MACCS About

MACCS စနစ်ဖြစ်ပပေါ်လာပုံ
နှိိုငင
် တ
ံ ကာတွင်

အပြည်ပြည်ဆှိိုင်ရာ

တှိို်းတက်လာသည်နင်အမျှ

ကိုန်သွယ်မှုလိုြ်ငန််းမ ာ်း

ကိုန်သွယ်မှုလွယ်ကူခ ာခမွွေ့ခေခရ်း

အရှိန်အဟိုန်ပြင်

(Trade

Facilitation)

အတွက် နှိိုငင
် တ
ံ ကာအသှိအမတ်ပြြု ေံလိုြ်ထ်းံို လိုြ်နည််းမ ာ်း နည််းြညာမ ာ်းပြင် ခပြရင််း
ခဆာင်ရွက်လ က်ရှိြါသည်။ ထှိို့ိုအတူ ပမန်မာနှိိုငင
် ံသည်လည််း နှိိုငင
် ခ
ံ ရ်း၊ ေ်းြွာ်းခရ်းကဏ္ဍ
အသ်းသ်းတွင်ပြြုပြင်ခပြာင််းလဲမှုမ ာ်း ခဆာင်ရွက် ဲသည်ခနောက်ြှိိုင််း ကိုန်သွယ်မှုလိုြ်ငန််းမ ာ်း
မာလည််း တဟိုန်ထှိို်းတှိို်းတက်လာ ဲြါသည်။ အခကာက် ွန်ဆှိိုငရ
် ာကိုန်ြေစည််းမ ာ်း ရင််းလင််း
ထိုတ်ယူမှုလိုြ်ငန််းေဉ်မ ာ်းတွင် Manual ေနေ်ပြင် ခဆာင်ရွက်မည်ဆှိိုြါက အ န
ှိ ်ကကနို့်ကကာ
ပ င််း၊ ကိုန်က ေရှိတ်မ ာ်းပြာ်းပ င််း၊ ကိုန်သွယ်မှုကှိန််းဂဏန််းမ ာ်းမာလည််း ခယဘိုယ အာ်းပြင်
တှိက မန်ကန်ေွာရရှိနှိိုင်မှုတွင်

ထှိ ှိိုက်ခေနှိိုင်ပ င််းနင်

ကိုန်သွယ်မှုလွယ်ကူခ ာခမွွေ့ခေခရ်း

အတွက်ြါ အဟနို့်အတာ်းသြွယ်ပြေ်ခြေါ်ခေနှိိုငပ် င််း၊ ၀န်ထမ််းနင်ပြည်သူထခ
ှိ တွွေ့ခဆာင်ရွက်
ရမှုပြေ်ေဉ်မ ာ်းပြာ်းသပြင် အဂတှိလိုက
ှိ ်ော်းမှုမ ာ်းအာ်းထှိန််း ြုြ်ရန် က် ဲပ င််း ေသည်အာ်းနည််း
က်မ ာ်းခတွွေ့ရှိရြါသည်။
အထက်ြါ အာ်းနည််း က်မ ာ်းအာ်း ခလ ာနည််းက ဆင််းခေရန်အတွက် ဂ ြန်နှိိုင်ငတ
ံ ွင်
လက်ခတွွေ့သံို်းေွဲခအာင်ပမင်လ က်ရှိသည်

Nippon

Automated

Cargo

and

Port

Consolidated System- NACCS အာ်း အခပ

ံ၍ Myanmar Automated Cargo

Clearance System –MACCS (ပမန်မာကိုန်ြေစည််း အလှိအ
ို ခလ ာက်ရင််းလင််းခရ်းေနေ်) နင်
Myanmar Customs Intelligence System – MCIS (ပမန်မာအခကာက် ွန်သတင််း
အ က်အလက်ေနေ်) တှိက
ိုို့ ှိို အခကာင်အထည်ခြာ် ခဆာင်ရွက်လ က်ရှိြါသည်။
ရည်မှန််းချက်
(၁)

သွင််းကိုန်/ထိုတ်ကိုန် ရင််းလင််းခရ်းလိုြ်ငန််းေဉ်မ ာ်းြှိိုမှိိုသွက်လက် မန်ကန်ပမန်ဆန်ခေ

ရန်၊
(၂)

နှိိုငင
် တ
ံ ကာအခကာက် ွန်လိုြထ
် ်းံို လိုြ်နည််းမ ာ်းနင်အညပြေ်ခေရန်၊

(၃)

