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uab securities Limited ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္းဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား 

ဤစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းသည္ uab securities Limited ("uabsc") ႏွင့္ ၎ထံတြင္ စာရင္းဖြင့္ေလ်ာက္လႊာတင္သူတုိ႕ 

အၾကား ဆက္စပ္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား (ေအာက္တြင္ ေဖၚျပထားေသာ အဓိပၸါယ္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတို္င္း) 

ျဖစ္သည္။ 

အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ 

သီးျခားေဖၚျပထားျခင္းမရွိပါက ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားကို ေဖၚျပပါအတုိင္း အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္ေစရမည္။ 

စာရင္း Client မ ွuabsc တြင္ ဖြင့္ထားေသာ မည္သည့္စာရင္းမဆို အဓိပၸါယ္ သက္ေရာက္သည္။ 

Client အေရာင္းအ၀ယ္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ စာရင္းဖြင့္ထားသူ (သို႕မဟုတ္) စာရင္း 

ဖြင့္ထားသူမွ ကုိယ္စားလွယ္ လႊဲအပ္ထားေသာသူ 

Depository ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ ရွင္းတမ္း 

တင္ျခင္း၊ ေပးေခ်ျခင္းတုိ႕ အပါအ၀င္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ 

ထုတ္ေပးျခင္းဆုိင္ရာ ပင္မဌာန။ 

Exchange/YSX ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (သုိ႕မဟုတ္) ၎အား ဆက္ဆံေသာ အဖြ႕ဲအစည္း။ 

အမွာစာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားပါ၀င္ၿပီး ယခင္ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို 

၀ယ္ယူလုိျခင္း (သို႕မဟုတ္) ေရာင္းခ်လုိျခင္းအတြက္ အမွာစာ တင္သြင္းျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဤသို႕ အမွာစာတင္ရာတြင္ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ အေရာင္းအ၀ယ္ စနစ္ျဖင့္ 

ျဖစ္ေစ uabsc သို႕ ပါယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 

SECM ျမန္မာႏုိင္ငံ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္။ 

Securities (၁) ျမန္မာအုပ္ခ်ဳပ္သူ (သို႕မဟုတ္) အျခားအုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေသာ 

အစုိးရေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ debenture မ်ား၊ (၂) အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ 

ႏို္င္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေသာ ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ 

debenture မ်ား၊ (၃) အျခား အမ်ားပုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားမွ ထုတ္ေသာ အစုရွယ္ယာမ်ား၊ 

ေငြတုိက္စာခ်ဳပ္မ်ား၊ debenture မ်ားႏွင့္ ၎တုိ႕ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ Right, Option ႏွင့္ 

Warrant မ်ား၊ (၄) ျမန္မာႏုိင္ငံေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္း ႀကီးၾကပ္ေရး 



 

ေကာ္မရွင္မ်ား၏ ေဖၚျပခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္ၿပီး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အျခား 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား။ 

Security Code Client မ ွအေရာင္းအ၀ယ္စနစ္အတြင္းသို႕ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ uabsc မွ ေပးထားေသာ 

လွ်ိဳ႕၀ွက္နံပါတ္၊ သက္ေသခံနံပါတ္၊ Log-in ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ သက္ေသခံအခ်က္မ်ား၊ 

အျခား code နံပါတ္မ်ား၊ ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ပါ၀င္သည္။ uabsc မွ 

ယခင္ေပးထားေသာ security code အျပင္ uabsc မ ွ အစားထို္းေပးထားေသာ အျခား 

လွ်ိ႕၀ွက္နံပါတ္မ်ား၊ အျခား code နံပါတ္မ်ား၊ ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳခြင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား 

ပါ၀င္သည္။ 

အေရာင္းအ၀ယ္ Client မ ွ အေရာင္းအ၀ယ္ အမွာစာတင္ျခင္း၊ ေစ်းကြက္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား 

ရယူျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ သုေတသနျပဳ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူႏုိင္ရန္အတြက ္

အင္တာနက္ကို အေျခခံေသာ အမွာစာတြင္သြင္းျခင္းစနစ္ ျဖစ္သည္။ 

uabsc  ျမန္မာကုမၸဏီမွတ္ပံုတင္အမွတ္ (၁၁၃၂၉၂၁၈၀) ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း အမွတ္ (SECM/006) ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ uab 

securities Limited။ 

၁။ ခန္႕အပ္ျခင္းႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးျခင္း 

၁.၁ Client မ ွ uabsc တြင္ ဖြင့္ထားေသာ စာရင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပဳလုပ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းတြင္ uabsc အား ၎၏ Agent (သို႕မဟုတ္) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေပးသူအျဖစ္ 

ခန္႕အပ္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေပးအပ္သည္။ 

၁.၂ အထက္ေဖၚျပပါ လုပ္ပုိင္ခြင့္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတုိ႕ ပါ၀င္သည္။ 

၁.၂.၁ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ပို႕ေဆာင္ျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ထိန္းသိမ္းထားျခင္းတို႕ အပါအ၀င္ ၀ယ္ျခင္း၊ 

ေရာင္းျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း။ 

၁.၂.၂ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) လႊဲေျပာင္းျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား ၊ 

အခြန္အခမ်ား၊ အသုံးစရိတ္မ်ားအပါအ၀င္ ၀ယ္ယူခေပးျခင္းႏွင့္ ေရာင္းရေငြလက္ခံျခင္းတို႕အျပင္ အျမတ္ေ၀စု 

လက္ခံျခင္း၊ အတုိးရေငြ (သို႕မဟုတ္) အျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအခြန္ (သို႕မဟုတ္) အျခားသက္ဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္ အဖြ႕ဲအစည္းသို႕ 

ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္ေငြ ႏုတ္ယူျခင္းႏွင့္ ဆက္လက္ သယ္ယူျခင္း။ 



 

၁.၂.၃ ဤစည္းကမ္းခ်က္အရ Client ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္း၀ယ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ 

ေသာ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြထုတ္ယူျခင္းအျပင္ Client ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ 

ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေငြလက္ခံျခင္း အပါအ၀င္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ထိန္းသိမ္းေသာ ပင္မဌာန 

(depository) တြင္ အပ္ႏွံျခင္း။ 

၁.၂.၄ Client (သို႕မဟုတ္) အျခားပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ uabsc သို႕ ေပးရန္ရွိေသာ ေၾကြးၿမီမ်ားအတြက္ အာမခံအေနျဖင့္ 

uabsc မ ွ ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေပါင္အျဖစ္လက္ခံျခင္း (သို႕မဟုတ္) စီစဥ္ေပးျခင္း။ တင္ျပလ်င္ အာမခံ 

ပစၥည္းအား ျပန္လည္ ထုတ္ယူျခင္း (သို႕မဟုတ္) ထုတ္ယူရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ေရာင္း၀ယ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စီစဥ္ေပးျခင္း။ ဥပမာ - အာမခံပစၥည္း 

ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ အသိေပးျခင္း၊ အစုရွယ္ယာ စာရင္းပိတ္ျခင္း၊ စာရင္းေရးသြင္းျခင္း။ 

၁.၂.၅ အပုိဒ္ ၁.၂ (၁) မွ (၄) အထိ ေဖၚျပခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လုိအပ္ခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း၊ 

ဤစည္းကမ္းခ်က္အရေသာ္လည္းေကာင္း Client ကို္ယ္စား စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ခံ၀န္ခ်က္မ်ားကို ရပ္ဆုိင္းျခင္း 

(သို႕မဟုတ္) လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္း။ 

၁.၂.၆ ဤစည္းကမ္းခ်က္တြင္ ေပးအပ္ထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ uabsc 

အား ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ခန႕္အပ္ျခင္း၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ကိုယ္စားလွယ္ခန္႕အပ္ျခင္း။ 

၁.၂.၇ ဤစည္းကမ္းခ်က္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ၿပီးေျမာက္ေစရန္အတြက္ Client ကို္ယ္စား သင့္ေလ်ာ္ေသာ (သို႕မဟုတ္) 

လုိအပ္ေသာ အျခားေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။ 

၂။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ေရာင္း၀ယ္ျခင္း 

၂.၁ အမွာစာတင္ရာတြင္ ႏႈတ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာျဖင့္ ျဖစ္ေစ (သုိ႕မဟုတ္) SECM မ ွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရန္ 

ခြင့္ျပဳထားေသာ နည္းလမ္းမ်ား (သို႕မဟုတ္) Client မ ွ အထူးအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္သည္။ 

၂.၂ Client မ ွလူကို္ယ္တုိင္ျဖစ္ေစ၊ ဖုန္းျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဖက္စ္ ၊ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ (သို႕မဟုတ္) အျခား ဆက္သြယ္မႈ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အမွာစာတင္ႏုိင္သည္။ ဤသို႕ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ Client ၏ အမွာအား ျဖည့္သြင္းေသာ 

