MSEC အရ ောင််းအဝယ်သရ

တောျေးမြစ်ထောျေးသည့််လုပ်ဘဆော ်ြှုြျောျေး။

ောတူညီချက်

(မြန်ြောနိုင်ငံသော်းြျော်းအတွက်သော)

(၂)

(က) အရ

မပြုလုပ် ောတွေ ် အသံုျေးမပြုသည့်် စက်ပစစည်ျေး၊ သတ ်ျေး အချက်အလက်၊ စော

ျေး်

သိြ
ုို့ ဟုတ်ကွေန်ပျျူတော

့််

ွရ

ဤသဘ

ောတူညီချက်သည် မြန်ြောဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ် ဘ ော ်ျေးဝယ်

(ဘနော ်တွေ ် “MSEC” ဟုသုျေးံ စွေွဲြည်) နှ ့်် လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူ
ကကောျေး ှိ အခွေ ့််အဘ ျေးနှ ့်် တောဝန် ဝတတ ောျေးတအ
ိုို့ ောျေး

ှ ျေး် လ ်ျေး ဘ ော်မပနို ်ဘစ န်

လက်ြှတစ
် ော

်ျေးအောျေး

ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်

ဏ်ဘ ွေစော

ွေ ့််လှစ်လပ
ို ါက

စော

်ျေးပို ် ှ ်၏

MSEC

အြည်မ

့််

၂။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် က
ွ ်သသ
ူ ည် MSEC ြှ ချြှတ်ထောျေးဘသော ပံုစံမ

့််

်ျေးအောျေး ွေ ့််လှစ် ဘလ ောက်ထောျေးနို ်ပပီျေး MSEC

ြှဘလ ောက်လောအောျေးစိစစ်ခွေ ့််မပြုဘပျေးသွေောျေးြည်မ စ်ပါသည်။
၃။ MSEC ြှ သဘ

ောတူ ခွေ ့််မပြုသည်ြှအပ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွကသ
် ူ

တစ်ဦျေးလ ် ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံ လက်ြှတ်စော

်ျေးတစ်ခုသော ွေ ့််ခွေ ့်် ှိပါသည်။

သိုို့

တ ်မပထောျေးဘသောဘလ ောက်လောတွေ ်

ပါဝ ်သည့််

အဘကကော ်ျေး

အ ောြျောျေးတွေ ် ဘမပော ်ျေးလွဲြှု ှိပါကလုပ် န်ျေး ဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူသည်
MSEC သိုို့ ချက်ချ ်ျေးအဘကကော ်ျေးကကောျေး ပါြည်။

တစ်ခုခုကို

(၃)

ဤစောပိုေ်ပါ

စည်ျေးကြ်ျေးချက်ြျောျေးကို

ဤသဘ

ောတူညီချက်နှ ဆ
့်် က်စပ်ပတ်သက်၍

မ န်ဘမ ဘသော နည်ျေးလြ်ျေးမ
အကယ်၍ အမ
အထက်ပါ

်ျေးပွေောျေးြှုကို နှစ်
့်် ဦျေးစွေောဘမ

ဘမပော ်ျေးလွဲမခ ျေး် ကို

MSEC

သိုို့

အသိဘပျေး န်ပျက်ကွေက်ဘသောဘကကော ့််မ စ်ဘပေါ်လောဘသောအကျိြုျေးဆက်ြျောျေး
ျေးအနတ ောယ်ြျောျေး၊ နို ် ံဘ ျေးအဘမပော ်ျေးအလွဲ၊ ဆူပူအံုကကွေြှုြျောျေး

ဘကကော ့်် မ စ်ဘပေါ်လောဘသော ဆံုျေးရျေးှုံ ြှုြျောျေး နှ ့်် ဘြ ော်ြှန်ျေး ြထောျေးနို ်ဘသော
အမ စ်အပျက်ြျောျေးြှမ စ်ဘပေါ်လောဘသောအကျိြုျေးဆက်ြျောျေး
၃။ ကွေန်ပျျူတောစနစ်၊ ဆက်သွေယ်ဘ ျေး လြ်ျေးဘကကော ်ျေး၊ စက်ပစစည်ျေး ချိြုျို့ယွေ ျေး် ြှု၊
လ ပ်စစ်ြီျေး မပတ်ဘတောက်ြှု၊ ပူျေးတွေွဲ လုပ်ကို ်သူြျောျေးဘကကော ့်် မ စ်ဘပေါ်လောဘသော
ဘနှော ့််ဘနှျေးြှုြျောျေး အစ ှိသည့်် MSEC ၏ တောဝန်ယူြှုအပို ်ျေးနှ ့်် ြသက်ဆို ်
ဘသောအဘကကော ်ျေးအ
၄။