အ န
ှိ ်၊ ခငွခကက်းသံို်းေွဲရမှုမ ာ်းခလ ာက လာခေပြ်း ကကှိြုတင်ခမျှာမ
် န််းခဆာင်ရွက်လာခေ

နှိိုငရ
် န်၊
(၄)

နှိိုငင
် တ
ံ ကာ ေံလြ
ို ်ထ်းံို လိုြ်နည််းတေ် ိုပြေ်သည် Risk Management ေနေ်အာ်း

နည််းလမ််းတက အသံို်းပြြုနှိိုငရ
် န်၊
(၅)

ကိုန်သွယ်မှု လွယ်ကူခ ာခမွွေ့ခေပ င််းမတေ်ဆင် နှိိုငင
် ပံ ာ်းရင််းန်းပမြုြ်နံမှုမ ာ်းကှိို ြှိိုမှိို

ြှိတ်ခ ေါ် လာနှိိုငခ
် ေရန်နင် နှိိုင်ငံခတာ်ေ်းြွာ်းခရ်းြွံွေ့ပြှိြု်းတှိို်းတက်မှုကှိို တေ်ခထာင် တေ်ခနရာမ
အခထာက်အကူ ပြေ်ခေရန်၊
ရရှှိလာမည်အကျှိ ်းပကျ်းဇ်းမျာ်း
အခကာက် ွန်ဦ်းေ်းဌာနတွင် သွင််းကိုန်/ထိုတ်ကိုန် ရင််းလင််းခရ်းလိုြ်ငန််းေဉ်မ ာ်းအာ်း
Manual ေနေ်မ Automatic System သှိိုို့ ခပြာင််းလဲခဆာင်ရွက်နှိိုင် ဲ၍ ကိုန်သွယ်မှုလွယ်ကူ
ခ ာခမွွေ့ခေပ င််းနင်

ကိုန်သွယ်မှုြမာဏြှိိုမှိိုတှိို်းတက်လာပြ်း

နှိိုင်ငခ
ံ တာ်၏

ေ်းြွာ်းခရ်းကှိို

တှိို်းတက်လာခေပ င််း၊ နှိိုငင
် တ
ံ ကာ ရင််းန်းပမြုြ်နံမှုမ ာ်းကှိို ြှိိုမှိိုြှိတ်ခ ေါ်လာနှိိုငပ် င််း၊ နှိိုငင
် တ
ံ ကာ
ကိုန်သွယ်မှုတှိို်းတက်လာသပြင် နှိိုငင
် ခ
ံ တာ် အတွက် အ ွန်ဘဏ္ဍာမ ာ်း ြှိိုမှိိုတှိက မန်ကန်ေွာ
ခကာက် ံရရှိလာခေနှိိုင်ပ င််း၊ MACCS/ MCIS ေနေ်မ တေ်ဆင် နှိိုငင
် ခ
ံ တာ်ပြတင််းတေ်ခြါက်
ေနေ်သလ
ိုို့ှိ ည််းခကာင််း၊ ထှိမ
ို တဆင် ASEAN Single Window သှိလ
ိုို့ ည််းခကာင််း ဝင်ခရာက်နှိိုင်

ခရ်းအတွက် မ ာ်းေွာအခထာက်အကူပြြုနှိိုငခ
် ေပ င််းေသည် အက ြုှိ ်းခက ်းဇူ်းမ ာ်းေွာရရှိနှိိုငမ
် ည်
ပြေ်ြါသည်။
MACCS/ MCIS အပကာင်အထည်ပြာ်ပ
MACCS/MCIS

ေနေ်အတွက်

ာင်ရွက်ခမှုအပဖခအပန
ပမန်မာ-ဂ ြန်

နေ်ြက်

တာဝန်ရှိသူမ ာ်းသည်

(၂၄.၇.၂၀၁၃) ရက်ခနို့မ ေတင်၍ ခတွွေ့ဆံိုခဆွ်းခနွ်းညှိနှိှုင််း အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရွက်
ဲရာ ေနေ်၏ Brief Design အာ်း ၂၀၁၃ ဒဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ခနို့တွင် လည််းခကာင််း၊ Detail
Design အာ်း ၂၀၁၅ မတ်လ (၃၁) ရက်ခနို့တွငလ
် ည််းခကာင််း ခရ်းဆွဲနှိိုင် ဲပြ်းပြေ် ြါသည်။
MACCS ေနေ် ေမ််းသြ်အသံို်းပြြုမှု Running Test ကှိို ၂၀၁၆ ကသဂိုတ်လမ ခအာက်တှိိုဘာလ
အထှိခဆာင်ရွက် ဲြါပြ်း ၂၀၁၆