အမွာစာသည္ uabsc မ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အမွာစာ (သုိ႕မဟုတ္) uabsc မ ွClient ၏ အမွာအား ျဖည့္သြင္း 

ထားေသာ အလားတူ အမွာစာျဖစ္ရမည္။ Client ၏ လက္မွတ္ မပါသည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္စြက္ 

မထားသည္ျဖစ္ေစ Client မွ uabsc သို႕ ေပးရန္တာ၀န္အတြက္ လံုေလာက္ေသာ အေထာက္အထား ျဖစ္သည္။ 



 

၂.၃ အမွာစာသည္ Client မ ွ အမွာစာ တင္ေသာအခ်ိန္ (သို႕မဟုတ္) အမွာစာတင္မည္ဟု ယူဆေသာ အခ်ိန္မွစ၍ 

အၾကံဳး၀င္သည္။ Client တင္ေသာ အမွာစာ၏ အေရအတြက္ အျပည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပို္င္းေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္မရပါက (အမွာစာမေအာင္ပါက) ထုိေန႕၏ Exchange တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ 

ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ အခ်ိန္ကုန္ဆံုးပါက အမွာစာတြင္ မေအာင္ျမင္ေသာ အေရအတြက္သည္ အလိုအေလ်ာက္ 

ပယ္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္သည္။ Client တင္ေသာ အမွာစာ၏ အေရအတြက္ အျပည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္ 

တပို္င္းေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ရရိွပါက ၎ပမာဏကို Client မွ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မည္ဟု 

လက္ခံသည္။ အမွာစာ၏ အေရအတြက္ အျပည့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တစိတ္တပိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူ 

ေရာင္းခ်ခြင့္ မရပါက (အမွာစာ မေအာင္ပါက) ၎ေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားသည္ uabsc ႏွင့္ 

မသက္ဆုိင္ေၾကာင္း Client မ ွသေဘာတူသည္။ 

၂.၄ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္တြင္ အမွာစာတင္ျခင္းျဖင့္ ၎အမွာစာေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို 

အက်ိဳးသက္ေရာက္ေစသည့္ စာရြက္စာတမ္းျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖန္႕ေ၀ျခင္း၊ ဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းျခင္း၊ ေငြလက္ခံျခင္း 

ႏွင့္ uabsc မွ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအား Broker မ်ား၊ Custodian မ်ား၊ 

counterparty မ်ားႏွင့္ အျခားသူမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ကို Client မ ွလက္ခံသည္။ 

၂.၅ အမွာစာတစ္ခုလံုး (သို႕မဟုတ္) တစိတ္တပို္င္းကို ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပုံမွန္ 

အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ခ်ိန္အတြင္း Exchange မ ွ အေရာင္းအ၀ယ္ ညႊန္ၾကားခ်က္ မၿပီးဆံုးမီတြင္ Client မ ွ

uabsc အား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၂.၆ uabsc မ ွ အမွာစာ တင္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အစဥ္အၿမဲ တာ၀န္ရွိသည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ Client မ ွ သိရွိပါသည္။ 

uabsc မ ွClient တင္ေသာ အမွာစာအား ရွင္းလင္းခ်က္ေပးရန ္မလုိပဲ ျငင္းဆန္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိသုိ႕ ျငင္းဆန္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆုံးရွံဳးမႈမ်ားကိုလည္း uabsc မ ွေပးရန္ တာ၀န္မရွိပါ။ 

၂.၇ Client မ ွ အမွာစာတင္ျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားအားလံုးသည္ ၎၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္သာ 

ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ uabsc ၀န္ထမ္းမ်ားမွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားသည္ uabsc ႏွင့္ ပတ္သက္ျခင္း 

မရိွပဲ မည္သည့္ေပးရန္တာ၀န္ကိုမွ မရွိပါ။ ဤစည္းကမ္းခ်က္အရ uabsc မ ွ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ Client 

ကိုယ္တုိင္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ယူဆရမည္ျဖစ္ၿပီး Client မွ ေပးရန္ တာ၀န္ကုိ ျငင္းဆန္းျခင္း၊ အျငင္းပြားျခင္း၊ 

တားျမစ္ျခင္းတို႕ကို ျပဳလုပ္ခြင့္ မရိွပါ။ 

၂.၈ uabsc မ ွClient ၏ စာရင္းထဲတြင္ရွိေသာ ေငြပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေသာ အမွာစာတင္သြင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ 

ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Client မွ သိရွိသေဘာတူပါသည္။ ထုိကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္မေပးေသာ အမွာတင္သြင္းမႈ 



 

မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားအား uabsc အား တင္ျပ ေတာင္ခံျခင္း ျပဳလုပ္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း Client 

မ ွသေဘာတူ လက္ခံပါသည္။ 

၂.၉ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုၿပီးေနာက္ uabsc မ ွ ထိုအေရာင္းအ၀ယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အား 

Client ထံသုိ႕ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွတဆင့္ (သို႕မဟုတ္) အျခားဆက္သြယ္နည္းမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းၾကား 

ရမည္။ ထုိသုိ႕ အေၾကာင္းၾကားရာတြင္ Client မ ွ ထိုအေၾကာင္းအရာကို ခ်က္ျခင္း အတည္ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ 

Client မ ွ ထိုေန႕အတြင္း uabsc သုိ႕ ျငင္းဆိုျခင္း၊ တားျမစ္ျခင္းတုိ႕ကုိ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပါက 

Client မ ွ ၎၏ ကို္ယ္စား uabsc မ ွ ေဆာင္ရြက္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ တိက် 

မွန္ကန္သည္ဟု ယူဆရမည္ ျဖစ္ၿပီး Client မ ွuabsc အား အျငင္းပြား၍ မရပါ။ 

၂.၁၀ Client မ ွ uabsc သို႕ လႊဲအပ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသည္ ဥပေဒအရ ပိုင္ဆိုင္ေသာ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေပါင္ႏွံျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမရိွျခင္း၊ အျခား ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ပို္င္ဆုိင ္

ထားျခင္း မရွိေၾကာင္း Client မ ွသေဘာတူပါသည္။ uabsc သို႕ Client မ ွတင္ျပေသာ အခ်က္အလက္မ်ားသည္ 

မွန္ကန္ေၾကာင္း၊ ျပည့္စုံေၾကာင္း၊ တိက်ေၾကာင္း Client မ ွသိိရွိပါသည္။ 

၂.၁၁ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ Client မ ွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္တန္ဖုိး၊ ၀န္ေဆာင္မႈ 

စရိတ္ႏွင့္ Client မ ွေပးရန္ရွိေသာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာေန႕မွ ရံုးဖြင့္ရက္ (၃) 

ရက္အတြင္း (သို႕မဟုတ္) uabsc (သို႕မဟုတ္) Exchange မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း ေပးေဆာင္ 

ရမည္။ 

၂.၁၂ uabsc မ ွ Client ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေသာေန႕မွ 

(၄) ရက္အတြင္း (သို႕မဟုတ္) uabsc (သို႕မဟုတ္) Exchange မွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း ေပးအပ္ 

ရမည္။ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအား ေပးအပ္သည္ဆိုရာတြင္ Client ကိုယ္စား ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ားကို အပ္ႏံွျခင္း၊ ထုတ္ယူျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Depository သို႕ ေပးအပ္ျခင္း 

(သို႕မဟုတ္) Client မ ွ၎အတြက္ ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို သိမ္းဆည္းထားရန္ 

uabsc သို႕ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းတို႕လည္း ပါ၀င္သည္။ 

၂.၁၃ uabsc မ ွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းရေငြမွ ၀န္ေဆာင္မႈစရိတ္ႏွင့္ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားကို ႏႈတ္ယူ 

ၿပီးေသာ ေငြကို Client သို႕ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာေန႕မ ွရံုးဖြင့္ရက္ (၃) ရက္အတြင္း (သို႕မဟုတ္) uabsc 

(သို႕မဟုတ္) Exchange မ ွ သတ္မွတ္ထားေသာ ကာလအတြင္း Client သို႕ ေပးေခ်ရမည္။ ထုိသုိ႕ ေပးေခ် 

ရာတြင္ Client ၏ ေငြစာရင္းသို႕ စာရင္းလႊဲေျပာင္း၍ျဖစ္ေစ၊ uabsc (သို႕မဟုတ္) Exchange မ ွ လုိအပ္ေသာ 

နည္းလမ္းျဖင့္ ျဖစ္ေစ ေပးေခ်ရမည္။ 



 

၂.၁၄ Client မ ွေငြထုတ္ယူလုိေသာအခါ uabsc သို႕ တစ္ရက္ ၾကိဳတင္၍ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ ထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာ 

ပမာဏမွာ Client မွ ေငြထုတ္ယူလုိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားေသာေန႕တြင္ Client ၀ယ္ယူထားေသာ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္ပမာဏကို ႏုတ္ယူၿပီး က်န္ေသာ ပမာဏ ျဖစ္သည္။ 