MSEC

်ျေးြျောျေးြှမ စ်ဘပေါ်လောဘသောဆံုျေးရျေးှုံ ြှုြျောျေး

ြှသတ်ြှတ်ထောျေးဘသော

နှ ့််

လုပ် န်ျေး

်ျေးပွေောျေးြှု တစ်စံု တစ် ော

က် ပ ိြ်ျေးချြ်ျေးစွေော ဘစ့်စပ် ညိနိှု ်ျေး

ှ ်ျေးကကြည်ဟု သဘ

ော တူပါသည်။

နည်ျေးလြ်ျေးအတို ်ျေး

ဘမ

တည်ဆွဲဥပဘေြျောျေးနှ ့််အညီ စီ

ှ ်ျေး၍

်ပို ်ခွေ ့််

ြ နို ်ပါက

မြန်ြောနို ် ံ၏

ှိဘသောတ ောျေးရုျေးံ တွေ ် တ ောျေးစဆ
ွေွဲ ိုခွေ ့််

ှိပါသည်။

ဘအောက်ဘ ော်မပပါ အချက်အလက်ြျောျေးနှ ့်် ပတ်သက်ဆက်နွေယ်ပါက စောချြုပ်
အောျေး ျက်သိြ်ျေးပါြည်။
၁။ MSEC

က်ြှ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူ သိုို့ စောချြုပ်

ပ်စွဲ န်

ကြ်ျေးလှြ်ျေးမခ ်ျေး

ြှတောဝန်ယူဘဆော ် ွက်ဘပျေးြည်ြဟုတ်ပါ။

ောဝဘ

MSEC

်ျေးပွေောျေးြှု စတ ် မ စ်ဘပေါ်သည့််ဘနို့ြှ က်ဘပါ ်ျေး (၉၀) အတွေ ်ျေး

ကြ်ျေးလှြ်ျေးမခ ်ျေး

၂။ သ

အွေနလ
် ို ်ျေး

ွဲ ပ်ဆို ်ျေးမခ ်ျေး ခံ ြည်။

ဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူတအ
ိုို့ ကကောျေးတွေ ် အမ

ဘအောက်ဘ ော်မပပါ အချက်အလက်ြျောျေးနှ ့်် ပတ်သက်ဆက်နွေယ်ပါက MSEC
အဘကကော ်ျေးအ ော

ဘ ောက် ျက်ပါက

ှင််းမခင််း

၂။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူ

ဘလ ောက်လောပါ

တ ောျေးြဝ ်ဘသောနည်ျေးမ

အဘ ော ်ျေးအဝယ်ဝန်ဘဆော ်ြှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပို ်ျေးကိုလည်ျေးဘကော ်ျေး၊ အောျေးလျေးံု

ကကြိုတင်အသရြ်းအရ ကောင််း ကော်းမခင််း

၁။

(သိ)ုို့

စောချြိုြ် ြ်စဲမခင််း

ရလ ောက်လောြါအရ ကောင််းအ ောရမြောင််းလဲမခင််း
MSEC

ကွေန် က်

ဘပေါ်ဘပါက်ပါက အဆိုပါ အမ

်ျေးအောျေး ွေ ့််ထောျေးပပီျေးမ စ် န်လိုအပ်ပါသည်။

ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်စော

ချိြုျေးဘ ောက်မခ ျေး်

ဝ ်ဘ ောက် ယူအသံုျေးမပြုမခ ်ျေး(သိ)ုို့ ဘနှော ယ
့်် ှက်မခ ျေး် ။

အမငင််းြွော်းြှုကိုရမ

ရလ ောက်လောတင်မခင််း
ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံ

အသံုျေးမပြုြှုကို

ကိုလည်ျေးဘကော ်ျေး ကကိြုတ ်အသိဘပျေးမခ ်ျေးြမပြု

ည် ယ
ွ ်ပါသည်။

တွေ ် ှိဘသော

တစ်ဘယောက်၏

ယိုယွေ ျေး် ဘစမခ ်ျေး သိြ
ုို့ ဟုတ် ဝန်ဘဆော ြ
် ှုတစ်ခုခု၊ အွေနလ
် ို ်ျေး အဘ ော ်ျေးအဝယ်

