
 
ရနကု်နစ်ေတာအဴတိခ်ျနိ်ဵ  (YSX) တငွမ်တှပ်ုဳတင၍် အစရှုယ်ယာေရာင်ဵ ချခငွဴ်ပြ ုမည်ဴ 

အမျာဵနငှဴ်သက်ဆိုငေ်သာ ကုမ္ပဏီမျာဵ၏ အရည်အေသွဵသတမ်တှခ်ျက်  “စ”ဳမျာဵထုတ်ပြ န်ခြ င်ဵ  

 
၁။ ရန်ကန်ုစေတာဴအတိခ်ျန်ိဵ (YSX) သည ် ေငေွချဵသကေ်သခလဳကမ်တှမ်ျာဵ လလဲယှေ်ရာင်ဵ ၀ယေ်ရဵ 
ဥပေဒ၊ ပဒ်ုမ-၄၁(ခ) နငှ်ဴအည ီ မတှပ်ုဳတငခ်ငွ်ဴပြ ု၍ အစရှုယယ်ာေရာင်ဵ ချခငွဴ်ပြ ုမညဴ် အမျာဵနငှဴ်သကဆ်ိုင ်

ေသာ ကမု္ပဏီမျာဵ၏အရညအ်ေသွဵ သတမ်တှခ်ျက်  “စ”ဳမျာဵကို ေအာကပ်ါအတိုင်ဵ ထတု်ပြ န်လိုက်သည။် 

 
(က) မြ န်မာနိုငင်ကဳမု္ပဏီမျာဵအကဥ်ပေဒအရ မတှပ်ုဳတငထ်ာဵေသာ ေပဵရန်တာ၀န်ကန့်သတထ်ာဵ 

သည်ဴလမီတိကက်မု္ပဏီဖြ စြ်ပီဵ  အမျာဵနငှ်ဴသကဆ်ိုငေ်သာ ကမု္ပဏီ၏အ င်္ဂါရပမ်ျာဵ၊ လပုထ်ုဳဵ  
လပုန်ည်ဵ မျာဵနငှဴ်အည ီလပုေ်ဆာငေ်နေသာ ကမု္ပဏီဖြ စရ်မည။် 

(ခ) အစရှုယယ်ာဝငဦ်ဵေရအနည်ဵ ဆုဳဵ  ၁၀၀ အထကရိှ်ရမည။် 

(ဂ) ေလှောကထ်ာဵသညဴ်ေန့တငွ် ထညဴ်ဝင်ပြ ီဵ မတညရ်င်ဵ နှီဵ ေငွ အနည်ဵ ဆုဳဵ ကျပ် ၅၀၀  သန်ဵရိှရပါ 
မည။် 

(ယ) ေလှောကထ်ာဵသညဴ်ေန ့မတိုငမ် ီအနည်ဵ ဆုဳဵ  (၂)နစှ ်တာကာလအတငွ်ဵ  လပုင်န်ဵအမြ တ ်ရရိှရ 
မည။် 

(င) တညဆ်ဥဲပေဒမျာဵနငှ်ဴအညီ စီဵ ပာွဵေရဵလပုင်န်ဵကို လပုက်ိုင၍်တည်ငြ မိေ်သာဝငေ်င ွအေခြ ခ ဳ
ရိှရမည။်  

(စ) ကမု္ပဏီဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၊ ကမု္ပဏီကိုဦဵေဆာငသ်မူျာဵသည် အကျငဴ်စာရိတ္တေကာင်ဵ မန်ွ 
၍ပြ စဒ်ဏ်ကျခဘဳူဵ ခြ င်ဵ မရိှသမူျာဵဖြ စရ်မည်ဴအပြ င် အမှုရငဆ်ိုငေ်နရသမူျာ ဵမဖြ စေ်စရ။ တာ၀န် 
ေကျပန်ွသူဖြ စ၍် တရာဵမှေတစာွ ၊ဥပေဒနငှဴ်အညစီတိေ်ကာင်ဵ ေစတနာေကာင်ဵ ဖြ ငဴ် ေဆာငရွ်က် 
သမူျာဵ ဖြ စရ်မည။် 

