MSECအွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ်ပပြုလပ
ို ်ပြင််း
(ပြန်ြောနိုင်ငံသော်းြ ော်းအတွက်သော)

အထူ်းသရ

ောတူကတစောြ ြုပ်

အပငင််းပွော်းြှုကို ရပြေ င််းပြင််း
ဤသရ ောတူညီြ က်နှင် က်စပ်ပတ်သက်၍
က်သွယ်ရ

၁။ အရထွရထွ စည််းကြ််းြ က်ြ ော်း
ည် ွယ်ြ က်
ဤ MSEC အွနလ
် ိုင််း အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်ပြင််း

ရပါက်ပါက
အထူ်းသရ

ောတူ

ကတစောြ ြုပ်"(ရနောင်တွင် "စောြ ြုပ်" ဟိုရြေါ်ရဝေါ် သို်းစွွဲသွော်းမည်) သည်
ပမန်မောရငွရြ ်းသက်ရသြလက်မှတ်မ ော်း လွဲလှယ်ရ ောင််းဝယ်ရ ်း ကိုမပဏလ
ီ ီ
မတက်- Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. (ရနောင်တွင်
ောင်မှု အသို်းပပြုသူ (ရနောင်တွင် "ဝန်ရ

ရြေါ်ရဝေါ်သို်းစွွဲသွော်းမည်)တန
ိုို့ ှင်သက်

ောင်မှု အသို်းပပြုသ"ူ ဟို

ိုင်သည်အြွင်အရ ်း နှင်တောဝန်ဝတတ ော်း

အသီ်းသီ်းကို ှင််းလင််းစွော ရ ော်ပပထော်း န် ည် ွယ်ပါ သည်။
ဤစောြ ြုပ်သည် မူလ အရ ောင််းအဝယ်သရ

ောတူစောြ ြုပ်၏ ရနောက်

က်တွွဲ

ပ စ်ပပီ်း၊ မူလစောြ ြုပ်ကိုအစော်းထ်းို ပြင််း မဟိုတ်ပါ။
ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် ဤစောြ ြုပ်အ

MSEC မှ တက စွောရ ော်ပပ

ထော်းပပီ်း ြွင်ပပြုထော်းရသောအတိုင််းအတောအထသော အွနလ
် ိုင််း အရ ောင််းအဝယ်
ပပြုလိုပ်ပြင််းကို ရ

ောင် က
ွ ်ြွင် ှမည် ပ စ်ပါသည်။

ပငင််း

ိုပြင််းသည် သက်

ပ
ို ါသည်။

ိုင် ော တည်

ဤသိုို့ ကကြုတင်အသရပ်း

ွဲ ဥပရေပပဌောန််းြ က်မ ော်းနှင်အညီ

အက ြု်းသက်ရ ောက် မှု အပပည်အဝ ှရစ မည် ပ စ်ပါသည်။
(၁) ကွန် က်စနစ်တွင် အရနှောင်အယှက် ပ စ်ရပေါ်ပြင််း၊
လျှပ်စီ်းပတ်လမ််း

သိုို့မဟိုတ်

စက်ပစစည််း

က်သယ
ွ ်ရ ်းစနစ်၊

က ယောမ ော်း

ြ ြုျို့ယွင််းြ က်

ပ စ်ရပေါ်ပြင််း၊ လျှပ်စစ်မီ်း ပပတ်ရတောက်ပြင််း၊ အပြော်း ပပင်ပကန်ထရိုက်တော
မ ော်း၏ ရပါ

မှုရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော ရနှောင်ရနှ်းမှုမ ော်း အစ ှသည် MSEC

က တောဝန်မ ှရသော အရပြအရနမ ော်းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော
(၂) ဝန်ရ

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

ောင်မှု အသို်းပပြုသူ၏ အမှောစောရ ကောင် ရပေါ်ရပါက်ရသော

်းို ရှု်းမှု

သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၎င််း၏ Securities account အတွင််းသိုို့ Login ID နှင် Password
ကို

ရိုက်နှပ်ဝင်ရ ောက်ပပီ်း

အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ်

ပပြုလိုပ်သူ

တက
ိုို့

အမှောစောမ ော်းရပ်းပပိုို့ ပီ်း၊ အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်ပြင််းပ င် ပ စ်ရပေါ်လော ရသော
ို်းရ်းှု မှုမ ော်း။
(၃) ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက အွနလ
် င
ို ််းပ င် အရ ောင််းအဝယ် ပပြုလိုပ် ော တွင်

အသို်းပပြု သည် မမ၏ကိုယ်ရ ်းကယ
ို တ
် ော အြ က်အလက်မ ော်းကို ရပါ
ကိုင်တွယ် အသို်းပပြုပြင််းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော
(၄) ဝန်ရ