ွရ ော်မြချက် ည် ွယ်ချက်

ဘ ျေး ကုြပဏီလီြိတက် Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd

၁။

အမခောျေးသူ

ဘလ ောက်လော

အစ

ှိသည်တတ
ိုို့ ွေ ်

မ ည့််သွေ ်ျေးထောျေးဘသော ထိုျေးပြွဲလက်ြှတ် နှ ့်် အဘ ော ်ျေးအဝယ်မပြုလုပခ
် ျိန်တွေ ်

သရ
၁။

က်ြှ MSEC သိုို့ စောချြုပ် ပ်စွဲ န်

ောတူညီချက်ရမြောင််းလဲမခင််း
ယခု

သဘ

ောတူညီချက်သည်

အြိနဘ
်ို့ ကကော်မ ောစော၊
ဘပေါ်ြူတည်၍

MSEC

သက်ဆို ် ောဥပဘေ၊

အြိနည
်ို့ န်ကကောျေးချက်
ြှ

ဘမပော ်ျေးလွဲ

နှ ့််
ြှု

နည်ျေး

ဥပဘေ၊

လုပ်ထံုျေးလုပ်နည်ျေးြျောျေး

မပြုလုပ် န်

လိုအပ်သည်ဟု

ယူဆသည့််အချိန်တွေ ်အဘမပော ်ျေးအလွဲမပြုလုပ်ပါြည်။
၂။ သဘ

ောတူညီချက်အောျေး ဘမပော ်ျေးလွဲပပီျေးသည့််ဘနောက် သတ်ြှတ် ထောျေးဘသော

အချိန်အတို ်ျေးအတော

တစ်ခုအတွေ ်ျေးတွေ ်

လုပ် န်ျေး

ဆက်သွေယ်

ဘဆော ် ွက်သူထံြှ ကန်က
ို့ ွေက်ြှု ြ ှိပါက၊ လုပ် န်ျေး ဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်
သူသည် အဆိုပါ ဘမပော ်ျေးလွဲြှုအောျေးသဘ
(ခ)ရငွအ

ော တူညီသည်ဟုယူဆပါြည်။

ိုတ်အသွင််းနှင့််အရ ောင််းအဝယ်အြှောစော

အရ ောင််းအဝယ်စတင်မခင််း

မ ည့််သွေ ်ျေးထောျေးဘသော ထိုျေးပြွဲလက်ြှတ်အောျေး ဘသချောစွေော စစ်ဘဆျေးပပီျေး ၎ ်ျေးတန
ိုို့ ှစခ
် ု

MSEC

ကကောျေးတွေ ်ကွေွဲလွေွဲြှုြ ှိဘကကော ျေး် ယူဆပပီျေး မပြုလုပ်ခွဲ့်ပပီျေးဘသောအဘ ော ျေး် အဝယ်ြှ

ကိုယ်တို ်အဘ ော ်ျေးအဝယ် မပြုလုပ်နို ်ဘသော ကွေန်ပျျူတော နှ ့်် အ ်တောနက်ြှ

မ စ်ဘပေါ်လောဘသောဆံုျေးရှုျေးံ ြှုြျောျေး

အြှောစောသည် စနစ်ထွဲသိုို့ စော

၅။

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွကသ
် ူသည်

ကကောျေးမခ ်ျေးြ ှိ
၎ ်ျေးဘ ွေစော

ွဲ MSEC ၏

ဏ်စော

MSEC

သိုို့

အဘကကော ်ျေး

်ျေးသိုို့ ဘ ွေလွဲဘမပော ်ျေးမခ ျေး် ဘကကော ့််

်ျေးသိုို့ ဘ ောက် ှိလောဘသောလွဲဘ ွေ၏

်ျေးမြစ်အောျေး အသိအြှတ် မပြုြှု

ဘနော ်ဘ
့် နှျေးမခ ်ျေးဘကကော ့်် မ စ်ဘပေါ်လောဘသော ဆံုျေးရှုျေးံ ြှုြျောျေး။
ြ်ဆိုင််း