(ဆ) ကမု္ပဏီဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ ဝင်မျာဵ၊ ကမု္ပဏီကိုဦဵေဆာငသ်မူျာဵသည် မမိအိကျို ဵ၊ ကမု္ပဏီအကျို ဵ 
အတကွ် အမျာဵပြ ညသ် ူအထငအ်မြ ငလ်ွဲမာှဵေစမည်ဴ အပြ ုအမ ူ ၊အေပြ ာအဆို ပြ ုလပုမ်ှုမျို ဵ 
မပြ ုလပုရ်။ 

(ဇ) ေကာင်ဵ မန်ွေသာ အပုခ်ျုပမ်ှုစနစ်ဖြ စေ်စရန် အမျာဵနငှ်ဴသကဆ်ိုငေ်သာကမု္ပဏီတငွ် တာ၀န် 
ထမ်ဵ ေဆာငေ်နေသာ ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ ၀ငလ်ူကြ ီဵ တစဦ်ဵချင်ဵ သည ် အစရှုယယ်ာရှင် အစည်ဵ  
အေ၀ဵ၏အတည်ပြ ုချက်ဖြ င်ဴေဆာငရွ်ကသ်ည်ဴကစိ္စရပမ်တှစပ်ါဵယင်ဵ ကမု္ပဏီမေှဆာငရွ်ကေ်န 
ေသာလပုင်န်ဵနငှ်ဴအကျို ဵစီဵ ပာွဵခြ င်ဵ တေူသာလပုင်န်ဵတစရ်ပရ်ပက်ို ေဆာငရွ်က်ခြ င်ဵ  မပြ ုရ။  

(ဈ) ကမု္ပဏီနငှဴ် ဒါရိုကတ်ာအဖွဲ့ ဝငမ်ျာဵ၊ ကမု္ပဏီကိုဦဵေဆာငသ်မူျာဵသည် အစိုဵ ရအဖွဲ့အစည်ဵ ၊ 
အမျာဵနငှဴ်သကဆ်ိုငေ်သာ အဖွဲ့အစည်ဵ တစရ်ပရ်ပ၏် အမညမ်ည်ဵ စာရင်ဵ တငွ် ပါဝင်ခြ င်ဵ  
မရိှရ။ 

(ည) ကမု္ပဏီ၏စာရင်ဵ ထန်ိဵသမိ်ဵ မှု၊ စာရင်ဵ စစေ်ဆဵမှုတို့ ကို မြ န်မာနိုငင်ဳ စာရင်ဵ ကိုငန်ငှဴ် စာရင်ဵ စစ၏် 

“စ”ဳ သတမ်တှခ်ျက ်မျာဵနငှဴ်အည ီေဆာငရွ်ကရ်မည။် 



(ဋ) ကမု္ပဏီသည ်မြ န်မာနိုငင်၏ဳ တညဆ်အဲခန်ွဥပေဒမျာဵနငှ်ဴအညီ အခန်ွတာ၀န်ေကျပန်ွရမည။် 

(ဌ) ကမု္ပဏီနငှဴ်သကဆ်ိုငသ်ညဴ် သတင်ဵ အချကအ်လကမ်ျာဵ၊ အမျာဵပြ ညသ်သူသိငဴ်သညဴ် အချက ်
အလကမ်ျာဵကို မြ န်မာနိုငင်ေဳငေွချဵသကေ်သခလဳကမ်တှလ်ပုင်န်ဵကြ ီဵ ကြ ပေ်ရဵေကာ်မရှငန်ငှ်ဴ 
ရန်ကန်ုစေတာဴအပိခ်ျန်ိဵတို့သို့ထတုေ်ဖာ်တင်ပြ ရမည်ဴအပြ င် အမျာဵပြ ညသ် ူသနိာဵလညလ်ယွ ်
သညဴ်သငဴ်ေတာ်ေသာနည်ဵ လမ်ဵ ဖြ ငဴ်အမျာဵပြ ညသ်သူို့အချန်ိမထီတုေ်ဖာ်ေကြ ငြ ာရမည။် ထိုသို့  
ထတုေ်ဖာ်ေကြ ငြ ာရာတငွ် ရင်ဵ နှီဵ မြ ှု ပန်ှဳသမူျာဵ၏ ရင်ဵ နှီဵ မြ ှု ပန်ှဳမှုဆိုငရ်ာ ဆုဳဵ ဖြ တခ်ျကမ်ျာဵ 
ပြ ုလပုမ်ှုကိုထခိိုကေ်စမညဴ်အချကမ်ျာဵ၊ဆုဳဵ ရှဳဵု နိုငမ်ှုအလာဵအလာဟု ယဆူရေသာအချကမ်ျာဵ၊ 
လပုင်န်ဵေဆာငရွ်ကမ်ှုပြ ုနိုငမ်ညဴ် အေခြ ခအဳလာဵအလာမျာဵ စသညတ်ို့ကို အထူဵ ပြ ုေဖာ်ပြ  
ရမည။် 