စွော

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက မမအသို်းပပြုရသော စက်ပစစည််းမ ော်း၏ လိုခြြုမှု

ကို စတ်ြ ယို ကည် ရသော အရပြအရနအထ စီမရ
ရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော

ောင် ွက်ပြင််း မ ှရသော

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

(၅) ဤစောြ ြုပ်၏ အပိုင််း ၂ တွင် တက စွောရ ော်ပပထော်းရသော အရ ောင််း အဝယ်
အမှောစောလက်ြြ န်ရက ော်လွန်ပပီ်းမှ
ပ စ်ရပေါ်လောရသော

တင်သွင််းရသော

အမှောစောရ ကောင်

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

(၆) ဤစောြ ြုပ်၏ အပိုင််း ၂ နှင် ၃ တွင် တက စွော ရ ော်ပပထော်းလ က်နှင်
ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ ကိုယ်တိုင် မှော်းယွင််းတင်သွင််းမရသော အမှောစောမ ော်း

ရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော
(၇) ဝန်ရ

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် ဤစောြ ြုပ်တွင် တက စွော ရ ော်ပပထော်းရသော

တော်းပမစ်ြ က်မ ော်းကို ရ ောက် က်သပ င် MSEC က အွနလ
် ိုင််း အရ ောင််း
အဝယ် အမှောစောမ ော်းကို ပငင််းပယ်ပြင််းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော
(၈) ဝန်ရ

ို်းရှု်းမှု မ ော်း။

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် ဤစောြ ြုပ်တွင် တက စွော ရ ော်ပပထော်းရသော

တော်းပမစ်ြ က်မ ော်းကို ရ ောက် က်သပ င် MSEC က အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််း အဝယ်
ဝန်ရ

ောင်မှုကို ပ်

(၉) ဝန်ရ
သရ

ိုင််းထော်းပြင််းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောရသော

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည်

ို်းရှု်းမှု မ ော်း။

ဤစောြ ြုပ်နှင် မူလ အရ ောင််းအဝယ်

ောတူစောြ ြုပ်ပါ စည််းကမ််းြ က်မ ော်းကို ရ ောက် က်ပပီ်း အရ ောင််းအဝယ်

ပပြုလိုပ်ပြင််းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ် လောရသော

ိုပါအပငင််းပွော်းမှုကို

ို်းရှု်းမှုမ ော်း။

နှစ်

န်ရပ ရသော နည််းလမ််းပ င် ဦ်းစွောရပ
အထက်ပါ
တည်

နည််းလမ််းအတိုင််း

ရပ

နှင်

လိုပ်ငန််း

တစ်စိုတစ် ောရပေါ်

က်ပငမ််းြ မ််းစွော

ရစစပ်ညနှုင််း

ှင််း ကမည်ဟို သရ

ောတူပါသည်။

ှင််း၍

က်ရပါင််း (၉၀) အတွင််း

မ နင
ို ်ပါက

ပမန်မောနိုင်င၏

ွဲဥပရေမ ော်းနှင်အညီ စီ င်ပိုင်ြွင် ှရသော တ ော်းရို်းတွင် တ ော်းစွွဲ

ို ြွင်

ှပါသည်။
ပငင််းပယ်ပြင််း
(၁) ဝန်ရ ောင်မှုအသို်းပပြုသူအရနပ င် ဤသရ
အရ ောင််းအဝယ် သရ

ောတူစောြ ြုပ် နှင်

မူလ

ောတူစောြ ြုပ်ပါ မည်သည် စည််းကမ််းြ က်ကိုမ

ရ ောက် က်ပါက MSEC က ကကြုတင်အရ ကောင််း ကော်းပြင််း မ ှ

ို

ွဲ အမှော

စောမ ော်းကို လက်ြ န် ပငင််းပယ်ပြင််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် အရ ောင််းအဝယ် မပ စ်ရစ န်
ပ်

ိုင််းထော်းပြင််းမ ော်း ပပြုလိုပ်ပါမည်။

(၂) MSEC သည် တစ်ကကမ်လျှင် ရငွက ပ် (၂၀) သန််းထက်ပိုရသော မည် သည်
အရ ောင််းအဝယ်အမှောစောကိုမ

MSEC တွင် တောဝန်ြ ရ ကောင််း ကကြုတင် အသရပ်းပြင််း
ရအောက်ရ ော်ပပပါ အရ ကောင််းအ ော၊ ကစစ ပ်မ ော်းနှင် ပတ်သက် ၍ MSEC က
တောဝန် ှမည်မဟိုတ်ရ ကောင််း ပငင််း