အလက်

နှ ့််

့််

အဘ ော ်ျေး

ယူအသံုျေးမပြုသူ ြည်သူြဆို ဘအောက်ဘ ော်မပပါ

လုပ်ဘဆော ်ြှုြျောျေးအတွေက်

အွေနလ
် ို ်ျေးဝန်ဘဆော ်ြှုကို

နည်ျေးဥပဘေ၊

အစိျေးု အြိနန
်ို့ ှ ့််

အသံုျေးမပြုခွေ ့််ြ ပါ။
ေီက ီြျောျေး

အ

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်

ဘဆော ် ွကသ
် ူ

်ျေးသွေ ်ျေးထောျေးပပီျေး မ စ်သည့်် ခနဓောဇီဝဆို ် ော
Login

Password

သည်

အဘ ော ်ျေး

လ ် အဘ ော ်ျေးအဝယ်အောျေး စတ ်နို ်ပါြည်။
ိုတ်အသွင််းရဆောင် ွက်ြှုလိုြ်ငန််းစဉ်

ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံ လက်ြှတ်စော
သိြ
ုို့ ဟုတ် ၎ ်ျေးြှတဆ ့််အွေန်လို ်ျေးမ

အဝယ် ဝန်ဘဆော ်ြှုကို
တည်ဆွဲဥပဘေ၊

တပ်ဆ ်ထောျေးဘသော

အဝယ်လုပ်ချိန်တွေ ် ှိဘသော အချက်အလက် နှ ့်် ထပ်တူကိုက်ညီြှု ှိြှသော

ရငွအ

ော်းမခင််း

ဝန်ဘဆော ်ြှုအသံုျေးမပြုသူ

(၁)

အချက်

တွေ ်

ဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူသည်

်ျေးြှ ဘ ွေထုတ်ယူြည် ဆိုပါက လုပ် န်ျေး
ြိြိ၏

ဏ်စော

်ျေးထွဲသိုို့

ဘ ွေလွဲဘမပော ်ျေး

ဘပျေး န် MSEC ြှ ချြှတ်ထောျေးဘသော လုပ် န်ျေးစဉ် စည်ျေးြျဉ်ျေးစည်ျေးကြ်ျေးြျောျေး
အတို ်ျေး MSEC သိုို့ ကကိြုတ ်၍ အဘကကော ်ျေး ကကောျေး ပါြည်။

၂။ MSEC ၏ ညန်ကကောျေးချက်ြပါ

အရ ောင််းအဝယ်အြှောစော
၁။

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွကသ
် ူြှ

MSEC

သိအ
ုို့ ဝယ်

အြှောစော

တ ်နို ်ဘသောပြောဏသည် MSEC ြှ ချြှတ်ထောျေးဘသောပြောဏ အတွေ ်ျေးသော
မ စ် ပါြည်။ ၎ ်ျေးပြောဏ ကို MSEC ြှ ချြှတ်ထောျေးဘသော နည်ျေးလြ်ျေးအ
သတ်ြှတ်ြည်မ စ်ပါသည်။
၂။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် က
ွ ်သြ
ူ ှ MSEC သိုို့ အဘ ော ျေး် အြှောစော
တ ်နို ်ဘသော ပြောဏြှော လုပ် န်ျေးနှ ့်် ဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူထံြှ MSEC
က လက်ခံ

ှိထောျေး ဘသော (သိြ
ုို့ ဟုတ)် စီြံခန်ခ
ို့ ွေွဲဘပျေးဘန ဘသောပြောဏ ထက်

ြဘကျော်လွေန် ပါ။
၃။

ယ
ှ ယ
် ော၊ ဘ ွေတိုက်လက်ြှတ်၊ ဘ ွေတိုက်စောချြုပ် ဝယ်ယူခွေ ့််

ှိဘသော

ပြောဏသည် ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်ြျောျေး ဝယ်ယူ န် ဘလ ောက်ထောျေး
ဘသော ပြောဏအောျေး (လံုျေးဝ) ြ
ဘသော