၂.၁၅ Client မ ွ ၎အသံုးျပဳၿပီးက်န္ေသာ ေငြပမာဏေပၚတြင္သာ အတိုးႏႈန္းကို လက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

ထုိအတိုးႏႈန္း အား uabsc မ ွသင့္ေလ်ာ္သလုိ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။ 

၃။ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ Client ႏွင့္ သက္ဆုိင္ 

ေသာ အခ်က္မ်ား 

၃.၁ အမွာစာအမ်ိဳးအစားမ်ား 

၃.၁.၁ Market Order ဆိုသည္မွာ matching time အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းအတုိင္း 

အမွာစာတင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

၃.၁.၂ Limited Order ဆိုသည္မွာ သတ္မွတ္ထားေသာေပါက္ေစ်း (သို႕မဟုတ္) ပိုေကာင္းေသာေစ်းျဖင့္ အေရာင္း 

အ၀ယ္အမွာစာတင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ Limited အမွာစာတင္ရာတြင္ Client မ ွ အမွာစာတင္ေသာ ေစ်းႏႈန္းသည္ 

အမွာစာတင္ေသာ ကာလအတြင္း ေပါက္ေသာေစ်းႏႈန္ုးႏွင့္ မကိုက္ညီပါက တင္သြင္းေသာ အမွာစာ ေအာင္ျမင္ 

မည္ မဟုတ္ပါ။ 

၃.၂ အမွာစာတင္ျခင္း 

၃.၂.၁ အပိုဒ္ခြဲ ၃.၄ ၊ ၃.၅ ႏွင့္ YSX ၏ လိုအပ္ခ်က္အရ uabsc မွ ၎၏ server မွတဆင့္ အမွာစာလုပ္ငန္းစဥ္ကို 

ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၂.၂ uabsc မ ွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရျဖစ္ေစ၊ Client မ ွ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အမွာစာအား uabsc မ ွ ျပန္လည္ 

စစ္ေဆးျခင္း ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး အမွာစာတင္ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ၾကန္႕ၾကာမႈရိွႏုိင္ေၾကာင္း Client မ ွ သိရွိပါ 

သည္။  

၃.၃ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္၀ယ္ယူျခင္း 

 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ၀ယ္ယူရန္ အမွာစာတင္ျခင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အမွာစာမတင္မီတြင္ 

စာရင္းထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေငြပမာဏရိွရန္ လုိအပ္သည္။ Client မွ စာရင္းအတြင္းသို႕ ေငြလႊရဲာတြင္ 

ခ်က္လက္မွတ္၊ ေငြေပးေခ်မႈအမွာစာ၊ စာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္း စေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သည္။ 

 



 

၃.၄ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း။ 

 ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ေရာင္းခ်ျခင္း အမွာစာအား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အေရာင္းအမွာစာအား လက္မခံ 

မီတြင္ စာရင္းထဲတြင္ လံုေလာက္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရအတြက္ရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ေရာင္းရ 

ေငြအား စာရင္းရွင္းျခင္း ျပဳလုပ္မၿပီးခင္အထိ Client အား ေပးေခ်ျခင္း မျပဳပါ။ စာရင္းရွင္းေသာေန႕ရက္ႏွင့္ 

ေနာက္ဆံုးရသတင္းအခ်က္အလက္အေသးစိတ္မ်ားကို www.uabsc.com.mm တြင္ ေဖၚျပထားပါသည္။ 

၃.၅ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကန္႕သတ္ခ်က္ 

 အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္မႈလုပ္ငန္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ ျမန္မာေငြ သန္း (၂၀) ထက္ 

ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ ေန႕တစ္ေန႕အတြက္ စုစုေပါင္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ 

ပမာဏသည္ ျမန္မာေငြ သန္း (၁၀၀) ထက္ ေက်ာ္လြန္၍ မရပါ။ အေရာင္းအ၀ယ္ပမာဏ ကန္႕သတ္ခ်က္အား 

ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ uabsc ၏ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္မည္ျဖစ္သည္။ 

၃.၆ Client မ ွလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာကုဒ္မ်ားကို လံုျခံဳစြာ ထိန္းသိမ္းအသံုးျပဳရန္ တာ၀န္ရိွသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္အား 

အသံုးျပဳခြင့္မရွိသူမွ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္း မျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အထူးသတိျပဳရမည္။ အကယ္၍ Client မွ အသံုးျပဳ 

ခြင့္မရိွသူမွ ေအာက္ပါတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု သံသယရွိပါက Client မ ွ uabsc အား ခ်က္ခ်င္း 

အေၾကာင္းၾကား ရမည္။ အေၾကာင္းမၾကားႏုိင္ပါက အသုံးျပဳခြင့္မရိွသူမွ တင္ေသာ အမွာစာမ်ားအားလံုးသည္ 

Client တြင္သာ တာ၀န္ရွိသည္။ 

 (က) စာရင္းအား ၀င္ေရာက္ အသံုးျပဳျခင္း 

 (ခ)  စာရင္းအား ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳႏုိင္ေသာ အေျခအေနရိွျခင္း 

၃.၇ Client (သို႕မဟုတ္) uabsc ၏ ကြန္ျပဴတာစနစ္ (သို႕မဟုတ္) အသံုးျပဳေသာ ကိရိယာမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ 

အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွတဆင့္ အမွာစာတင္သြင္း၍ မရႏုိင္ပါက Client မွ ဖုန္း (သို႕မဟုတ္) အျခား ဆက္သြယ္မႈ 

လမ္းေၾကာင္းမ်ားမွတဆင့္ uabsc သို႕ အမွာစာတင္သြင္းႏုိ္င္သည္။ 

၃.၈ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ကို ထိခုိ္က္ေစေသာ (သို႕မဟုတ္) မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အမွာစာတင္သြင္းမႈကို မျပဳလုပ္သင့္ 

ေၾကာင္း Client မ ွသိရွိပါသည္။ Exchange (သို႕မဟုတ္) အျခားသက္ဆိုင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမွ ထုတ္ျပန္ေသာ 

ေၾကျငာခ်က္ နည္းဥပေဒတုိ႕ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိပါသည္။ 

၃.၉ uabsc မ ွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ Client မ ွ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္မႈကို ၾကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား 

ျခင္း မရွိပဲ တားျမစ္ႏုိင္ခြင့္ ရွိသည္။ 

http://www.uabsc.com.mm/


 

၃.၁၀ uabsc မ ွ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိပဲ Client ၏ ကြန္ျပဳတာအား uabsc ၏ ကြန္ျပဳတာစနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ရန္အတြက္ 

ကြန္ျပဳတာပရုိဂရမ္မ်ား၊ Software မ်ားကို အသံုးျပဳခြင့္ မရွိေၾကာင္း Client မ ွသိရွိ သေဘာတူပါသည္။ 

၃.၁၁ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ကို အသံုးျပဳ၍ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ နည္း 

ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို Client မ ွသိရွိ နားလည္ သေဘာတူပါသည္။ 

၃.၁၂ ေစ်းကြက္အတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္အမွာစာတင္ထားေသာ ပမာဏ၊ ေစ်းကြက္ အတက္အက်စေသာ uabsc ၏ 

ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ မရိွေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အမွာစာတင္ရာတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၾကန္႕ၾကာမႈမ်ား 

သည္ uabsc တြင္ တာ၀န္မရွိပါ။ 

၄။ Client ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ပ္ုိင္ဆိုင္မႈမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း 

၄.၁ Client မ ွ ၎၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ပို္င္ဆုိင္မႈမ်ားကို လံုျခံဳေစရန္၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အာမခံရန္အတြက္ ထိန္းသိမ္းေပးရန္ uabsc အား 

custodian အျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ရန္ သေဘာတူပါသည္။ 

၄.၂ ေအာက္ေဖၚျပပါစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတုိင္း Client မ ွ uabsc ထံမွ ေငြထုတ္ယူခြင့္ရွိေၾကာင္း Client မ ွ သိရွိ 

လက္ခံပါသည္။ 

၄.၂.၁ Client မ ွစာျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ uabsc မ ွသတ္မွတ္ထားေသာ ေလ်ာက္လႊာျဖင့္ျဖစ္ေစ ရုံးဖြင့္ရက္ (၁) ရက္ ၾကိဳတင္၍ 

uabsc သို႕ အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၄.၂.၂ အကယ္၍ Client မ ွထုတ္ယူလုိေသာ ေငြပမာဏသည္ ထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာ ေငြပမာဏထက္ ေက်ာ္လြန္ေနပါက 

Client သည္ ထုတ္ယူခြင့္ရွိေသာ ပမာဏကုိသာ ထုတ္ယူႏုိင္သည္။ 

၄.၃ uabsc သည္ Client မွ ၎ထံသို႕ေပးရန္ရွိေသာ ၀န္ေဆာင္ခမ်ား၊ အျခားအသံုးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ဤစည္းကမ္းခ်က္ 