ိုနေ် နှိိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်ခနို့တွင် System အာ်း ရန်ကိုန်

ဧရှိယာ (သလဝါအထူ်းေ်းြွာ်းခရ်းဇိုန် အြါအဝင်)၌ ေတင်အသံို်းပြြု ဲပြ်း ၂၀၁၈
(၅) ရက်ခနို့တွင် ပမဝတနယ်ေြ်ခဒသ၌လည််းခကာင််း၊ ၂၀၂၂
မူဆယ် နင်

ိုနေ်၊ ဇွန်လ

ိုနေ်၊ ဧပြလ (၁) ရက်ခနို့တွင်

င််းခရွှေခဟာ် နယ်ေြ်ခဒသမ ာ်း၌လည််းခကာင််း တှိို်း ဲွေ့ အသံို်းပြြုနှိိုင် ဲြါသည်။

MACCS စနစ်ဖြင် ချှိတ်

က်ပ

ာင်ရွက်မည် အဖခာ်းအစှိုံ်းရအြွဲ့အစည််းမျာ်း (OGAs)

1. ေ်းြွာ်းခရ်းနငက
် ူ်းသန််းခရာင််းဝယ်ခရ်းဝန်ကက်းဌာန(MOC)
(ကှိိုယ်ြင
ှိို ေ
် နေ်ပြင် တ
ှိ ်ဆက်ြါမည်)
2. ပမန်မာဆှိြ်ကမ််းအာဏာြှိိုင်(MPA) (ကှိိုယ်ြင
ှိို ေ
် နေ် Port EDI ပြင် တ
ှိ ်ဆက်ြါမည်)
3. အော်းအခသာက်နငခ
် ဆ်းဝါ်းကွြ်ကဲခရ်းဌာန (FDA)
4. အြင်ခရာဂါြှိို်းမာ်းကာကွယ်ခရ်းဌာန (Plant Quarantine)
5. ခမွ်းပမြူခရ်းနင်ကိုသခရ်းဦ်းေ်းဌာန ( Animal Quarantine )
6. ငါ်းလိုြ်ငန််း ဦ်းေ်းဌာန ( Animal Quarantine )
7. ပမန်မာေ်းြွာ်းခရ်းဘဏ်(MEB) (အခကာက် ွန်ပြင်သာသ်းသနို့် တ
ှိ ်ဆက်ပ င််းပြေ်ြါ
သည်)

MACCS စနစ်မှ လက်ခပ

ာင်ရွက်ပပ်းနှိုံင်ပ

ာ Service Flow မျာ်း

(1)

Import Declaration Sea Container Cargo (Released as Container)

(2)

Import Declaration Sea In-bulk Cargo

(3)

Import Declaration Air Normal Cargo

(4)

Import Declaration Air Consolidated Cargo

(5)

Declaration (Preliminary declaratio)

(6)

Import Export etc. Amended Declaration

(7)

Import Export etc. Single Window(Usage of License & License Balance)

(8)

Import Single Window(OGA TEST After Declaration)

(9)

Import Single Window(OGA TEST Before Declaration)

(10)

Import Single Window(OGA TEST After Release Order)

(11)

Bonded transportation

(12)

Transit Declaration(arrival by vessel-departure by vehicle)

MACCS စနစ်မှ ပကာက်ခနှိုံင်ပ

ာ အခန်အမျှိ ်းအစာ်းမျာ်း

o Customs Duty (အခကာက် ွန်ဦ်းေ်းဌာနအတွက် ခကာက် ံခသာ အခကာက် ွန်ရခငွ
Customs Duty-CD ပြေ်ြါသည်)
o Commercial