အ

MSEC

အပငင််းပွော်းမှု

အကယ်၍ အပငင််းပွော်းမှု စတင်ပ စ်ရပေါ်သည်ရနို့မှ

“MSEC” ဟို ရြေါ်ရဝေါ်သို်းစွွဲသွော်းမည်) နှင် အွနလ
် ိုင််း အရ ောင််းအဝယ်
ဝန်ရ

ောင် ွက်သူတအ
ိုို့ ကော်းတွင်

ဝန်ရ

ို

ောင်မှုအသို်းပပြုသူအရနပ င်

မတင်သွင််းမီ ဤသရ

ပငင််းပယ်မည်ပ စ်ပါသည်။
အွန်လိုင််းအရ ောင််းအဝယ်

သည် သတ်မှတ်ရငွပမောဏကို စစ်ရ

ောင်မှုကို

င်

ယူအသ်းို ပပြုသူမည်သူမ

ောင်မှုမ ော်းအတွက် အွနလ
် ိုင််းဝန်ရ

(၁) တည်

ို်း အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်နိုင်

်း၊ သ ှပပီ်းပ စ် န် တောဝန် ှသည်။

ပ်ဆိုင််းထော်းပြင််း
ဝန်ရ ောင်မှုအသို်းပပြုသူ သမ
ိုို့ ဟိုတ် ၎င််းမှတ
ရ

အမှောစောမ ော်း

ောတူစောြ ြုပ် အပိုင််း ၂ တွင် အတအက ရ ော်ပပ

ထော်းရသော အမှောစောတစ်ကကမ်လျှင် အမ ော်း

အဝယ်ဝန်ရ

သရ
ိုို့ သော်

အွနလ
် ိုင််းပ င် အရ ောင််း
ို ရအောက်ရ ော်ပပပါ လိုပ်

ောင်မှုကို အသို်းပပြုြွင်မ ှပါ။

ွဲဥပရေ၊ နည််းဥပရေ၊ အစ်းို အမနို့်နှင် ေီက ီမ ော်းအ

ထော်းသည် လိုပ်ရ

တော်းပမစ်

ောင်မှုမ ော်း။

(၂) အပြော်းသူတစ်ရယောက်၏ အသို်းပပြုမှုကို ြ ြု်းရ ောက်ပြင််း (သ)ိုို့ ယိုယွင်း်
ရစပြင််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝန်ရ

ောင်မှုတစ်ြိုြ၊ို အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်

ောတွင် အသို်းပပြုသည် စက်ပစစည််း၊ သတင််းအြ က်အလက်၊ စော င််း သမ
ိုို့
ဟိုတ် ကွန်ပ ျူတောကွန် က်တစ်ြိုြိုကို တ ော်းမဝင်ရသောနည််းပ င် ဝင်ရ ောက်
ယူ အသို်းပပြုပြင််း (သ)ိုို့ ရနှောင်ယှက်ပြင််း။
(၃)

ဤစောပိုေ်ပါ

အရ ောင််းအဝယ်ဝန်ရ

စည််းကမ််းြ က်မ ော်းကို

ရ ောက် က်ပါက

အွနလ
် ိုင််း

ောင်မှု၏တစ်စတ်တစ်ပိုင််းကိုလည််းရကောင််း၊ အော်းလို်း

ကိုလည််းရကောင််း ကကြုတင်အသရပ်းပြင််း မပပြု

ွဲ ပ်

ပ်စဲပြင််း
MSEC သည် အွနလ
် ိုင််း အရ ောင််းအဝယ် ဝန်ရ

ိုင််းပြင််းြ မည်။

ောင်မှု၏ တစ်စတ်တစ်ပိုင််း

ကိုလည််းရကောင််း၊ အော်းလို်းကိုလည််းရကောင််း ကကြုတင်အသရပ်းပြင််း မပပြု
ီရလ ော်ရသော အရ ကောင််းမ ော်းရ ကောင် အြ န်မရ ွ်း ပ်

ိုင််းနိုင်သည်။

စောြ ြုပ်ပယ်ြေ က်ပြင််း
ရအောက်ပါ ကစစ ပ်မ ော်းရပေါ်ရပါက်လောပါက ဤစောြ ြုပ်ကို ပယ် က်နိုင် သည်။
(၁) ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက အတွင််းသတင််း

ှမှုမ ော်းအရပေါ် အရပြြ၍

အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်ပပီ်း အပမတ်ထိုတ်ပြင််း၊ တည်

ွဲဥပရေမ ော်း၊ နည််းဥပ

ရေမ ော်းနှင် စည််းကမ််းြ က်မ ော်းကို ြ ြု်းရ ောက်ပြင််း၊ MSEC ၏ အသရပ်း
တော်းပမစ်ြ က်မ ော်းကို မလိုက်နောပြင််း။
(၂) MSEC က ဝန်ရ
ရတောင််း