အရ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေပးရန္ရွိေသာ ေငြမ်ားကို အျပည့္အ၀ 

အသံုးျပဳခြင့္ရွိေၾကာင္း Client မွ သေဘာတူလက္ခံပါသည္။ 

၄.၄ စီးပြားေရးဘဏ္ (သို႕မဟုတ္) ျမန္မာႏုိင္ငံ ဗဟုိဘဏ္တြင္ ေငြသြင္းျခင္း စေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွလြ၍ဲ SECM ၏ 

ခြင့္ျပဳ ခ်က္အရ မဟုတ္ပဲ uabsc မ ွ Client ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ထိိန္းသိမ္းရန္အတြက္ custody အျဖစ္ အျခား 

ပုဂၢိဳလ္အား တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္း မျပဳပါ။ 

၄.၅ uabsc ၏ ထိန္းသိမ္းမႈေအာက္တြင္ရွိေသာ Client ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ အက်ိဳး 

စီးပြားမ်ားအတြက္ လုိအပ္သည္မ်ားကို uabsc မ ွစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ Client မ ွသေဘာတူပါသည္။ 



 

၄.၆ ဤစည္းကမ္းခ်က္အရ uabsc မ ွ Client ထံသုိ႕ ၎၏ ပိုင္ဆုိင္မႈစာရင္းကို အေရာင္းအ၀ယ္မရွိေသာ 

(သို႕မဟုတ္) custody စာရင္းအား အေျပာင္းအလဲ ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိေသာလမွလြ၍ဲ တစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ေပးပုိ႕မည္ 

ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ Client ၏ custody စာရင္းသည္ ၆ လႏွင့္အထက္ ဆက္တုိက္ အေရာင္းအ၀ယ္ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မရွိပါက စာရင္းအား ၆ လ တစ္ႀကိမ္ ေပးပို႕မည္ျဖစ္သည္။ 

၄.၇ သက္ဆုိင္ေသာ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရေသာ္လည္းေကာင္း uabsc ၏ လိုအပ္ခ်က္အရေသာ္ 

လည္းေကာင္း၊ uabsc မွ Client ၏ ေငြေခ်သက္ေသခံလက္မွတ္ပုိင္ဆုိင္မႈကို သီးသန္႕ ထားရွိသည္။ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္ပိုင္ဆိုင္မႈကို သီးသန္႕ထားရွိရာတြင္ ေအာက္ပါအေျခအေနတို႕ကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားထား 

ပါသည္။ 

၄.၇.၁ ေငြေၾကး 

(က) uabsc မ ွ Client ၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတုိင္း စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားတြင္ 

အပ္ႏံွျခင္း၊ ေငြတိုက္စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ အျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈနည္းလမ္းမ်ားကို အသံုး 

ျပဳျခင္းျဖင့္ ခြျဲခား ေဆာင္ရြက္ထားသည္။ 

(ခ) uabsc မ ွေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ custody ျဖင့္ သီးသန္႕ ထားရွိျခင္း၊ uabsc မ ွ

လံုျခံဳစြာထိန္းသိမ္းထားရွိေၾကာင္းႏွင့္ ၎ေငြေၾကးမ်ားသည္ Client ၏ ပိုင္ဆုိင္မႈျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာ 

ေစသည္။ 

၄.၇.၃ အျခားပုိင္ဆုိင္မႈမ်ား 

 uabsc မ ွအျခားပို္င္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကိုယ္ပုိင္ custody ျဖင့္ သီးသန္႕ထားရွိၿပီး ၎တုိ႕သည္ Client ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာေစသည္။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ uabsc မ ွသင့္ေတာ္သည္ဟု ယူဆေသာ ေနရာတြင္ 

လည္း သိမ္းဆည္းႏုိင္သည္။ 

၅။ မူပုိင္ခြင့္ 

၅.၁ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ Client ထံသို႕ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ uabsc ၏ 

ပိုင္ဆုိင္မႈ (သို႕မဟုတ္) uabsc အား ထိုအခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖန္႕ျဖဴးရန္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ ပိုင္ဆုိင္မႈ 

ျဖစ္ၿပီး ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို စီးပြားေရးအရ အသံုးျပဳခြင့္မရိွပဲ Client ၏ ကို္ယ္ေရးကိုယ္တာအတြက္သာ 

အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ Client မ ွ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူးယူ၍ စာရြက္ျဖင့္ ထုတ္ယူလွ်င္ မူပိုင္ခြင့္ႏွင့္ 

အျခားသတိေပးခ်က္မ်ားကို ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရပါ။ 



 

၅.၂ Client မ ွ ထုိသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို uabsc ၏ စာျဖင့္ ေရးသားခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ မိတၱဴကူးျခင္း၊ ထပ္မံ 

ထုတ္ေ၀ျခင္း၊ ျဖန္႕ျဖဴးျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္အသံုးျပဳျခင္း၊ ထပ္မံ တင္ျပျခင္းႏွင့္ အျခားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ 

လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳခြင့္မရွိပါ။ 

၆။ ဆုံးရံွဳးႏုိင္ေျခေဖၚျပျခင္း 

၆.၁ Client မ ွ uabsc အား ၎ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စာရင္းမ်ားအား ေအာက္ေဖၚျပပါ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား 

(ကန္႕သတ္ထားျခင္းမွမရွိ) မ ွ အေရးပါေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ားအား ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုျခင္း၊ သတင္း အခ်က္ 

အလက္၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ားကို မွ်ေ၀ျခင္းတုိ႕ကို ျပဳလုပ္ခြင့္ေပးသည္။ 

၆.၁.၁ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္ပတြင္ျဖစ္ေစ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအတြက္ (ကန္႕သတ္မ်ားျခင္း 

မရိွဘဲ) ဖြဲ႕စည္းထားေသာ uabsc အတြင္းမွ ကုမၸဏီမ်ား၊ uabsc ၏ မိခင္ကုမၸဏီ၊ ထုိမိခင္ကုမၸဏီ၏ ကုမၸဏီခြ ဲ

(uab Group) 

(က) uab Group ၏ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို cross selling ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေၾကျငာျခင္း၊ promote 

ပဳလုပ္ျခင္း။ 

(ခ) uabsc ႏွင့္ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ားတြင္ လာဘ္ေပး လာဘ္ယူ ျပဳလုပ္ေနျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာ 

အေျခအေနရိွျခင္း (သို႕မဟုတ္) ျပဳလုပ္ေနသည္ဟု ယူဆေသာေၾကာင့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ျခင္း။ 

(ဂ) uabsc (သို႕မဟုတ္) သင့္ေလ်ာ္ေသာ ဗဟိုအဖြဲ႕ (သို႕မဟုတ္) ခြင့္ျပဳခ်က္ရ depository မ်ားတြင္ 

သိမ္းဆည္းထားေသာ Client ၏ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ depository စာရင္းမ်ားကို 

ၾကည့္ရွဳ႕ျခင္း။ 

(ဃ) ဥပေဒအရ ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူပိုင္ခြင့္ရိွေသာ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႕ 

(သို႕မဟုတ္) တရားရံုး။ 

(င) Client အား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို အေထာက္အကူအျဖစ္ ေပးအပ္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္း။ 

(စ) uab Group ၏ ကုန္ပစၥည္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈွႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေရာင္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ကုန္သည္မ်ား၊ 

အျခား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ားအပါအ၀င္ uab Group ၏ agent မ်ား။ 

(ဆ) uab Group မ ွေပးေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား (သို႕မဟုတ္) အေထာက္အကူေပးေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ စာရြက္ 

စာတမ္းျပင္ဆင္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရင္းစစ္မ်ား၊ ဥပေဒအၾကံေပးမ်ားႏွင့္ အျခားအၾကံေပးမ်ား၊ 



 

Client မ ွ ေပးရန္ရွိေသာ ေငြမ်ား၊ ေပးရန္က်န္ေသာေငြမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရျခင္း 

လုပ္ငန္းမ်ား။ 

(ဇ) Credit Bureau ႏွင့္ အျခား credit agency မ်ား၊ အလြဲသံုးစားမႈ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ရရန္ရိွ 

ေၾကြးၿမီး မ်ား ေကာက္ခံေသာ အဖြ႕ဲမ်ား၊ ေငြေၾကးႏွင့္ဆုိင္ေသာ အဖြ႕ဲအစည္းမ်ား။ 

၆.၂ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခအား သိရိွျခင္း 

၆.၂.၁ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရိွေသာ ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားရိွႏုိင္ေသာေၾကာင့္ Client အေနျဖင့္ ၎ခ်ဳပ္ဆုိေသာ စာခ်ဳပ္၏ သေဘာ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ 