Tax

(ပြည်တွင််းအ ွန်မ ာ်းဦ်းေ်းဌာနအတွက်

ခကာက် ံခြ်းခသာ

ကိုန်သွယ်လိုြ်ငန််း ွန် Commercial Tax-CTပြေ်ြါသည်)
o Security Fee (for X-Ray) (ကိုန်ခသတတာမ ာ်းလံခို ံြုမှု ေေ်ခဆ်းပ င််းအတွက် X-Ray
ပြတ်သန််းေေ်ခဆ်းမှု အ ခကက်းခငွ)
o Revenue Deposit -RD or Post Value Revenue Deposit – PVRD

o (RD ဆှိိုသည်မာ အခရ်းကက်းကိုန်ြေစည််းမ ာ်းထိုတ်ယူမှုအတွက် အပြ်းသတ် အ ွန်ခြ်း
ခဆာင်ပ င််းမပြြုမ ခြ်းသွင််းထာ်းရသည် အ ွန်အာမ ံခငွပြေ်ြါသည်၊ PVRD ဆှိိုသည်
မာ ထိုတ်ယူမည် ကိုန်ြေစည််းမ ာ်း၏တန်ြှိို်းအာ်း အတည်ပြြုသတ်မတ်နှိိုငပ် င််း မရှိခသ်း
မ ကိုန်ြေစည််းမ ာ်းကှိို ထိုတ်ယူနှိိုင်ခရ်းအတွက် ခြ်းသွင်း် ထာ်းရသည်အ ွန် အာမ ံခငွ
ပြေ်ြါသည်)
o Specific Goods Tariff – SGT (ပြည်ခထာင်ေိုအ ွန်အခကာက်ဥခြခဒတွင် ြါရှိသည်
ပြည်တွင််းအ ွန်မ ာ်းဦ်းေ်းဌာနအတွက်ခကာက် ံခြ်းရခသာ

အထူ်းကိုန်ေည် ွန်ပြေ်ြါ

သည်)
o Transit Duty-TD (ပြတ်သန််းကိုန်ေည် ွန် ပြေ်ြါသည်)
o Advanced Income Tax - AT (ပြည်တွင််းအ ွန်မ ာ်းဦ်းေ်းဌာနအတွက် သွင််းကိုန်/
ထိုတ်ကိုန် ကှိေစရြ်မ ာ်းတွင် ခကာက် ံခြ်းရခသာ ကကှိြုတင်ဝင်ခငွ ွန် ၂% ပြေ်ြါသည်)
o MACCS Service Fees

– MF (MACCS

ေနေ်အသံို်းပြြုပ င််းအတွက် ID/ED

တေ်ခောင်ပ င််း အလှိက
ို ် ခကာက် ံသွာ်းမည် ဝန်ခဆာင် အ ခကက်းခငွပြေ်ြါသည်။)
o Redemption Fine - RF, Direct Penalty -DP
o (RF ဆှိိုသည်မာ သွင်း် ကိုန်/ထိုတ်ကိုန် ခကကညာလာမ ာ်းတွင် ပြည်သွင််းရမည် အ က်
အလက်မ ာ်းလွမ
ဲ ာ်းပ င််း၊

ပြည်ေံိုမန်ကန်မှုမရှိပ င််း၊

အခကာက် ွန်လြ
ို ်ထ်းံို လိုြ်နည််း

ြုှိ ်းခြါက်ပ င််းမ ာ်း အတွက် ကိုန်ြေစည််းခရွ်းယူနှိိုငရ
် န် တြ်ရှိိုက်သည် ခရွ်းယူဒဏ်ခငွ
ပြေ်ြါသည်၊ DP ဆှိိုသည်မာ အထူ်းအမှိနို့် SO ကှိေစရြ်မ ာ်းတွင် လည််းခကာင််း အပ ာ်း
ကှိေစရြ်မ ာ်းတွင် သတ်မတ်ပြဌာန််း က် သှိိုို့မဟိုတ် ကတှိကဝတ်မ ာ်း

ြုှိ ်းခြါက်မှုတှိိုို့

အတွက် တြ်ရှိိုက်သည် တှိိုက်ရှိိုက်ဒဏ်ခငွ ပြေ်ြါ သည်)
o License Fee – LF (ကိုန်ြေစည််းမ ာ်း တင်သွင်း် /တင်ြမ
ှိိုို့ ှု ပြြုလိုြ်ရာတွင် အ ြုှိ ွေ့ခသာ
ကှိေစရြ်မ ာ်းတွင် ကိုန်သွယ်ခရ်းဦ်းေ်းဌာနအတွက် ခကာက် ံခြ်းရခသာ လှိင
ို ေ
် င် ပြေ်
ြါသည်)