ြ
ို က် တင်သွင််းပြင််း။

(၃) ဝန်ရ
ရတောင််း

ောင်မှုအသို်းပပြုသူထသိုို့ စောြ ြုပ်ကို ပယ် က် န်

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက MSEC ထသိုို့ စောြ ြုပ်ကို ပယ် က် န်

ြ
ို က် တင်သွင််းပြင််း။

ွဲ

စောြ ြုပ်ကို ပပင်ဆင်ပြင််း
(၁) ဤစောြ ြုပ်ကို သက်

ိုင် ော

တည်

ွဲဥပရေမ ော်း၊

နည််းဥပရေမ ော်း

အမနို့်ရ ကော်ပငောစော၊ အမနို့်၊ ညွှန် ကော်းြ က်နှင် လိုပ်ထို်းလိုပ်နည််း ပပဌောန််းြ က်
မ ော်းတွင်အရပပောင််းအလွဲတစ်စိုတစ် ောပ စ်ရပေါ်သည်အြ န်တွင်လည််းရကောင််း၊
MSEC က ရပပောင််းလွဲမှုမ ော်းပပြုလိုပ် န် လိုအပ်သည်ဟိုယူ

သည် အြ န်

တွင်လည််းရကောင််း ပပင်

င်ပြင််းမ ော်း ပပြုလိုပ်သွော်းမည် ပ စ်ပါသည်။

(၂) ဤစောြ ြုပ်ကို ပပင်

င်ပပီ်း သင်ရလ ော်ရသော အြ န်ကောလ အတွင််းတွင်

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူထမှ ကနို့်ကွက်ြ က် မ ှပါက ဝန်ရ

သူက ထိုပပင်

င်ရပပောင််းလွဲြ က်မ ော်းကိုသရ

ောင်မှုအသ်းို ပပြု

ောတူပပီ်း ပ စ်သည်ဟို သတ်မှတ်

(၃) ID နှင် Password ကို အလွွဲသို်းစော်းပပြုပပီ်း အသို်းပပြုရနရ ကောင််း MSEC က
ယို ကည်ပါက MSEC က အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်ပြင််းအော်း ကနို့်သတ်ပြင််း
(သမ
ိုို့ ဟိုတ်)

ိုင််းငထော်းပြင််းတိုို့ ပပြုလိုပ်နိုင်ပါသည်။

(၄) အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ် ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြု န်အတွက် ကိုယ်ရ ်း

ကိုယ်တော အြ က်အလက်မ ော်းကို ရကောင််းမွန်စွော ကောကွယ်ထန််းသမ််း န်နင
ှ ်
လိုအပ်ရသော လိုခြြုရ ်း
အတွက် ဝန်ရ

ိုင် ော စီမရ

ောင် က
ွ ်ြ က်မ ော်း ပပြုလိုပ်ထော်း ှ န်

ောင်မှု အသို်းပပြုသူ၌သော အြ န်ပပည်တောဝန် ှပါသည်။

ကပါမည်။

၃။ အရ ောင််းအဝယ်အြောစောြ ော်း
[အရ ောင််းအဝယ်အြောစောြ ော်း]
(၁) ှယ်ယော အရ ောင််းအဝယ်အတွကအ
် မှောစော နှစ်မ ြု်း ှပါသည်။

၂။ အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ် ဝန်ရဆောင်ြှု
[အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ် ဝန်ရဆောင်ြ]ှု
MSEC က လက်ြထော်းရသော ဝန်ရ ောင်မှု အသို်းပပြုသူသောလျှင် အွနလ
် ိုင််း

အတအက သတ်မှတ်ထော်းရသော

အရ ောင််းအဝယ် ဝန်ရ

ရအောက် ရလ ောနည််းပါက မရ ောင််း န် သတ်မှတ်ထော်းရသော အမှောစော ပ စ်ပါ

(၁)

ဝန်ရ

ောင်မှုမ ော်းကို အသို်းပပြုြွင် ှမည် ပ စ်ပါသည်။

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် MSEC၏ ဝက်

msecmyanmar.com/) မှတစ်
မှတစ်

င်

အွနလ
် ိုင််း

်

ိုေ် (https://login.