ေျခမ်ားကို နားလည္သိရွိၿပီးမွ အေရာင္းအ၀ယ္အမွာစာမ်ားကုိ တင္သင့္သည္။ 

၆.၂.၂ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းသည္ ေစ်းကြက္၊ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ 

လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခမ်ား ရွိသည္။ YSX မ ွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ 

(သို႕မဟုတ္) ပို္င္ဆုိင္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားအပါအ၀င္ YSX တြင္ စာရင္း၀င္ထားေသာ ေငြေခ်း 

သကေ္သခံလက္မွတ္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အတက္အက်ရိွႏုိင္ၿပီး ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ တစ္ခုစီ 

အေနျဖင့္လည္း အတက္အက်ရွိႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးမရွိသည္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ YSX (သို႕မဟုတ္) အျခား 

ခြင့္ျပဳခ်က္ရ Stock Exchange တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားသည္ 

အျမတ္အစြန္း ရရွိႏုိင္ျခင္းအျပင္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ဆံုးရွံဳးႏုိ္င္ေခ်မ်ားလည္းရွိၿပီး အရင္းအႏွီးအားလံုး ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေခ် 

လည္း ရွိသည္။ 

၆.၂.၃ လြန္ခဲ့ေသာကာလမွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ အနာဂတ္အတြက္ ရလာဒ္အတြက္ အာမခံခ်က္ မေပးႏုိင္ပါ။ 

အစုရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း၊ အျမတ္ေ၀စုအား ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္း၊ ရငး္ႏွီးေငြတန္ဖိုးတက္ျခင္းတုိ႕အပါအ၀င္ 

ေစ်းကြက္ အတက္အက်ညႊန္းတမ္းသည္ လြန္ခဲ့ေသာကာလ၏ အခ်က္အလက္မ်ား ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ 

အတက္အက် ညႊန္းတမ္းသည္ အေရာင္းအ၀ယ္ကုန္က်စရိတ္အား အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မရိွပါ။ 

၆.၂.၄ ေစ်းကြက္အေျခအေန (ဥပမာ - ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား အလြယ္တကူ ၀ယ္ယူ ေရာင္းခ်မႈ မျပဳလုပ္ႏုိင္ 

ျခင္း) ႏွင့္ ေစ်းကြက္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား (ဥပမာ - စာရင္း၀င္အျဖစ္မွ ပါယ္ 

ဖ်က္ျခင္း (သို႕မဟုတ္) အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္မႈ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္း) ႏွင့္ ကုမၸဏီမွ ၎၏ အစုရွယ္ယာမ်ား 

ေရာင္း၀ယ္မႈအား ရပ္ဆိုင္းထားရန္ တင္ျပျခင္း (ဥပမာ - အေရးၾကီးေသာ ေၾကျငာခ်က္မ်ား မထုတ္ျပန္မီ) 

တို႔သည္ အေရာင္းအ၀ယ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲျခင္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္၍ မရျခင္းစေသာ 

ဆံုးရံွဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို တိုးပြားေစသည္။ 



 

၆.၃ Client သည္ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မခ်မီတြင္ အက်ိဳး၊ 

အျပစ္မ်ားကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ရန္ တာ၀န္အျပည့္ရိွသည္။ ဤသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသံုး ျပဳရာတြင္ 

ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအတြက္ uab sc ႏွင့္ ၎ႏွင့္ ဆက္စက္ေသာ အဖြဲ႔ဲအစည္းမ်ား၊ အျခား 

သတင္းေပးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ သက္ဆိုင္မွဳမရိွေၾကာင္း CLIENT မွ သေဘာတူပါသည္။ uab sc မ ွသတင္း 

အခ်က္အလက္မ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ အေရာင္းအ၀ယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား 

ကို မည္သို႔ပင ္ ေပးပို႔ေစကာမူ Client မွ ထိုသတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳ၊ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ၊ 

အခြန္အခ၊ တရားဥပေဒႏွင့္ အျခားအၾကံျပဳခ်က္ မ်ားအျဖစ္ အသံုးမျပဳသင့္ပါ၊ 

၆.၄ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ား 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားအပါအ၀င ္ အေရာင္း၀ယ္စနစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို Client မွ 

သရိွိပါသည္။ 

၆.၄.၁ အရာင္းအ၀ယ္ စနစ္အတြင္းသို႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ခိုးယူဖ်က္ဆီးသူ သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ 

စနစ္ကို ဖ်က္ဆီးျခင္း သို႔မဟုတ္ ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ႏွင့္ဆိုင္ေသာ လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ဆံုးရံွဳးႏိုင္ေျခမ်ား 

၆.၄.၂ အသံုးျပဳခြင့္ကုဒ္၊ ပင္ကုဒ္ မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္း သို႔မဟုတ္ အျခားခြင့္ျပဳခ်က္ 

မရိွေသာသူမ်ားမွ ဖ်က္ဆီးျခင္ခံရမွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ဆံုးရံွဳးႏိုင္ေျခ။ 

၆.၄.၃ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အမွာစာ တင္ရာတြင္ ၾကန္႔ၾကာျခင္း (သို႔မဟုတ္) ဆက္သြယ္မွဳ 

ျပတ္ေတာက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေသာ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခ။ 

၆.၄.၄ Exchange မွအမွာစာ တင္သြင္းမွဳကို ပယ္ဖ်က္ခံရျခင္း ဆုိုင္ရာဆံုးရွံဳးမွဳ။  

၆.၄.၅ သေဘာတူညီမွဳကိုု ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) နည္းဥပေဒတစ္ခုခု ကိုခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ uab sc မွၾကိဳတင္     

အသိေပးမွဳမရိွဘဲ အမွာစာကိုပယ္ဖ်က္ျခင္း။ 

၆.၄.၆ Client မ ွ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ျဖင့္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္မရိွဘဲျဖစ္ေစ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႔မဟုတ္) မွားယြင္းအမွာစာတင္ျခင္း 

ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ႏွစ္ၾကိမ္ (သို႔မဟုတ္) ထပ္မံအမွာစာ တင္္ျခင္း ဆိုင္ရာဆံုးရွံုးမွဳ။ 

၆.၄.၇ ၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္၏ အစိတ္အပိုင္းအခ်ိဳ႕ကို ပ်က္စီးေစေသာ (သို႔မဟုတ္) uab sc ဘက္မွ ၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္ 

(သို႔မဟုတ္) Client ဘက္မွ ၀န္ေဆာင္မွဳ စနစ္ကို ပ်က္စီးေစေသာ ကြန္ပ်ဴတာဗုိင္းရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ 

ႏိုင္ေသာ ဆံုးရွံုးမွဳ။ 

၆.၄.၈ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ႏွင့္ Client ၏စနစ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမွဳမရွိျခင္း။ 



 

၆.၄.၉ ေဖာ္ျပမထားေသာ အျခားဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္မွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား သတ္မွတ္ထားေသာ 

အျခားဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ား။ 

၇။ သတိျပဳရန္ႏွင့္ ေပးရန္တာ၀န္ကန္႔သတ္ခ်က္ 

၇.၁ uab sc သည္ အျခား ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေသာအဖြဲ႔အစည္းထံမွ ပါ၀င္သည့္အၾကာင္းအရာမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္ 

တေျပးညီ ရယူသြားမည္ျဖစ္သည္။ ၎တြင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္အခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းႏွဳန္းမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ 

သေဘာထားအျမင္မ်ား၊ သုေတသနမွတ္တမ္းမ်ားပါ၀င္သည္။ uabsc မ ွ၎အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အတည္ျပဳ 

ေထာက္ခံေပးမည္မဟုတ္ဘဲ uab sc အေနျဖင့္ Client အတြက္ သိရွိေစရန္သာ ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။ uab sc 

ႏွင့္ အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမွ Client အဆင္ေျပေစရန္သာ ၎ေစ်းကြက္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို 

ေပးျခင္းျဖစ္ျပီး ထိုအခ်က္အလက္မ်ား၏ တိက်မွဳ၊ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္မွဳ၊ ျပည္႔စုံမွဳ၊ အစီစဥ္က်နမွန္ကန္မွဳ ႏွင့္ 

၎အခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံအသံုးျပဳမွဳမ်ားသည္ အျခားအဖြဲ႔အစည္း၏ တင္ျပႏိုင္မွဳသာ ျဖစ္သည္။ ေဖာ္ျပေသာ 

အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္တိုအတြင္း မွားယြင္းသြားႏိုင္သည္။ 

ဥပမာ ေစ်းကြက္အေျခအေနေျပာင္းလဲသြားျခင္း၊ စီးပြားေရးအေျခအေနေျပာင္းလဲျခင္း။ uab sc ႏွင့္ အျခား 

အဖြဲ႔အစည္းမွ ၎အခ်က္အလက္မ်ားကို ေနာက္ဆံုးအေျခအေန ႏွင့့္ ကိုက္ညီေအာင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ တာ၀န ္