ှမိ ခ ျေး် ဘသော်လည်ျေးဘကော ်ျေး၊ ြိြိအဆိုမပြုထောျေး

ပြောဏထက်နည်ျေးဘသော

ပြောဏကိုသော

ဝယ်ယခ
ူ ွေ ့််

ှိမခ ျေး် ဘသော်

လည်ျေးဘကော ်ျေးမ စ်နို ်ပါသည်။

ွဲ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူ သည်

စကောျေးဝှက် (Login Password) ကို လံုခခံြုစောွေ ထိန်ျေးသိြ်ျေးမခ ်ျေး ြ ှိ ဘသောဘကကော ့််
မ စ်ဘပေါ်လောဘသော အကျိြုျေးဆက်ကို MSEC ြှ တောဝန်ယူြည် ြဟုတပ
် ါ။
(ဂ)ရငွရချ်းသက်ရသခံလက်ြှတ်နှင့််အစီ င်ခံစောြျော်းအော်း
အီလက်

ရ ောနစ်ြံိုစံမ င့််

ော်း ှမခင််း

ရငွရချ်းသက်ရသခံလက်ြှတ်အော်းအီလက်
သည်

အီလက်ထဘ ောနစ်ပံုစံမ

ှိထောျေးဘသော အြှောစော အောျေး

ကွေန်ပျျူတောစနစ်ချွတ်ယွေ ်ျေးြှုဘကကော ့်် စဘတော့်အိပ်ချိန်ျေး (သိ)ုို့ ဗဟို

ဏ် သိုို့

့််

ော်း မခင်
ှ ်း

MSEC

စော

်ျေးဝ ်ကုြပဏီြျောျေး၏ ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်ြျောျေး နှ ့်် အစိျေးု ြှ

ြှတ်ပံုတ ်

ဘပျေးြည် မ စ်ပါသည်။
အစီ င်ခံစောြျော်းအော်းအီလက်
၁။

MSEC

ြှ

ရ ောနစ်ြံိုစံမ င့််မ န့််ရဝမခင််း

မ န်ဘ
ို့ ဝဘသော

အစီ

ဘဆော ် ွက်သူြျောျေးြှသဘ
၂။ အစီ

်ခံစောြျောျေး

နှ ့််

အမခောျေးြှတ်တြ်ျေး

့်် မ န်ဘ
ို့ ဝြည်ကို လုပ် န်ျေးနှ ့််ဆက်သွေယ်

ောတူညီသည်ဟုယဆ
ူ ပါြည်။

်ခံစော နှ ့်် အမခောျေးြှတ်တြ်ျေးြျောျေးကို MSEC တွေ ်ထောျေး ှိဘသော

ြဘပျေးပိုို့ နို ်ခွဲ့်လ ် MSEC သည် ၎ ်ျေးအြှောစော အောျေး ပယ် ျက်နို ်ပါသည်။

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူ

၅။ MSEC ြှ သတ်ြှတ်ဘ ော်မပထောျေး ဘ
ှိ သော တန် ိုျေး (Price) (သိုို့) မပန် နှုန်ျေး

ဘသောကွေန်ပျျူတောနှ ့််အ ်တောနက်ြှတဆ ့််ကကည့််ရှုနို ်ပါသည်။

(Yield)

၃။ အစီ

ြျောျေးအတို ်ျေး

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူြျောျေး

ဘ ွေတိုက်လက်ြှတ်/စောချြုပ်

ြျောျေးကို

အဘ ော ်ျေးအဝယ်မပြုလုပ်နို ်ပါသည်။

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူသည်
နည်ျေးလြ်ျေးြျောျေးအ

အဘနနှ ့််

MSEC

ြှ

သတ်ြှတ်ထောျေးဘသော

ဘ ွေတိုက်လက်ြှတ်/စောချြုပ်ြျောျေးကို ြိြိတသ
ိုို့ တ်ြှတ်ထောျေး

ဘသော မပန် နှုန်ျေး (Yield) ြျောျေးအတို ်ျေး ြူလဘ ျေးကွေက်ြှ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူ
နို ပ
် ါသည်။

MSEC သည် အမြတ်ဘဝစု၊ အတိုျေး နှ ့်် နှစ်ဘစ့်ြျောျေးကို လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်
ဘဆော ် ွက်သူြျောျေး ကိယ
ု ်စောျေး ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံ လက်ြှတ် ထုတ်ဘဝသူြျောျေး
ှိပါသည်။ ထိုလက်ခံ