င် သမ
ိုို့ ဟိုတ၊် MSEC Mobile Trading App

အရ ောင််းအဝယ်အမှောစောမ ော်း

တင်သွင််းနိုင်မည်

ပ စ်သည်။
(၂) ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူမှ အင်တောနက်မှတစ်

င် အရ ောင််းအဝယ်အမှော

စောမ ော်း တင်သွင််း ောတွင် ထိုသိုို့ အင်တောနက်မှ တင်သွင််းပြင််းကို MSEC က
လက်ြ

ှသည် အြ န်ကိုသော အမှောစောလက်ြ

ှသည် အြ န်အပ စ် သတ်

မှတ်မည်ပ စ်ပါသည်။
(၃) ဝန်ရ
အွနလ
် ိုင််း

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် အစို်း ရငွတိုက်လက်မှတ်/စောြ ြုပ်အတွက်
အရ ောင််းအဝယ်အမှောစော

မ ော်းကို

MSEC၏

(https://login. msecmyanmar.com/) မှတစ်
Mobile Trading App မှတစ်
(၄)

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ

ဝက်

်

ေ
ို ်

င် သမ
ိုို့ ဟိုတ၊် MSEC

င် တင်သွင််းနိုင်မည်မဟိုတ်ပါ။
အသို်းပပြုရသော

ကွန်ပ ျူတော၊

စမတ် ိုန််း၊

အီလက်ထရ ောနစ် စက်ပစစည််းအမ ြု်းအစော်းရပေါ် မူတည်၍ အသို်းပပြုနင
ို ်ရသော
ဝန်ရ

ောင်မှု အမ ြု်းအစော်းမ ော်းမှော ကနို့သ
် တ်ြ က် ှနိုင်ပါသည်။

(၅) ရနို့ြ င််း

အွနလ
် ိုင််းအရ ောင််းအဝယ်

အမှောစောမ ော်းအတွက်

အမှောစော

လက်ြမည်အြ န်မှော ရနို့စဉ် နနက် ၈:ဝဝ နော ီ မှ အရ ောင််းအဝယ် ပပြုလိုပ်
ရပ်းသည်အြ န် တစ်ြိုြ င််းစီ (Matching time) မတိုင်မီ ၃ဝ စကကနို့် အလို
အထလည််းရကောင််း၊ ရနောက်ရနို့အတွက် ကကြုတင်အမှောစောမ ော်းကို ညရန ၂:ဝဝ
နော ီမှ ၈:ဝဝ နော ီအထ လည််းရကောင််း ပ စ်ပါသည်။
(၆) အွနလ
် ိုင််းအသို်းပပြု၍ အမှောစောရပ်းပပ
ိုို့ ါက အမှောစောတစ်ြိုစီ အတွက်
အမ ော်း

ို်း အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်နိုင်သည် ကနို့်သတ်ပမောဏမှော ရငွက ပ်

(၂၀) သန််းပ စ်ပါသည်။(*)
*

ိုန််းပ င်ရသော်လည််းရကောင််း၊ MSEC ရို်းြန််းသိုို့ လူကိုယ်တိုင်လောရ ောက်

၍ရသော်လည််းရကောင််း အမှောစောမ ော်းရပ်းပမ
ိုို့ ည်

ိုပါကပမောဏ ကနို့်သတ်ြ က်

မ ှပါ။
* ရ ်းကွက်အမှောစောနှင် ပတ်သက်၍သက်
ရနို့တွင် ှရနရသော အပမင်
မှု

အသို်းပပြုသူက

ိုင် ော

ှယယ
် ော၏ သက်

ို်း ှယ်ယောရစ ်းနှုန််းရပေါ်တွင် အရပြြ၍ ဝန်ရ

အမ ော်း

ို်းဝယ်ယူနိုင်သည်

ိုင် ော
ောင်

ှယ်ယောအရ အတွက်နင
ှ ်

လက် ှရစ ်းနှုန််းရပေါ်တွင် အရပြြသည် ရ ောင််းြ နိုင်ရသော

ှယယ
် ောအရ

အတွက်ကို သတ်မှတ/် တွက်ြ က်မည်ပ စ်သည်။
Login စီြံြန် ြွဲြှု
(၁) ဝန်ရ ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည်
သတ်မှတ်ပြင််းအစ ှရသော
ဝန်ရ

၎င််း၏စကော်းဝှက်ကို

၎င််း၏စကော်းဝှကက
် ို

မထန််းသမ််းပြင််းရ ကောင် ပ စ်ရပေါ်လောသည်
တောဝန်မ ှပါ။

သတ်မှတ်ရသောရစ ်းနှုန််း

သည်။ သတ်မှတ်ရစ ်းနှုန််းနှငမက
်
ိုက်ညီပါက အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်ရပ်း မည်
မဟိုတ်ပါ။
(ြ)

ရစ ်းကွက်အမှောစော

-

ရစ ်းကွက်ရပါက်ရစ ်းအတိုင််း

အရ ောင််း

အဝယ်ပပြုလိုပ် န် အမှောစောပ စ်ရသောရ ကောင် အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက် န်
လွယ်ကူပပီ်း၊ မရမျှော်မှန််းထော်းရသောရစ ်းနှုန််းပ င် အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်
သွော်းနိုင်သည်။