မရိွပါ။ uab sc အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ား ရယူမွဳကုိ အခ်ိန္မေရြး ၾကိဳတင္ အေၾကာင္း 

ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ရပ္ဆိုင္းႏိုင္သည္။ အရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ ၎သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားရယူမွဳ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ 

သတင္းရယူရာတြင္ ခက္ခဲျခင္း၊ အခ်ိန္ၾကန္႕ၾကာျခင္း ႏွင့္ တိက်မွဳအေပၚတြင္ uab sc ႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမွ 

တာ၀န္မရိွေၾကာင္း Client မ ွသေဘာတူသည္။ Client သည္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထပ္ဆင့္ ျဖန္႔ေ၀ 

ျခင္း၊ ထပ္ဆင့္ျဖန္႔ေ၀မွဳက္ို ကူညီျခင္း ႏွင့္ uab sc မွအခ်က္အလက္ မ်ားကို လက္ခံရန္ ခြင့္ျပဳ မထားသူမ်ားအား 

အသံုးျပဳေစျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ရပါ။ 

၇.၂ uab sc မွအာမခံ မျပဳလုပ္ျခင္း။ 

၇.၂.၁ အေရာင္း၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ စနစ္သည္ Client ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား ႏွင့္ကိုက္ညီသည္။ 

၇.၂.၂ Web site သည္ ၾကား၀င္ေႏွာက္ယွက္ခံရမွဳမရိွျခင္း၊ အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီျဖစ္ျခင္း ဗိုင္းရပ္မ်ားကင္းေ၀းျခင္း၊ 

အမွားမ်ား၊ ေန႔စြ၊ဲ အခ်ိန္ ႏွင့္ အျခား အႏၱရယ္ရိွေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားမရွိျခင္း။ 

၇.၂.၃ အေရာင္း၀ယ္စနစ္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ျပင္ဆင္ႏုိင္ျခင္း။ 

၇.၂.၄ အေရာင္း၀ယ္စနစ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား သည္ မွန္ကန္ျခင္း၊ တိက်ျခင္း၊ ယံုၾကည္ႏိုင္ျခင္း၊ 

ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကူးယူျခင္း (သို႔မဟုတ္) အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳ၍ ရယူျခင္းသည္ Client 



 

၏ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ကူးယူျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ Client ၏ ကြန္ပ်ဴတာစနစ္ 

ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) အခ်က္အလက္မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္းသည္ ၎၏တာ၀န္သာျဖစ္သည္။ 

၇.၂.၅ uab sc မ ွ Client သို႔ေပးေသာ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ (သို႔မဟုတ္) ၎ႏွင့္ ဆက္စက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ား 

ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ အသံုးျပဳျခင္း၊ စနစ္ျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ ဆက္သြယ္မွဳလိုင္း ျပတ္ေတာက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) uab 

sc ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳျပင္ပကိစၥမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳး မွဳမ်ားသည္ uab sc မ ွ တာ၀န ္

မရိွေၾကာင္း Client မ ွသေဘာတူပါသည္။ 

၇.၂.၆ uab sc ၀န္ထမ္းမွျဖစ္ေစ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳလုပ္ငန္းမွျဖစ္ေစ၊ အေရာင္း၀ယ္စနစ္မွျဖစ္ေစ စာျဖင့္ေရးသား၍ 

ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏွဳတ္ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္းေပးေသာ မည္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ 

ကိုမဆို ဤစာခ်ဳပ္ပါ အေျခအေနႏွင့္ အေၾကာင္းအရာတြင္ ေဖာ္ျပမထားေသာ အာမခံခ်က္ကိုေပးမည္ မဟုတ္ပါ၊ 

၇.၂.၇ uab sc (သို႔မဟုတ္) uab sc အဖြဲ႔အစည္း၊ uab sc (သို႔မဟုတ္) uab sc ႏွင့္ ဆက္စပ္အဖြ႔ဲအစည္း မ ွရံုးအုပ္မ်ား၊ 

၀န္ထမ္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မွဳေပးေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ တိုက္ရိုက္ျဖစ္ေစ၊ သြယ၀္ိုက္၍ျဖစ္ေစ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

မရိွဘဲျဖစ္ေစ၊ အထူးေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေနျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္စပ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေစ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရွံဳး 

မွဳမ်ား၊ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အျမတ္ ၊ ရရိွေငြ ၊ ၀င္ေငြ ၊ နာမည္ေကာင္း ၊ 

အသံုးျပဳျခင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားကိုင္တြယ္မရေသာ ပ်က္ဆီး ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား (ဤ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ 

ေခ်ကုိ uab sc မွၾကိဳတင္အၾကံျပဳ ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း) 

က) အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ အစားထိုး၀န္ေဆာင္မွဳ အေနျဖင့္ ၀ယ္ယူေသာ 

(သို႔မဟုတ္) ရရွိေသာ (သို႔မဟုတ္) သတင္းေပးပို႔ေသာ အခ်က္အလက္၊ သတင္းအေၾကာင္းအရာ 

မ်ားအား ၀ယ္ယူေသာ ကုန္က်စရိတ္။ 

ခ) Client ၏ အမွာစာ မွားယြင္းတင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ စနစ္အား ထိုးေဖာက္ 

၀င္ေရာက္သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) အျခားအဖြ႔ဲအစည္းမွ အေရာင္း၀ယ္စနစ္အား ေႏွာက္ယွက္ျခင္း 

(သို႔မဟုတ္) ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းတို႔တြင္ uab sc မ ွ အေလ်ာ္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) အေရာင္း၀ယ္စနစ္ျဖင့္ 

အမွာစာ ျပန္တင္ေပးရန္ တာ၀န္မရိွပါ။ Client ၏ အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ ကုဒ္ ႏွင့္ ပင္ကုဒ္ တို႔ျဖင့္ တင္ေသာ 

အမွာစာမ်ား အားလံုး အၾကံဳး၀င္သည္။ 

ဂ) အသံုးျပဳခြင့္ ကုဒ္၊ ပင္ကုဒ္ မ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအဖြ႔ဲအစည္း (သို႔မဟုတ္) အသံုးျပဳ 

ခြင့္မရိွသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား၊ အသုံးျပဳခြင့္ ကုဒ္၊ 



 

ပင္ကုဒ္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းသည္ Client တြင္သာ တာ၀န္ရိွသည္။ ဤတာ၀န္ကို အသံုးျပဳခြင့္ ကုဒ္၊ 

ပင္ကုဒ္ တို႔ ရရွိသည့္ေန႔မ ွစ၍ သက္ေရာက္သည္ ဟုယူဆသည္။ 

ဃ) uab sc ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳေအာက္တြင္မရွိေသာ ဥပမာအားျဖင့္ ဆက္သြယ္မွဳစနစ္တြင္ ၾကန္႔ၾကာျခင္း၊ 

ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ မေအာင္ျမင္ျခင္း တို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ ပရုိဂရမ္မေအာင္ျမင္ျခင္း၊ 

၀န္ေဆာင္မွဳစနစ္မွ ျဖတ္ခ်ျခင္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား တိုက္ခိုက္ျခင္း ႏွင့္ အျခား မေတာ္တဆမွဳမ်ားေၾကာင့္ 

အေရာင္းအ၀ယ္ စနစ္ရပ္ဆိုင္းျခင္း။ 

င) YSX မ ွအမွာစာ လက္မခံျခင္း၊ ပယ္ခ်ျခင္း။ 

စ) မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္မွဳလိုင္းမ်ား ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ပ်က္စီးျပတ္ေတာက္ျခင္း ၊ 

hardware, software ျပႆနာမ်ား ၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မရိွသူမ်ားမွ အသုံးျပဳျခင္း၊ ရာသီဥတုဆိုးရြားျခင္း၊ 

မီးေလာင္ျခင္း၊ စစ္ျဖစ္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္မွဳမ်ား၊ မေတာ္တဆမွဳမ်ား ၊အစုိးရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ 

၀န္ထမ္းျပသာနာမ်ား အစရိွေသာ uab sc ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳျပင္ပ ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ 

ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား။ 

၈။ ဆုံးရံွဳးမွဳအားေပးေလွ်ာ္ျခင္း  

၈.၁ အြန္လိုင္းအေရာင္း၀ယ္စနစ္ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တရားရံုးကုန္က်စရိတ္ မ်ားအပါအ၀င္ 

ေတာင္းဆိုမွဳမ်ား၊ ေပးရန္တာ၀န္မ်ား၊ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား ၊ အရွံဳးမ်ား ၊ အသံုးစရိတ္မ်ားကို uab sc ႏွင့္ ၎ႏွင့္ 

ဆက္စပ္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ရံုးအုပ္၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ေအးဂ်င့္မ်ားအား ထိခိုက္မွဳမရိွေစရန္ Client 