ှိဘသော ပြောဏအောျေး လုပ် န်ျေး

ဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူအသီျေးသျေးီ ြှ ကကိြုတ ် သတ်ြှတ်စော

်ျေးသွေ ်ျေးထောျေး

ဘသော

MSEC

ျေး် ြျောျေးသိုို့

(သိ)ုို့

ချက်လက်ြှတ်ြျောျေးမ

့််

ြှ

မပန်လည်လွဲဘမပော ်ျေးဘပျေးပါြည်။ MSEC ြှ ထို အမြတ်ဘဝစု၊ အတိုျေးြျောျေးနှ ့််
နှစ်ဘစ့်

ြျောျေးကို

မပြုလုပ်နို ်

်ခံစော နှ ့်် အမခောျေးြှတ်တြ်ျေးြျောျေးကို MSEC ၏ သတ်ြှတ် ထောျေးဘသော

(ဃ)ြိုင်ဆိုင်ြှုြျော်းစီြံခန့််ခွဲမခင််း
ရငွရ က်းနှင့််ရငွရချ်းသက်ရသခံလက်ြှတ်
ယခုသဘ

ောတူညီချက်ဘပေါ် အဘမခခံ၍ ွေ ့််လှစ်ထောျေးဘသော ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံ
်ျေးတွေ ် ဘ ွေဘကကျေးနှ ့်် ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်ြျောျေးကို

စီြံခန်ခ
ို့ ွေွဲြည် မ စ်ပါသည်။

အမြတ်ရဝစို၊အတို်းနှင့််နှစ်ရစ့်မခင််း

ဏ်စော

ကိုယ်တို ်အဘ ော ်ျေးအဝယ်

အချိန်ကောလ အတို ်ျေးအတောအထိ ကကည့််ရှုနို ်ပါသည်။

လက်ြှတ် စော

ထံြှ ဦျေးစွေောလက်ခံ

ထောျေးဘသော

ထုတ်ဘဝဘသော ဘ ွေတိုက်လက်ြှတ်/ ဘ ွေတိုက်စောချြုပ်ြျောျေး ကိုသော ဝန်ဘဆော ြ
် ှု

ြျောျေးကိုအီလက်ထဘ ောနစ် ပံုစံမ

၄။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သြ
ူ ှ လက်ခံ

ရ ောနစ်ြံိုစမံ င့််

၁။

ြလွဲဘမပော ်ျေးနို ်ခွဲ့်လ ်ဘသော်လည်ျေးဘကော ်ျေး၊

လုပ် န်ျေး

ခွဲမခော်းစီြံခန့််ခွဲမခင််း
MSEC သည် လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် က
ွ ်သူ၏ ပို ်ဆို ်ြှုြျောျေးနှ ့်် MSEC
၏ ပို ်ဆို ်ြှုြျောျေးကို ခွေွဲမခောျေး၍ စီြံခန်ခ
ို့ ွေွဲပါြည်။
(င)အမခော်းအရ ကောင််းအ ောြျော်း
ဝန်ရဆောင်ခ
၁။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သြ
ူ ှ လက်ခံ

ှိဘသော အြှောစော သည်

ဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူထံြှ ဘတော ်ျေးဆိုခွဲ့်လ ်ဘသော်လည်ျေးဘကော ျေး် MSEC ြှ

အဘ ော ်ျေးအဝယ်မ စ်ပါက

ထိပ
ု ြောဏအောျေး လုပ် န်ျေးဆက်သယ
ွေ ် ဘဆော ် ွက်သူ၏ ဘ ွေဘချျေး သက်ဘသခံ

အဘ ော ်ျေးအဝယ် ဝန်ဘဆော ်ခ ကို လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူြှ

လက်ြှတ်စော

ဘပျေးဘချ ပါြည်။

်ျေး၌ ထည့််သွေ ်ျေး ထောျေး ှိပါြည်။ အကယ်၍ MSEC အောျေး

MSEC

ြှ

ကကိြုတ ်သတ်ြှတ်ထောျေးဘသော

ကကိြုတ ်ဘပျေး ြည့််အတိုျေး (Accured Interest) ကို လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်

၂။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သသ
ူ ည် အမခောျေးဘသော ဘ ွေဘချျေး သက်ဘသခံ