ရစ ်းကွက်အမှောစောမ ော်းသည်

ကနို့်သတ်အမှောစောမ ော်းထက်

အရ ောင််းအဝယ် ပ စ်နိုင်ရြ ပိုမ ော်းသည်။
(၂)

ှယ်ယောအတွက်အမှောစော

ရပ်းပပိုို့ ြင််း

(သမ
ိုို့ ဟိုတ)်

အမှောစော

ရိုပ်သမ််းပြင််းမ ော်းကို MSEC ၏ Trading System ှ "Today Order Status"
"ယရနို့အမှောစောမ ော်း

အရပြအရန"

တွင်

ရ ော်ပပရပ်းထော်းသည်အတိုင််း

အတည်ပပြု မည် ပ စ်ပါ သည်။
(၃)

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက

MSEC

ထသိုို့

ှယ်ယောအဝယ်အမှောစော

တင်နိုင်ရသော ပမောဏသည် MSEC က သတ်မှတ်ထော်းရသော ပမောဏ
အတွင််းသော ပ စ် ပါ မည်။ ယင််းပမောဏသည် MSEC က သတ်မှတ် ထော်းရသော
နည််းစနစ်အ

တွက်ြ က်ထော်းရသော

ပမောဏသော

ပ စ် ပါမည်။

အဝယ်အမှောစော မတင်သွင််း မီ ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူမှ မမဝယ်လိုရသော

ရငွပမောဏအော်း

စော င််းသိုို့

MSEC

ဏ်

ထည်သွင််းရပ်း မည်။

ရငွသော်းပ င်ဝယ်ယူပြင််းကို လက်ြမည် မဟိုတ်ပါ။
(၄) ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက MSEC သိုို့ ှယယ
် ောအရ ောင််းအမှောစောတင်နိုင်

ရသော ပမောဏသည် ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက MSEC ထ၌ အပ်နှထော်းရသော

(သမ
ိုို့ ဟိုတ်) MSEC က စီမြနို့်ြွွဲရပ်းရန ရသော ပမောဏထက် မရက ော်လွန်
ရစ ပါ။
(၅) အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ်နိုင်ရသော ှယယ
် ောမ ော်းကို ြွွဲရဝ ော၌ ဝန်ရ
အသို်းပပြုသူက အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပ် န် အ
အတွက်

အော်းလို်းကို

မ

ောင်မှု

ိုပပြုထော်းရသော ှယယ
် ောအရ

ှပြင််းရသော်လည််းရကောင််း၊

အ

ိုပပြုထော်းရသော

ှယယ
် ောအရ အတွက်ထက် ရလ ောနည််းရသော အရ အတွက်ကိုသော

ှနင
ို ်

ပြင််းတိုို့ ပ စ်ရပေါ်နိုင်ပါသည်။
(၆)

က်သွယ်ရ ်းကွန် က်ပပတ်ရတောက်ပြင််း၊ ကွန်ပ ျူတောစနစ် ြ ြုျို့ယင
ွ ််း

ပြင််း၊ လျှပ်စီ်းပတ်လမ််း သမ
ိုို့ ဟိုတ် စက်ပစစည််းြ ြုျို့ယွင််းပြင််း အစ ှရသော
အရ ကောင််း င််းမ ော်းရ ကောင်

ဝန်ရ

ှယယ
် ောအရ ောင််းအဝယ်

ောင်မှုအသို်းပပြုသူထမှ
အမှောစောမ ော်းကို

လက်ြ

ှထော်း

စရတောအပ်ြ န််းသိုို့

မပန
ိုို့ ိုင်သည်အြ န်တွင် MSEC က ထိုအမှောစောမ ော်းကို ပယ် က်နိုင်သည်။

သင်ရလ ော် ောနည််းလမ််းမ ော်းပ င်

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည်

အမှောစောပ စ်ပပီ်း၊

ထက်မပိုရသော ရစ ်းနှုန််းပ င်မဝယ် န် သမ
ိုို့ ဟိုတ် သတ်မှတ်ရသော ရစ ်းနှုန််း

ရသော

ပိုမှန်ရပပောင််းလွဲ
မမကိုယ်တိုင်

ထန််းသမ််း၊ စီမြနို့်ြွွဲ ပါမည်။
(၂)

(က) ကနို့်သတ်အမှောစော - မမဝယ်လိုရသော/ရ ောင််းလိုရသော ရစ ်းနှုန််းကို

ရကောင််းမွနစ
် ွော

ို်းရှု်းမှုမ ော်းအတွက် MSEC က

(၇)

