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MCIX Data ပြ ငဆ်င်ပြင ််း မ ူဝါဒနငှ  ် လ ုြ်ဆဆောင ်ရမည ် လ ုြင် န််း စဉ် မ  ော်း 

ရက်စ ွဲ - ၁၂ ရက်၊ န ုဝ င်ဘော လ ၊ ၂၀၂၀ 

 

MCIX Data ပြ င်ဆငပ်ြ င််း မူ ဝါဒ 

MFI မ  ျား အ နေ ဖြင ့် MCIX Live database သ  ို့ တင့်ထ ျားပ  ျားနသ  န ေတ မ  ျားက   ဖ င့်ဆင့်ဖြင့် ျား၊ 

နဖ  င့်ျားလဲဖြ င့်ျား (သ  ို့မဟ တ့်)  ယ့်ြ က့် ဖြင့် ျားတ  ို့က   ဖ ြုလ  ့်လ   ါက Business Contact person နှင ့် IT 

Contact person မ  ျား အ နေဖြင ့် ThitsaWorks သ  ို့ အ  ျားနများလ့်   ို့၍ မ မ တ  ို့ ဖ ြု ဖ င့်န ဖ   င့်ျားလဲလ  နသ  

အ ြ က့်အ လက့်မ  ျားက   ဆ က့်သွယ့် နတ င့် ျားဆ   န  င့် ါသ ည့်။ 

Business Contact person နှင ့် IT Contact person မဟ တ့်ဘဲ အ ဖြ ျားသူမ  ျားထံ မှ နရ က့်ရှ လ နသ  

နေတ ဖ င့်ဆင့်ရေ့် နတ င့်ျား ဆ   ြ က့်မ  ျားက   MCIX မှ လ က့်ြံသွ ျားမည့်မ ဟ တ့် ါ။ 

 

MCIX Data ပြ င်ဆငရ်ော တ င် လုြ်ဆဆ ော င်ရမည ် လုြ် င န််းစ ဉ် မ ော ်း  

(၁) နေတ  ဖ င့်ဆင့်န ဖ  င့် ျားလဲလ  သည ့် နတ င့် ျားဆ   ြ က့်က    support@mcixportal.com  သ  ို့ 

ဖ ြုဖ  င့်န ဖ  င့်ျားလဲလ  သည ့် အ န က င့်ျားအ ရ နှင ့် ဖ  ြုဖ  င့် နဖ  င့်ျားလဲလ  သည ့် အ ြ က့် က   နသြ   ရှင့်ျားလင့် ျားစွ  

   ို့န ျား ါရေ့်။ 

(၂) နတ င့်ျားဆ   ြ က့်န  ျား   ို့ရ  တွင့် MCIX ၏ Account Information စ မ က့်နှှာ တငွ့် 

အ မည့်ထည ့်သွင့်ျားထ ျားန သ   Business Contact (သ  ို့မဟ တ့်) IT Contact မှ    ို့န  ျား ါ ရေ့်။  

(၃) နတ င့်ျားဆ   ြ က့် မ  ျား အ တည့်ဖ ြု ပ  ျား  ါက MCIX မှ ဖ  ေ့်လည့်ဆ က့်သွယ့် ါမည့် ။ 

မှတ့်ြ က့်။ ။ MFI တစ့်ြ ၏ IT Contact person နဖ  င့်ျားလဲလ   ါက အ ြ  ေ့်မနရ ျား Account 

Information စ မ က့်နှှာတွင့် န ဖ  င့်ျားန  င့် ါ သည့်။ သ  ို့နသ ့် Business Contact person 

နဖ  င့်ျားလဲလ   ါက MCIX မှ ထ  အ နက င ့်က   နဖ   င့်ျားလဲ န ျားန  င့်ရေ့်အ တွက့် support@mcixportal.com 

သ  ို့ အ  ျားနမ ျားလ့်   ို့ အ န က င့်ျား  က ျားရေ့် လ  အ  ့် ါ သည့်။ 
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MCIX Data Correction Policy and Procedure 
 

Date: 12th November, 2020 

MCIX Data Correction Policy  

 

When MFIs need to update, delete or correct data that has been submitted into MCIX Live 

database, only Business Contact person and IT Contact person can send email officially 

and request to make the change.  

All requests that are not from these people will be rejected by MCIX.  

 

MCIX Data Correction Procedure  

 

(1) The request should be sent to support@mcixportal.com with a clear explanation for the 

change request and the reason for change.  

(2) The request should be sent by the p ers on list e d  as “ Busi ne ss Con tac t”  or “ IT  Contac t”  

listed on the Account Information page inside MCIX. They are considered persons-in-charge 

of MCIX from each MFI.  

(3) MCIX team will respond to you once the request is confirmed.  

 

Note: MFI can update IT Contact on Account Information page anytime but for updating 

Business Contact, MFI needs to send an official email to support@mcixportal.com so that 

MCIX can update this account. 
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