ဘဆော ် ွက်သူြှ ဘပျေးဘချ န်ကျန် ှိပါက MSEC ြှ ထို

လက်ြှတ်ကုြပဏီသိုို့ လက်ကျန် ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ် စော

န် ှိဘသောပြောဏအောျေး

နှုတ်ယူထောျေးြည် မ စ်ပါသည်။

လွဲဘမပော ်ျေး

အင်တောနက်ြှတဆင့််အရ ောင််းအဝယ်ဝန်ရဆောင်ြှု
၁။လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သ၏
ူ အ ်တောနက်ြှ တဆ ့်် မပြုလုပ်ဘသော
ှယယ
် ောအတွေက်အြှောစောြျောျေးကို လက်ခံ

ှိဘသော အချိနက
် ိုသော အတည်မပြု

ပါြည်။
၂။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သ၏
ူ
အသံုျေးမပြုဘသော ကွေန်ပျျူတော နှ ့််
စြတ် ုန်ျေးအြျိြုျေးအစောျေးဘပေါ် ြူတည်၍ အသံုျေးမပြုနို ်ဘသော ဝန်ဘဆော ်ြှုသည်
အကန်အ
ို့ သတ် ှိနို ်ပါသည်။

၁။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သသ
ူ ည် စကောျေးဝှက် (Login Password)
ပါြည်။

MSEC

ြှ

ကကိြုတ ်

်ျေးအောျေး

သတ်ြှတ်ထောျေးဘသောစော

်ျေး

လွဲဘမပော ်ျေးဝန်ဘဆော ်ခကိုဘပျေးဘချ ပါြည်။
၃။ အစီ

်ခံစောအစ ှိသည့်် စော ွက်စောတြ်ျေး တိအ
ုို့ ောျေး မ န်ဘ
ို့ ဝဘပျေးမခ ်ျေး အတွေက်

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူ ြှ MSEC သိုို့ ကကိြုတ ် သတ်ြှတ်ထောျေး
ဘသောဝန်ဘဆော ်ခကိုဘပျေးဘချ ပါြည်။
၄။ ဘ ွေဘချျေးသက်ဘသခံလက်ြှတ်စော

ျေး် ြှ လုပ် န်ျေး ဆက်သွေယ် ဘဆော ် ွက်သူ

ထံသိုို့ ဘ ွေလွဲဘမပော ်ျေးဘပျေးမခ ်ျေး အတွေက် MSEC ြှ ကကိြုတ ် သတ်ြှတ်ထောျေးဘသော
ဝန်ဘဆော ်ခကို ဘပျေးဘချ ပါြည်။
ရငွရ က်းခဝါချြှုတိုက် ျက်ရ ်းဆိုင် ောအချက်အလက်ြျော်း

Loginစီြံခန့််ခွဲြှု
အောျေး ြကကောခဏ ဘမပော ်ျေးလွဲသတ်ြှတ်မခ ်ျေးမ

မခ ်ျေးတွေ ်

့်် ြိြိတိုို့ ကိုယ်တို ်စီြံ ခန်ခ
ို့ ွေွဲ

၁။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် က
ွ ်သြ
ူ ှ မပြုလုပ်သည့်် ြည်သည့််အဘ ော ်ျေး
အဝယ်ြဆို