ှယ်ယောအရ ောင််းအဝယ်

အမှောစော၏သက်တမ််းသည်

ဝန်ရ

ောင်မှု

အသို်းပပြုသူ၏ ရ ွ်းြ ယ်မှု အရပေါ်မူတည်၍ အက ြု်းဝင်မည်ပ စ်ပါသည်။
(က) တစ်ရနို့အတွက်အမှောစော - ၎င််းအမှောစောမှော ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ

ကအမှောစောတင်သွင််းရသော ရနို့တစ်ရနို့တည််းအတွက် သောအက ြု်းဝင်ပါ သည်။
(ြ)
ဝန်ရ

သတ်မှတ် က်အထအက ြု်းဝင်မည်အမှောစော

-

၎င််းအမှောစောမှော

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက သတ်မှတ်ရသောအမှောစော သက်တမ််းကိုန်

ရနို့ (သမ
ိုို့ ဟိုတ)် သက်တမ််းမကိုန်
အထ အက ြု်းဝင်ပါသည်။

ို်းမည်

ို်းမီ အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်သည်ရနို့

(၈)

ှယယ
် ောအရ ောင််းအဝယ် အမှောစောမ ော်းကို ပပင်

ပပင်

င်လိုပါကအရ ောင််းအဝယ်မပ စ်ရပမောက်မီ

င်ရပပောင််းလွဲ၍မ ပါ။

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက

(၂)

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည်

စော င််းလက်က န်အော်း

၎င််း၏

အပြော်း

မမတင်ထော်းရသော အမှောစော ကို ဦ်းစွောပယ် က်၍

ယ
ှ ယ
် ောအရ ောင််းအဝယ်

လွှွဲရပပောင််းမည်

အမှောစောအသစ်တင်သွင််း န်

အကယ်၍

ကကြုတင်သတ်မှတ်ထော်းရသော စော င််းလွှွဲရပပောင််းဝန်ရ

လိုအပ်ပါသည်။

အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်ပပီ်းပါက
ဝန်ရ

ပ စ်ရပေါ်လောရသော

ယ
ှ ်ယော

ကစစအော်းလို်းကို

ောင်မှုအသို်းပပြုသူမှ တောဝန်ယူ ပါမည်။အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်ပပီ်း

ရနောက်တွင် ဝန်ရ

ဝန်ရ

ောင်မှု

အသို်းပပြုသူသည်

MSEC

အော်း

ောင်ြကို ရပ်းရြ ပါ

မည်။
(၃) အစီ င်ြစော အစ ှရသော စော ွက်စောတမ််းတအ
ိုို့ ော်း ရပ်းပရ
ိုို့ ပ်း မည်

ိုပါ က

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် MSEC အော်း ကကြုတင်သတ်မှတ်ထော်း ရသော

ဝန်ရ

ောင်ြကို ရပ်းရြ ပါ မည်။

အရ ောင််းအဝယ်ပြေစ်ရပြောက်ပြင််းနင် စော င််း င််းလင််းပြင််း
[အရ ောင််းအဝယ်ပြေစ်ရပြောက်ပြင််း]

(၄)

ရငွရြ ်းသက်ရသြလက်မှတ်စော င််းမှ

MSEC

ကကြုတင်သတ်မှတ်ထော်းရသော ရငွလွှွဲဝန်ရ

သည်

ောင်မှု အသို်းပပြုသူက အမှောစောကို ပယ် က်၍ မ ပါ။

ိုပါက၊

ရငွရြ ်းသက်ရသြလက်မှတ်

ရငွရြ ်းသက်ရသြကိုမပဏီတစ်ြြ
ို ိုသိုို့

စရတောအပ်ြ န််းမှ

ပ စ်ရပမောက်ရ ကောင််း အတည်ပပြုြ က်

ှယယ
် ောအမှောစောအရ ောင််းအဝယ်
ှ သည်နှင် တစ်ပပြုငန
် က် ဝန်ရ

ရငွလွှွဲရပပောင််းရပ်း မည်

System တွင် ရ ော်ပပရပ်းသွော်းမည်ပ စ်ပါသည်။

အတိုင််းအတောအတွင််း၌

[စော င််း င််းလင််းပြင််း]
(၁) ှယ်ယောအရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်ပပီ်းရနောက် ှယယ
် ော/ရငွ စော င််း ှင််း

ပတ်သက်ရသော

လင််း ပြင််းကို အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်သည်ရနို့၏ ရနောက်ရို်း ွင် က် (၃)

မည် ပ စ်ပါသည်။

ရငွပမောဏကို

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူမှရငွထိုတ်ယူ န်

တင်သွင််းပါက

ထိုရငွပမောဏကို

ဝန်ရ

ှင််းလင််း
ှမည်

ရလျှောက်လွှော

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ၏

ထွဲသိုို့ အရ ောင််းအဝယ် ပ စ်ရပမောက်ပပီ်း (၃)