MACCS စနစ်၏ထ်းဖခာ်း

ည်လုံပ်ပ

ာင်ချက်မျာ်း

o ၂၄ နောရြတ်လ်းံို လိုြ်ငန််းခဆာင်ရွက်နှိိုင်သည် ေနေ်ပြေ်သပြင် အလိုြ် န
ှိ ်/ရံ်းို န
ှိ ် ပြင်ြ
တွင် ခကကညာလာ (ID/ ED) တင်သွင်း် ပ င််းမ ာ်းကှိို လွယ်ကူေွာလက် ံခဆာင်ရွက်
နှိိုငပ် င််း၊
o အ ွန်အရြ်ရြ် ခြ်းခဆာင်ပ င််းအာ်း ကကှိြုတင်အြ်နံခငွ (Deposit)၊ ဘဏ်အာမ ံေနေ်
(Security) ပြင် ခြ်းခဆာင်နှိိုင်ရန် ထည်သွင်း် ခရ်းဆွဲထာ်းပ င််း၊
o ယ င်ကိုန်ြေစည််းရင််းလင််းထိုတ်ယူမှုတွင် အ ွန်ခဆာင်ြေစည််းေေ်ထိုတ်ယူသည်ေနေ်မ
ြေစည််းေေ် အ ွန်ခဆာင်ထိုတ်ယူမှုေနေ်သှိိုို့ ခပြာင််းလဲက င်သံို်းပ င််း၊
o ေနေ်သည် ၂၄ နောရြတ်လ်းံို ခဆာင်ရွက်သွာ်းမည် ေနေ်ပြေ်ခသာခကကာင် အ ွန်အရြ်
ရြ်တွက် က်မှုအတွက် ဗဟှိိုဘဏ်မ ခနို့ေဉ်ထိုတ်ပြန်ခြ်းခသာ Daily Exchange
Rate သံို်းေွဲပ င််းအော်း လိုြ်ငန််းခဆာင်ရွက်ရာတွင် ြှိိုမှိိုအဆင်ခပြ ခ ာခမွွေ့ခေမည်
Weekly Exchange Rateသံို်းေွဲသည်ေနေ်သှိခ
ိုို့ ပြာင််းလဲက င်သံို်းပ င််း၊
o Customs Risk Managementေနေ်အာ်း နှိိုင်ငတ
ံ ကာအဆငမ
် ေနေ်တက သံို်းေွဲလာနှိိုင်
ပ င််း၊
o ေနေ်ကက်းတေ် ိုလို်းံ ခအာင်ပမင်ေွာလည်ြတ်နှိိုင်ခရ်းသည် ေနေ်တွငြ
် ူ်းခြါင််းြါဝင်ကကရ
မည် အပ ာ်းခသာ အေှိို်းရဌာနဆှိိုင်ရာမ ာ်း၊ ြိုဂဂလှိကအြွဲွေ့အေည််းမ ာ်း၊ ြိုဂဂှိြုလ်မ ာ်း၏
ြူ်းခြါင််း ခဆာင်ရွက်မှုသည် အလွန်အခရ်းြါခသာ အ န််းကဏ္ဍအပြေ် ြါဝင်ခနပ င််း၊

MACCS စနစ်ဖြင် လုံပင
် န််းပ

ာင်ရွက်ပနပ

Head Quarter (Customs House)
(1)

Myanmar Customs Department

Sea Port
(1)

Hteedan Port Terminal (HPT)

(2)

Asia World Port Terminal (AWPT)

ာပနရာမျာ်း

(3)

Ahlone International Port Terminal (AIPT)

(4)

Myanmar Industrial Port Terminal (MIP)

(5)

SPW-B (WHARF NO.5-7)

(6)

The Myanmar Terminal (TMT)

(7)

Myanmar Integrated Port Limited (MIPL)

(8)

Myanmar International Terminals Thilawa (MITT)

(9)

Wilmar Myanmar Port Terminal

(10)

International Bulk Terminal Thilawa (IBTT)

(11)

Myanmar Kong Hua Port

(12)

Adani Yangon International Terminal (AYIT)

(13)

Thaketa Wharf

Air Port
(1)

Yangon Aerodrome Company Ltd (YACL)

(2)

Mangalardon Cargo Services (MCS)

Special Economic Zone
(1)

Thilawa Global Logistics (TGL)

Dry Port
(1)

KM Logistics Dry Port (Yangon)

(2)

Resources Group Logistics Dry Port (Yangon)

(3)