မွေပးေလွ်ာ္ရန္ သေဘာတူ သည္။ 

၈.၂ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မွဳေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္စီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား ၊ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ မ်ားႏွင့္ 

အျခား အသံုးစရိတ္မ်ားကို Client မ ွေပးေလ်ာ္ရန္သေဘာတူသည္။ ထိုဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားကို uab sc ၏ လိုအပ္ခ်က္ 

အရ ခ်က္ျခင္းေပးေလ်ာ္ရမည္။ 

၈.၃ uab sc ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ သူမ်ား (သို႔မဟုတ္) Exchange သို႔ေပးရန္ရွိမ်ား၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ 

ပ်က္ကြက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ပ်က္ဆီးဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအား uab sc သို႔ ေပးေလွ်ာ္ရန္ ေတာင္းဆိုမွဳ 

ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း Client မွသေဘာတူပါသည္။ 

 

 



 

၉။ ေသဆုံးျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏုိင္ျခင္း။ 

CLIENT ေသဆံုးျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပန္လည္မေပးဆပ္ႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ၎မ ွ ေငြေခ်းသက္ေသခံ 

လက္မွတ္မ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေငြအေပးအယူကိစၥမ်ား ၊ အလႊဲအေျပာင္း 

ကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရိွပါက uab sc မ ွClient ၏ အမွာစာမ်ားကုိ စာရင္းပိတ္ျခင္းျပဳလုပ္၍ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ား၊ 

ကုန္က်စရိတ္မ်ားႏွင့္ ပုိလ်ံေသာ ေငြမ်ားအား ရယူပိုင္ခြင့္မ်ား အားလံုးအတြက္ လုပ္ငန္းႏွင့္ဆက္သြယ္ 

ေဆာင္ရြက္သူ (သို႔မဟုတ္) ၎၏ ဥပေဒအရ အတည္ျပဳထားေသာ ကိုယ္စားလွယ္မွ တာ၀န္ရွိသည္။ 

၁၀။ ျပင္ဆင္ခ်က္။ 

၁၀.၁ uab sc မ ွ ဤစည္းကမ္းခ်က္အား မိမိဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေျပာင္းလဲျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း တို႔ကို 

ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ uab sc ၏ website တြင္ ထိုျပင္ဆင္ခ်က္၊ ေျပာင္းလဲခ်က္၊ 

ျဖည့္စြက္ခ်က္တို႔ကို တင္ျပျပီး အခ်ိန္မွစ၍ အတည္ျပဳသည္။ 

၁၀.၂ အထက္စာပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ 

ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ Client မ ွနားလည္ သိရွိျပီးေနာက္ uab sc မွ သီးသန္႔ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါက 

ထိုျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္သည္။ 

၁၁။ Exchange နည္းဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား။  

၁၁.၁ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ ေဆာင္ရြက္ေသာႏိုင္ငံ၏ ဖဲြ႔စည္းပံု၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး 

လုပ္နည္းႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးစံမ်ား အားလံုးႏွင့္ အညီေဆာင္ရြက္ ရမည္ျဖစ္ျပီး သက္ဆိုင္ေသာ ႏိုင္ငံ၏ဥပေဒ ႏွင့္ 

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကိုလည္း လိုက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၁.၂ SECM ၊ Exchange ၊ ေငြေၾကးခ၀ါခ်မွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးရံုး၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ၊ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ႏွင့္ Exchange ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ၎တို႔မွ ျပဒါန္းေသာ ဥပေဒ ၊ 

ညႊန္ၾကားခ်က္၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို Client မ ွနားလည္ လက္ခံပါသည္။ Client မ ွ၎တုိ႔အျပင္ 

ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ား ၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း တိက်စြာ လိုက္နာပါမည္။ 

၁၂။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေန႔။ 

           uab sc ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာေစ်းကြက္ဖြင့္ေသာေန႔တြင္ သက္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္အတြင္းတြင္သာ အေရာင္း 

အ၀ယ္ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေၾကာင္း Client မ ွနားလည္ သေဘာေပါက္ပါသည္ ။ 

 



 

၁၃။ အျခားႏုိင္ငံသားမ်ားအတြက္သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား။  

           ဤစည္းကမ္းခ်က္ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ သည္ YSX ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေန 

ကိုက္ညီေသာ သူမ်ားအတြက္ျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ 

ျဖစ္ေစ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတာင္းဆိုလာေသာ အခ်က္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ပါက 

အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္မွ လက္ခံ စဥ္းစားေပးမည္ မဟုတ္ပါ။ 

၁၄။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုံးစြမွဲဳ။  

Client ေနထိုိင္ေသာ တိုင္းျပည္ (သို႔မဟုတ္) Client မ ွအေရာင္းအ၀ယ္ စနစ္ကို အသံုးျပဳေသာ တိုင္းျပည္တြင္ 

ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ား ၊လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အြန္လိုင္းႏွင့္ 

ပတ္သက္၍ ျပည္တြင္းတြင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ နည္းဥပေဒမ်ားအားလံုးကို Client မွလိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း 

ႏွင့္ ၎တို႔အား ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆံုးရွံဳးမွဳမ်ားအား uab sc သို႔ ေပးေလ်ာ္မည္ 

ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။ 

၁၅။ လိွ်ဳ႕၀ွက္ထားရိွျခင္း။ 

စာရင္းႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားကို 

ထုတ္ေဖာ္ ေျပာရန္လိုအပ္ေသာ ေအာက္ပါ အေျခအေန မ်ားမွ လႊဲ၍ လွ်ိဳ႕၀ွက္ထားရွိမည္ ျဖစ္သည္။ 

(၁) ဥပေဒ၊နည္းဥပေဒ ႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအရ 

(၂) တရားရံုးမွ လုိအပ္ခ်က္အရ 

(၃) Exchange ၊ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔အစည္း ၊ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္အရ ေမးျမန္းလာမွဳမ်ားႏွင့္ 

၎အခ်က္အလက္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားေသာ ကိစၥအတြက္သာ အသံုးျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း 

ေသခ်ာပါက။ 

၁၆။ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား။ 

၁၆.၁ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ 

uab sc မ ွ ၀န္ေဆာင္စရိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ ဇယားကို အေျခခံေသာ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ႏွင့္ Client သို႔ အခ်ိန္ႏွင့္ 

တေျပးညီ ဆက္သြယ ္သတ္မွတ္ေသာ ႏွဳန္းထားမ်ားအတိုင္း ၀န္ေဆာင္စရိတ္ကို ေကာက္ယူမည္ျဖစ္သည္။ ဤ 

စည္းကမ္းခ်က္ အပိုဒ္ (၁၀) အရ ဤစရိတ္မ်ားကို uab sc မ ွျပင္ဆင္ခြင့္ ရွိသည္။ 



 

၁၆.၂ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား 

Client မ ွ အသံုးစရိတ္မ်ား၊ ၀န္ေဆာင္စရိတ္မ်ား ၊ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား ၊ ဥပေဒအရ (သုိ႔မဟုတ္) YSX ၏ 

စည္းမ်ဥ္းအရ ေငြဒဏ္က်ခံရျခင္းကဲ့သို႔ေသာ Client ၏ စာရင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ uab sc မ ွ ေဆာင္ရြက္ 

ေပးျခင္းႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေပးရန္ရွိအားလံုးကို ေပးေဆာင္ရန္တာ၀န္ရိွသည္။ ၎စရိတ္မ်ားတြင္ ေအာက္ပါတို႔လည္း 

ပါ၀င္သည္။ 

(၁) စာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အမွန္တကယ္ ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျခိမ္ေျခာက္ခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရား 

စြဆဲိုျခင္းစေသာ တရားေရးဆိုင္ရာကုန္က်စရိတ္မ်ား အပါအ၀င္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ၊ ရွင္းလင္းခ်က္ 

(သို႔မဟုတ္) အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ား။ 

(၂)  ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ႏွင့္ စာရင္း၀င္ေငြႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေပးရန္ရိွေသာ အခြန္အခမ်ား။ 

(၃) စာရင္းသြင္းကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အျခားစရိတ္မ်ား၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ၀န္ေဆာင္စရိတ္ ႏွင့္ ေငြေခ်း 

သက္ေသခံလက္မွတ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခားေပးရန္ရွိမ်ား။ 

(၄) uab sc မ ွ sub custodian fee ႏွင့္ agency fee ကဲ့သို႔ေသာ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာေပးရန္ရွိေသာ 

အျခား ကုန္က်စရိတ္မ်ား။ 

၁၇။ ဆက္သြယ္မွဳမ်ား။ 

၁၇.၁ ဤသေဘာတူညီခ်က္အရ ျပဳလုပ္ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ ႏွင့္ အျခား ဆက္သြယ ္ ခ်က္မ်ားကို စာျဖင့္ 

