                                            
ဝန်ရဆ ော င်ခ                                                                                                                                 

၁။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူြှ လက်ခ ံ  ှိဘသော အြှောစော သည် 

အဘ ော  ်ျေးအဝယ ်မ စ်ပါ က MSEC ြှ ကကိြုတ ်သတ်ြှတ်ထော ျေး ဘ သော 

အဘ ော  ်ျေးအဝယ ် ဝန်ဘဆ ော  ်ခ ကို လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူြှ 

ဘပျေး ဘခ ျ  ပါ ြည်။                                                                                                                

၂။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆော  ် ွက်သူသည် အမခ ော ျေး ဘသော ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံ 

လက်ြှတ်ကုြပဏီသုိို့ လက်ကျ န် ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ် စော   ်ျေး အောျေး 

လ ွဲဘမပော  ်ျေး မခ  ်ျေး တွေ ် MSEC ြှ ကကိြုတ ် သတ်ြှတ်ထော ျေး ဘသော စော   ်ျေး 

လ ွဲဘမပော  ်ျေး ဝန်ဘဆ ော  ်ခ ကိုဘပျေး ဘချ ပါ ြည်။                                                                 

၃ ။ အစီ  ်ခ ံစော အစ ှိသည့်် စော  ွက်စောတြ်ျေး တုိို့အော ျေး မ န်ို့ဘဝဘ ပျေး မခ  ်ျေး အတွေက် 

လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူ ြှ MSEC သုိို့ ကကိြုတ ် သ တ်ြှတ်ထော ျေး 

ဘသော ဝန်ဘဆ ော  ်ခ ကိုဘပျေး ဘချ ပါ ြည်။                                                                         

၄ ။ ဘ ွေဘခ ျျေး သက်ဘသခ ံလက်ြှတ်စော   ်ျေး ြှ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆ ော  ် ွက်သူ 

ထံသုိို့ ဘ ွေလ ွဲ ဘမပော  ်ျေး ဘပျေး မခ  ်ျေး အတွေက် MSEC ြှ ကကိြုတ ် သတ် ြှတ်ထော ျေး ဘသော 

ဝန်ဘဆ ော  ်ခ ကို ဘပျေး ဘခ ျ ပါ ြည်။    

ရငွရ က်းခ ဝါခ ျြှုတ ိုက် ျက် ရ ်းဆ  ိုင် ောအခ ျက်အ လက်ြျော ်း                                 

၁။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ကွ်သူြှ မပြုလုပ်သည့်် ြည်သည့််အဘ ော  ်ျေး 

အဝယ ်ြဆ ို ဘ ွေဘကကျေး ခ ဝါ ခ ျြှုတုိက် ျက်ဘ ျေး ဥပဘေ နှ ့်် သက်ဆ ို ် ော 

အော ဏော ပုိ ်အ ွေွဲျို့အစည်ျေး ြျော ျေး က စော မ  ့််ဘ ျေး သောျေး ၍မ စ်ဘစ၊ နှုတ်ြိန်ို့မ   ့််မ စ်ဘ စ 



 
 
ထုတ်မပန်ဘသော (သုိို့) မ ပ ်ဆ  ်ဘသော (သုိို့) မ ည့််စွေက်ဘသော နည်ျေး ဥပဘ ေြျော ျေး ၊ 

စည်ျေး ြျဉ ်ျေး ြျောျေး ၊ အြိန်ို့ဘကကော ်မ ော စော ြျော ျေး၊ ည န်ကကော ျေး ခ ျက ်ြျော ျေးအ   ဘဆ ော  ် ွက် 

 ြည်။                                                                                                                                      

၂။ MSEC သည် လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူြှ မပြုလုပ်သ ည့်် 

အဘ ော  ်ျေးအဝယ ်ြျောျေး နှ ့််/သုိို့ ယ  ်ျေး နှ ့််ဆက်စပ်ဘသော လုပ် န်ျေး ြျော ျေး အော ျေး 

စုံစြ်ျေး စစ်ဘဆ ျေး မခ  ်ျေး ၊ ဆ ို ်ျေး  ံ့်မခ  ်ျေး (သုိို့)  ပ်ဆ ို ်ျေး မခ  ်ျေး ကို ဘ ွေဘကကျေး ခ ဝါချြှု 