(ဍ) ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵ၊ စည်ဵ ကမ်ဵ မျာဵ လိုကန်ာရန်အတကွ် ကြ ီဵ ကြ ပမ်ည်ဴအရာရိှ (Compliance 
Officer)ခန့ထ်ာဵ၍ ဥပေဒ၊ စည်ဵ မျဉ်ဵ၊ စည်ဵ ကမ်ဵ မျာဵလိုကန်ာရန် ထေိရာကေ်သာ စနစတ်စ ်
ရပထ်ာဵရိှေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(ဎ) လပုင်န်ဵေဆာငရွ်ကမ်ှုပုဳစ၊ဳလပုင်န်ဵေဆာငရွ်ကမ်ညဴ်ဝန်ဵကျငန်ငှဴ် ဆုဳဵ ရှဳဵု မှုအလာဵအလာဆိုငရ်ာ 
အချကမ်ျာဵပါဝငေ်သာ လပုင်န်ဵစမီခဳျကထ်ာဵရိှေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(ဏ) အတငွ်ဵ သတင်ဵ အချကအ်လကသ်ရိှိသမူျာဵက ကြ ို တငေ်ရာင်ဵ ၀ယေ်ဆာငရွ်က်ခြ င်ဵ  (Insider 
Trading)ကို ကာကယွတ်ာဵဆီဵ ရန်စနစတ်စရ်ပ် ထေူထာငထ်ာဵရိှေဆာငရွ်ကရ်မည။် 

(တ)  ေကာင်ဵ မန်ွေသာ ေကာ်ပိုရိတအ်ပုခ်ျုပမ်ှုနငှ်ဴ ကမု္ပဏီအတငွ်ဵ စမီခဳန့ခ်ွဲမှု၊ ထန်ိဵချုပမ်ှုစနစမ်ျာဵ 
ထာဵရိှ၍စမီခဳန့်ခွဲမှုကို မေလျာ်သြ ဇာကင်ဵ ရှင်ဵ ၍ တည်ငြ မိစ်ာွနငှဴ်စဉ်ဆကမ်ပြ တေ်ဆာငရွ်က် 
ရမည။် 

(ထ) အနာဂတတ်ငွ် တည်ငြ မိေ်သာ အမြ တရ်ရိှရန် အေကြ ာင်ဵ ကျို ဵညညီွှတေ်သာ ေမှော်မန်ှဵချက်ရိှ 
ရမည။် 

၂။ အဆိုပါသတမ်တှခ်ျက်“စ”ဳမျာဵသညအ်နိမဴ်ဆုဳဵ အဆငဴ် (minimum standard) သတမ်တှခ်ျကမ်ျာဵ 

သာဖြ စ်ပြ ီဵ အမျာဵနငှဴ်သကဆ်ိုငေ်သာကမု္ပဏီမျာဵအေနဖြ ငဴ်အေထေွထလွမ်ဵ ညွှန်ချကအ်ဖြ စ ်သရိှိအသုဳဵ ပြ ုနိုင် 
ေစရန်ဖြ စပ်ါသည။်စေတာဴအတိခ်ျန်ိဵတငွ် စာရင်ဵ ၀ငမ်တှပ်ုဳတငရ်န် ေလှောကထ်ာဵလာသညဴ်အခါတငွ် ကမု္ပဏီ 
တစခ်ခုျင်ဵ အလိုက ်အေသဵစတိစ်စိစ၍် အမျာဵပြ ညသ်အူတကွ ် စတိခ်ျရမသှာ ခငွဴ်ပြ ုေပဵသာွဵမည ် ဖြ စပ်ါ 
သည။် 

 