ေရးသား၍ အီးေမးလ္၊ ပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မွဳ ၊ ကိုယ္တ္ိုင္ပို႔ေဆာင္ေပးျခင္း၊ ဖက္စ္ (သို္႔မဟုတ္) အီလက္ 

ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ေဖာ္ျပထားေသာ လိပ္စာအတိုင္း ပို႔ေဆာင္ေပးမည္ ျဖစ္ျပီး သေဘာတူညီခ်က္အား 

လက္မွတ္ ေရးထိုးခ်ိန္မွစ၍ အၾကံဳး၀င္မည္ျဖစ္သည္။ 

၁၇.၂ Client သိုု႔ အျခားအဖြ႔ဲအစည္း (သို႔မဟုတ္) အျခားဆက္စပ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပဳလုပ္ေသာ စာေပးစာယူ 

လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔မဟုတ္) uab sc မ ွလက္ခံေသာ (သို႔မဟုတ္) လစဥ္တင္ျပခ်က္ အပါအ၀င္ uab sc မ ွ client 

သို႔ ေပးေသာ စာေပးစာယူ လုပ္ငန္းမ်ားအား ေဖာ္ျပထားေသာ အီးေမးလ္လိပ္စာ (သို႔မဟုတ္) client မ ွစာျဖင့္ 

ေရးေသာ ေပးပုိ႔ေသာ လိပ္စာ အတိုင္း ေပးပို႔ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

၁၇.၃ မွတ္ပံုတင္ထားေသာ (သို႔မဟုုတ္) မွတ္ပံုမတင္ရေသးေသာ စာပုိ႔လုပ္ငန္းမ်ားမွ Client  စာျဖင့္ ေရးသားေပးပို႕ 

ထားေသာ လိပ္စာအတိုင္း ေပးပို႔ေသာ အေၾကာင္းၾကားစာ၊ သတိေပးစာ ႏွင့္ အျခားစာမ်ားအားလံုးသည္ 

လက္ခံရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသည္ျဖစ္ေစ အေၾကာင္းမၾကားဘဲျဖစ္ေစ Client သို႔ တရား၀င္ေပးပုိ႔ေသာ 



 

စာမ်ားဟု ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ Client မ ွ  uab sc သို႔ စာျဖင့္ အေၾကာင္းၾကားထားေသာ လိပ္စာ ေျပာင္းလဲ 

သြား၍ ျဖစ္ေစ၊ uab sc သို႔ မွားယြင္းစြာ အေၾကာင္းၾကားထား၍ျဖစ္ေစ စာေပးပုိ႔မွဳ မေအာင္ျမင္ပါက ၎ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ၊ သတိေပးစာႏွင့္ အျခားစာမ်ားအားလံုးအား Client မ ွဥပေဒအရ လက္္ခံရရိွျပီး သိရွိေၾကာင္း 

ယူဆမည္ျဖစ္သည္။ 

၁၇.၄ မည္သည့္အေျခအေနတြင္ျဖစ္ေစ Client ႏွင့္ uab sc တို႔အၾကား ဖုန္း၊ အေရာင္းအ၀ယ္စနစ္ႏွင့္ အျခား 

အီလက္ထေရာနစ္ နည္းပညာျဖင့္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို uab sc မ ွ စစ္ေဆးျခင္း၊ မွတ္တမ္း 

တင္ျခင္းတို႔ ျပဳ လုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Client မွ သေဘာတူ လက္ခံပါ သည္။ 

၁၈။ လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္း။ 

၁၈.၁ uab sc မ ွအျခား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) မည္သည့္နည္းျဖင့္ 

မဆို လုပ္ငန္းေပါင္းစည္းျခင္း ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္)  ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ ကုမၸဏီ အသစ္ 

တည္ေထာင္ျခင္း ျပဳလုပ္ရာတြင္ (၎နည္းလမ္း မ်ား ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေသာ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီကို 

ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ အသစ္ဟု ေခၚတြင္မည္) Client အား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ကုမၸဏီအသစ္၏ client အျဖစ္သတ္မွတ္သည္ကို သေဘာတူပါသည္။ ဤစည္းကမ္းခ်က္အရ uab sc မ ွClient 

အား ႀကိဳတင္အသိေပးၿပီး ၎၏ စာရင္းအား ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ ကုမၸဏီ အသစ္သို႔ လႊဲေျပာင္းမည္ကို 

သေဘာတူပါသည္။ 

၁၈.၂ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း Client မွ  ၎၏ စာရင္းအား လႊဲေျပာင္းျခင္းကို မျပဳလုပ္လိုပါက 

(သို႔မဟုတ္) ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ကုမၸဏီ အသစ္၏ Client ျဖစ္ရန္ ဆႏၵမရွိပါက uab sc မွ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိသည္မွ (၇) ရက္အတြင္း uab sc သို႔စာျဖင့္ ေရးသား အေၾကာင္းၾကားရမည္။ 

၁၈.၃ Client မ ွ uab sc သို႔ အထက္တြင္ ၁၈.၂ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ကာလအတြင္း အေၾကာင္းၾကားရန္ 

ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါက ၁၈.၁ တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတိုင္း စာရင္းလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္ 

ကုမၸဏီအသစ္၏ Client အျဖစ္ လက္ခံသည္ဟု ယူဆမည္။ 

၁၉။ ဥပေဒႏွင့္ စီရင္ထုံး။ 

ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ တည္ဆဲ ဥပေဒမ်ား ႏွင့္ အည ီစီရင္ ဆံုးျဖတ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ 

 

 



 

၂၀။ သေဘာတူညီခ်က္အား ရပ္ဆုိင္ျခင္း။ 

၂၀.၁ uab sc မ ွ client စာရင္းႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ စနစ္ကိုအေၾကာင္းျပခ်က္ ႏွင့္ ၾကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိဘဲ 

တားျမစ္ျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းျခင္း၊ ပိတ္သိမ္းျခင္း တို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း client မွ သေဘာတူပါသည္။ 

၂၀.၂ Client မ ွ ၎၏စာရင္းအား ပိတ္သိမ္းလိုပါက uab sc သို႔ (၇) ရက္ ၾကိဳတင္၍စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္း 

ၾကားရမည္။ ထိုအေၾကာင္းၾကားစာသည္ uab sc မွအမွန္တကယ္ လက္ခံရရွိေၾကာင္း အတည္ျပဳမွသာလွ်င္ uab 

sc မ ွ လက္ခံသည္ဟု ယူဆသည္။ သေဘာတူညီခ်က္ရပ္ဆဲျခင္းသည္ အေၾကာင္းၾကားစာ ကုန္ဆံုးရက္မွ 

စတင္၍ အၾကံဳး၀င္မည္ျဖစ္ျပီး၊ client (သို႔မဟုတ္) uab sc ၏ အေၾကာင္းၾကားစာ အၾကံဳး၀င္ခ်ိန္ မတိုင္ခင္ 

ရွိေသာ ေပးရန္ရိွတာ၀န္အားလံုးကို ေျဖေလ်ာ့ေပးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္ရပ္ဆိုင္းရန္ 

အေၾကာင္းၾကားစာ ရရွိခ်ိန္၊ သေဘာတူညီခ်က္ ရပ္ဆိုင္းရန္အေၾကာင္းၾကားသည့္ ကာလ ကုန္ဆံုးခ်ိန္၊ 

(သို႔မဟုတ္) သေဘာတူညီခ်က္ ရပ္ဆိုင္းရန္လုပ္ငန္းမ်ား ျပီးဆံုးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျပီးခ်ိန္အထိ ၎ေပးရန္ 

တာ၀န္မ်ားကို ဤစည္းကမ္းခ်က္အရ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ 

၂၀.၃ uab sc မ ွ သေဘာတူညီခ်က္ ရပ္ဆိုင္းေသာေန႔အထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္ေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳစရိတ္ ႏွင့္ 

အျခားရရန္ရွိမ်ားကို လက္ခံခြင့္ရိွသည္။ ရပ္ဆုိင္းျခင္းႏွင့္ ဆိုင္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ အသံုးစရိတ္မ်ား 

အားလံုးႏွင့္ ေပးရန္ရိွမ်ားကို လက္ခံပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ Client သည္ ၎၏စာရင္းထဲမွ ထိုးေပးရန္ ရိွမ်ားအားလံုးကို 

uab sc မ ွ ႏွဳတ္ယူခြင့္ျပဳျပီး လိုအပ္ပါက ထိုေပးရန္ပမာဏကို ျပည့္မီရန္ ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားကို 

ေရာင္းခ်ႏိုင္သည္။ 

၂၁။ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း။ 

Client မ ွ ဤစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဴ နားလည္သေဘာေပါက္ျပီး အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လက္ခံရယူရန္ 

အခြင့္အလမ္း ရရွိမည္ျဖစ္ျပီး ဤ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ uab sc ႏွင့္ Client တို႔အၾကား ဆက္္သြယ္ သည့္ 

စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိလက္ခံပါသည္။ 