ဘ ွေဘကကျေးခဝါချြှုတိုက် ျက်ဘ ျေး

အောဏောပို ်အ ွေွဲျို့အစည်ျေးြျောျေးက စောမ

ဥပဘေ

နှ ့််

သက်ဆို ် ော

ဘ
့်် ျေးသောျေး၍မ စ်ဘစ၊ နှုတ်ြိနမ်ို့

့််မ စ်ဘစ

ထုတ်မပန်ဘသော (သိ)ုို့ မပ ်ဆ ်ဘသော (သိ)ုို့ မ ည့််စွေက်ဘသော နည်ျေးဥပဘေြျောျေး၊

မြင်ြအ ွဲွဲ့အစည််းသို့်သတင််းအချက်အလက်ရြ်းြို့်မခင််း

စည်ျေးြျဉ်ျေးြျောျေး၊ အြိန်ဘ
ို့ ကကော်မ ောစောြျောျေး၊ ညန်ကကောျေးချက်ြျောျေးအ

၁။

ဘဆော ် ွက်

MSEC

သည်

အဘ ော ်ျေးအဝယ်ြျောျေး

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူြှ
နှ /့်် သိုို့

တိုက် ျက်ဘ ျေးဥပဘေအ

မပြုလုပသ
် ည့််

ယ ်ျေးနှ ့််ဆက်စပ်ဘသောလုပ် န်ျေးြျောျေးအောျေး

စံုစြ်ျေးစစ်ဘဆျေးမခ ျေး် ၊ ဆို ်ျေး ံ့်မခ ်ျေး (သိ)ုို့

ပ်ဆို ်ျေးမခ ်ျေးကို ဘ ွေဘကကျေးခဝါချြှု

ကကိြုတ ်အသိဘပျေးမခ ်ျေးြမပြု

ွဲ

မပြုလုပန
် ို ်သည်။

၃။ လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွကသ
် ူြှ ဘအောက်ပါအချက်ြျောျေးကို အချိန်
တို ်ျေးလိုက်နောလုပ်ဘဆော ်ပါြည်ဟုဝန်ခံကတိမပြုပါသည်။
(က)

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူအဘနမ

့််

ဘ ွေဘကကျေးခဝါချြှု၊

အကကြ်ျေး က်ြှုကို ဘ ွေဘကကျေးဘထောက်ပြ
ံ့် ှုတအ
ိုို့ ောျေး ကျျူျေးလွေန် န်

ည် ယ
ွ ခ
် ျက်

မ

မပြုလုပ်ြည်

့််

သည်

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူ၏

စော

်ျေး

နှ ့််

ပတ်သက်ဘသော သတ ်ျေးအချက်အလက်ြျောျေး အောျေး စဘတော့်အိပ်ချိန်ျေး နှ ့််

ြည်။
၂။

MSEC

ြည်သည့််အဘ ော ်ျေးအဝယ်ကိုြဆို

မပြုလုပ်ခွဲ့်မခ ်ျေးြ ှိပါ၊

ြဟုတ်ပါ။
(ခ) ဘ ွေဘကကျေးခဝါချြှုတိုက် ျက်မခ ျေး် ၊ အကကြ်ျေး က်ြှုကိုဘ ွေဘကကျေးဘထောက်ပံ့်
ြှုအောျေး တိုက် ျက်မခ ်ျေး တိန
ုို့ ှ ့်် ပတ်သက်သည့်် မပည့််စံုြှန်ကန်ဘသော သတ ်ျေး

ှယယ
် ောထုတ်ဘဝသည့်် ကုြပဏီအစ

ှိသည့်် မပ ်ပအ ွေွဲျို့အစည်ျေးသိုို့ ဥပဘေနှ ့််

လုပ်ထံုျေးလုပ်နည်ျေးြျောျေးအ ဘပျေးပပ
ိုို့ ါသည်။
၂။

MSEC

သည်

ဘပျေးပထ
ိုို့ ောျေးဘသော

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူြှ

ဏ်ဘ ွေစော

MSEC

သိုို့

်ျေးအောျေး စဘတော့်အိပ်ချိန်ျေးသိုို့ အဘကကော ်ျေးကကောျေး

န် တောဝန် ှိပါသည်။
အသရြ်းရ ကမငောြှု၏အကျြို်းသက်ရ ောက်မခင််း
အြျောျေးမပည်သူ

နှ ့််

လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူြျောျေး

သိ ှိဘစ န်

အသိဘပျေးဘကကော်မ ောမခ ျေး် ြျောျေးကို MSEC ၏ တ ောျေးဝ ် ဝက်

ဆ
် ိုက် ြှသော

ဘကကမ ောပါြည်။

MSEC

ထိုသိုို့

အသိဘပျေး

ဘကကမ ောမခ ်ျေးမ

့််

နှ ့််

ဆက်သွေယ်ဘဆော ် ွက်သူြျောျေးသိုို့ အသိဘပျေးဘကကမ ောြှု သက်ဘ ောက်သည် ဟု
ယူဆပါြည်။

အချက်အလက်ြျောျေးကို လုပ် န်ျေးဆက်သွေယ် ဘဆော ် က
ွ ်သူြှ ဘပျေးပပ
ိုို့ ါြည်။

အြည်

…………………………………………………..

လက်ြှတ် …………………………………………………..