ဏ်စော င််း

က်ရပမောက်ရနို့တွင် ထည်သွင််း

ရပ်းမည်။ ရငွသော်း ထိုတ်ယူ၍ မ ပါ။
(၂)

ှယ်ယောအရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်ပပီ်းသည်နှင်တပပြုငန
် က်

အရ ောင််း

အဝယ် ပပြုလိုပ်နိုင်သည် ပမောဏမှော ြ က်ြ င််းသက်ရ ောက်မှု ှမည် ပ စ်ရသော
ရ ကောင် ဝန်ရ
ပင် အ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူအရနပ င် စော င််း ှင််းလင််းသည် ရနို့မတိုင်မီ

ို ပါ အရ ောင််းအဝယ်ပပြုလိုပလ
် ိုက်ရသော ပမောဏအတင
ို ််း အရ ောင််း

အဝယ် အမှောစောမ ော်း တင်နိုင်မည်ပ စ်ပါသည်။
၄။ အပြော်းအရ ကောင််းအ ောြ ော်း
[ဝန်ရဆောင်ြ]
(၁) ဝန်ရ ောင်မှုအသို်းပပြုသူထမှ လက်ြ
မ ော်းသည်

ဝန်ရ

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ၏စော င််းနှင်

သတင််းအြ က်အလက်မ ော်းအော်း

(၂) MSEC သည် ဝန်ရ

စရတောအပ်ြ န််းနှင်

ောင်မှုအသို်းပပြုသူက ရပ်းပထ
ိုို့ ော်းရသော

ဏ်ရငွ

စော င််းကို စရတောအပ်ြ န််းသိုို့ အရ ကောင််း ကော်းရပ်းမည် ပ စ်ပါသည်။
[အသရပ်းရ ကော်ပငောြ က်ြ ော်း၏ အက ြု်းသက်ရ ောက်ြှု]
MSEC သည် ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ သ ှရစ န် လိုအပ်သည် အြ န်တွင်

သတရပ်းြ က်မ ော်း၊

အသရပ်းရ ကော်ပငောမ ော်းကို

မှတစ်

MSEC

၏

င် သမ
ိုို့ ဟိုတ၊် MSEC Mobile Trading App မှတစ်

ဝက်

်

ေ
ို ်

င် ရ ော်ပပ

ရ ကပငောသွော်းမည်ပ စ်ပပီ်း၊

ထိုသရ
ိုို့ ကော်ပငောပပီ်းသည်အြ န်တွင်

အသို်းပပြုသူအရနပ င် အ

ိုပါ သတရပ်းြ က်မ ော်း၊ အသရပ်းရ ကော်ပငောမ ော်းကို

သ ှပပီ်း ပ စ်သည်ဟို မှတ်ယူ ပါမည်။

ောင်မှုအသို်းပပြုသူ

သည် MSEC အော်း ကကြုတင်သတ်မှတ်ထော်းရသော အရ ောင််းအဝယ်အက ြု်း
ရ

ောင်ြကို ရပ်းရြ ပါမည်။

ှယယ
် ောထိုတ်ရဝရသော ကိုမပဏီအစ သည
ှ
် ပပင်ပအ ွွဲျို့အစည််းမ ော်းသိုို့ ရပ်းပိုို့

ှရသော အရ ောင််းအဝယ်အမှောစော

အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်သွော်းပါက၊

ောင်မှုအသို်းပပြုသူထသိုို့

[ပပင်ပအြေွဲွဲ့အစည််းြ ော်းသို သတင််းအြ က်အလက်ြ ော်း ရပ်းပို ပြင််း]
(၁) MSEC သည် တည် ွဲဥပရေနှင်လိုပ်ထို်းလိုပ်နည််းမ ော်းအ သတ်မှတ်
ထော်းရသော

ပြင််း ကို ပပြုလိုပ်မည်မဟိုတ်ပါ။) အရ ောင််းအဝယ်ပ စ်ရပမောက်ပပီ်း

ဝန်ရ

ောင်မှုအသို်းပပြုသူသည် MSEC အော်း

ောင်မှု

အသို်းပပြုသူသ ှရစ န် အမှောစောမ ော်း၏အရပြအရနကို MSEC ၏ Trading

က် ရပမောက်ရနို့တွင် ပပြုလိုပပ
် ါမည်။ (ရို်းပတ် က်မ ော်းတွင်စော င််း

ိုပါက ၊ ဝန်ရ

ောင်ြကို ရပ်းရြ ပါမည်။

ရနို့စွွဲ

:

အမည်

:

မှတ်ပိုတင်နပါတ်

:

လက်မှတ်

:

ဝန်ရ

ောင်မှု