KM Logistics Dry Port (Mandalay)

(4)

Resources Group Logistics Dry Port (Mandalay)

Customs Warehouse
(1)

KM Logistics Customs Warehouse (Yangon)

(2)

Resources Group Logistics Customs Warehouse (Yangon)

(3)

International Bulk Terminal Thilawa Customs Warehouse

(4)

KM Logistics Customs Warehouse (Mandalay)

(5)

Resources Group Logistics Customs Warehouse (Mandalay)

Border
(1)

Myawaddy OSSC

(2)

Muse OSSC

(3)

Chin Shwe Haw OSSC

MACCS စနစ်အပကာင်အထည်ပြာ်ပ

ာင်ရွက် ပပ်းစ်းမှုအပဖခအပန

MACCS/MCIS ေနေ်အတွက် ပမန်မာ-ဂ ြန် နေ်ြက်တာဝန်ရှိသူမ ာ်းသည် (၂၄.၇.၂၀၁၃)
ရက်ခနို့မ ေတင်၍ ခတွွေ့ဆံိုခဆွ်းခနွ်းညှိနှိှုင််း အခကာင်အထည်ခြာ်ခဆာင်ရွက် ဲရာ ေနေ်၏
Brief Design အာ်း ၂၀၁၃ ဒဇင်ဘာလ (၃၁) ရက်ခနို့တွင် လည််းခကာင််း၊ Detail Design
အာ်း ၂၀၁၅ မတ်လ (၃၁) ရက်ခနို့တွင် လည််းခကာင််း ခရ်းဆွဲနှိိုင် ဲပြ်းပြေ်ြါသည်။ MACCS
ေနေ် ေမ််းသြ်အသံို်းပြြုမှု Running Test ကှိို ၂၀၁၆ ကသဂိုတ်လမ ခအာက်တှိိုဘာလ
အထှိခဆာင်ရွက် ဲြါပြ်း ၂၀၁၆

ိုနေ် နှိိုဝင်ဘာလ (၁၂) ရက်ခနို့တွင် System အာ်း ရန်ကိုန်

ဧရှိယာ (သလဝါအထူ်းေ်းြွာ်းခရ်းဇိုန်အြါအဝင်) ၌ ေတင် အသံို်းပြြု ဲပြ်း ၂၀၁၈
(၅) ရက်ခနို့တွင် ပမဝတနယ်ေြ်ခဒသ၌လည််းခကာင််း၊ ၂၀၂၂
မူဆယ် နင်

ိုနေ်၊ ဇွန်လ

ိုနေ်၊ ဧပြလ (၁) ရက်ခနို့တွင်

င််းခရွှေခဟာ် နယ်ေြ်ခဒသမ ာ်း၌လည််းခကာင််း တှိို်း ဲွေ့အသံို်းပြြုနှိိုင် ဲြါသည်။

က်လက်ပ
က)

ာင်ရွက်

ာ်းမည်လုံပ်ငန််းစဉ်မျာ်း

အခကာက် ွန်လြ
ို ်ထ်းံို လိုြ်နည််းမ ာ်းအာ်း System တွင် ထည်သွင်း် အသံို်းပြြုနှိိုငခ
် ရ်း

အတွက် ဂ ြန်-ပမန်မာကျွမ််းက င်ြညာရင်မ ာ်းပြင် Working Group Meeting မ ာ်း
ပြြုလိုြ်ပ င််း၊
( )

System အာ်း အသံို်းပြြုမည် အခကာက် ွန်အရာရှိမ ာ်းအတွက် Software/ Hardware

မ ာ်း ဝယ်ယူပ င််း၊ System Management Vendor ခရွ်း ယ်ပ င််း၊
(ဂ)

System User မ ာ်းထံမ System အသံို်းပြြုသူမ ာ်းအတွက် ခလျှာက်လာမ ာ်း

လက် ံ ွင်ပြြုပ င််း၊
(ဃ) System User မ ာ်းအတွက် သင်တန််းမ ာ်းြှိိုို့ ခြ်းပ င််း၊
(င)

တာ လှိတ်၊ ခကာခသာင််းနင် တမူ်းတှိတ
ိုို့ ွင် MACCS ေနေ်အာ်း ၂၀၂၃ ိုနေ်မ ၂၀၂၆

အတွင််း ေတင်အသံို်းပြြုနှိိုငရ
် န်ေေဉ်ခဆာင်ရွက်ပ င််း၊