တုိက် ျက ်ဘ ျေး ဥပဘေအ  ကကိြုတ ်အသိဘပျေး မခ  ်ျေး ြမပြု ွဲ မပြုလုပ်နုိ ်သ ည်။                                                        

၃ ။ လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွကသူ် ြှ ဘအော က်ပါ အခ ျက ်ြျော ျေး ကို အခ ျန်ိ 

တုိ ်ျေး လုိက်နော လုပ်ဘဆ ော  ်ပါ ြည် ဟုဝန်ခ ံကတိမပြုပါ သည်။                                                

(က) လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ် ဘဆော  ် ွက်သူအဘနမ  ့်် ဘ ွေဘကကျေး ခ ဝါခ ျြှု၊ 

အကကြ်ျေး  က်ြှု ကို ဘ ွေဘကကျေး ဘထော က်ပံ့်ြှု တုိို့အော ျေး ကျ ျူျေး လွေန် န်  ည် ယွခ် ျက် 

မ  ့်် ြည်သည့််အဘ ော  ်ျေး အဝယ ်ကိုြဆ ို မပြုလုပ်ခ ွဲ့်မခ  ်ျေး ြ ှိပါ၊ မပြုလုပ်ြ ည် 

ြဟုတ်ပါ ။                                                                                                                             

(ခ) ဘ ွေဘကကျေး ခ ဝါခ ျြှုတုိက် ျက ် မခ  ်ျေး ၊ အကကြ်ျေး  က်ြှုကို ဘ ွေဘကကျေး ဘထော ကပံ့်် 

ြှုအော ျေး တုိက် ျက ် မခ  ်ျေး တုိို့နှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မပည့််စုံြှန်ကန်ဘသော သတ ်ျေး 

အခ ျကအ်လက်ြျော ျေးကို လုပ် န်ျေး ဆ ကသ်ွေယ ် ဘဆ ော  ် ကွ်သူြှ ဘပျေး ပုိို့ပါ ြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

မြင်ြအ ဲွွဲ့အ စည််းသ ို့် သတင််းအခ ျက်အ လက်ရြ်းြ ို့် မခ င််း                                                

၁။ MSEC သည် လု ပ် န်ျေး ဆ ကသ်ွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူ၏ စော   ်ျေး နှ ့်် 

ပတ်သက်ဘသော သတ ်ျေး အခ ျက ်အလက်ြျော ျေး အောျေး စဘတော ့်အိပ်ခ ျ န်ိျေး နှ ့်် 

 ှယယ် ော ထုတ်ဘဝသည့်် ကုြပဏီအစ  ှိ သည့်် မပ ် ပအ ွေွဲျို့အစည်ျေး သုိို့ ဥ ပဘေနှ ့်် 

လုပ်ထုံျေး လုပ်နည်ျေး ြျော ျေး အ ဘပျေး ပုိို့ပါ သည်။                                                                                  

၂။ MSEC သည် လုပ် န်ျေး ဆ က်သွေယ ်ဘဆော  ် ွက်သူြှ MSEC သုိို့ 

ဘပျေး ပုိို့ထော ျေး ဘသော  ဏ်ဘ ွေစော   ်ျေး အော ျေး စဘတော ့် အိပ်ခ ျ န်ိျေး သုိို့ အဘကကော  ်ျေး ကကောျေး 

 န် တော ဝန် ှိပါ သည်။ 

အသ ရြ်းရ ကမငောြှု၏အက ျ  ြို်းသက်ရ ောက်မခ င််း                                              

အြျော ျေး မပည်သူ နှ ့်် လုပ် န်ျေး ဆ ကသ်ွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူြျောျေး သိ ှိဘစ န် 

အသဘိပျေး ဘကကော ်မ ော မခ  ်ျေး ြျောျေး ကို MSEC ၏ တ ော ျေး ဝ ် ဝက် ဆ် ိုက် ြှသော 

ဘကကမ ော ပါ ြည်။ ထုိသုိို့ အသဘိပျေး ဘကကမ ော မခ  ်ျေး မ  ့်် MSEC နှ ့်် 

ဆ က်သွေယ ်ဘဆ ော  ် ွက်သူြျော ျေး သုိို့ အသိဘပျေး ဘကကမ ော ြှု သက်ဘ ော က် သည် ဟ ု 

ယ ူဆ ပါ ြည်။ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

အြည်       ……… ………………… ………………………. . 

လက်ြှတ်   ……………… ………… ………………………. . 


