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       ရက ္စြဲ။ ၂၀၁၈ ခ ုွႏ္ ္၊ ္က တင ဘာလ္၊ (၂၁) ရက  

ဘဏ ခစြဲအသ္ ဖစင ့လွ္  ္ ခင ငအာငအသးအ င္ခင င 

  

၁္၊  ္္မ ္ာုႏး င င သာင္ာာငဘဏ လဏ္ းတက ၏ ( ၃၂ ) ခ အ္္ာက  ဘဏ ခစြဲ္ဖ္ အသာ ္အကစငဘဏ ခစြဲအာင   

(၁၉-၀၉-၂၀၁၈) ရက အမန္၊  မ မက  း င င္ွ္၍  ဖစင ့လွ္ ္ ဏင္၊  ဖစင ့လွ္ သသ န  အမန္ွ္၍  ဘဏ လ   ငမ င္ာာငကး   

္တင  အဆာင ရစက လာက ရွးအ ကာင င္၊ ရင ငုႏွဏင္္ွ   ုႏွ သ ္ာာငုွႏင ့ အ္ ရယွ ယာရွင ္ာာငသး န အသးအ င အ ကသာအ   ္သသ ။ 

အဆး  ္ဘဏ ခစြဲအာင အ္တွ  ( ၅၆ )္၊ ္ သ အတာ သာလ္ င္၊ ရမ  ယ ရ  ကစက ္၊ ္အကစင္္း ဳ္၊ ္အကစငတး င ငတစင  

ဖစင ့လွ္ ္သ ္ဖ  ္စ ဏင ဘဏ ၀မ အဆာင ္ႈ လ   ငမ င္ာာငအာင အဆာင ရစက သစာင ္သ ္ဖ္  ္သသ ။ 

 

၂။   ယင င ္အကစငဘဏ ခစြဲသသ  ( ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ) ဘ႑ာအရငုႏွ္ အတစင င အ႒္အ္္ာက  ဖစင နလွ္ အသာ 

ဘဏ ခစြဲ္ဖ္ ္ ဏင  ္္မ ္ာုႏး င င သာင္ာာငဘဏ အအမ္ဖင ့ ္အကစင္္း ဳတစင   ထ္အ္္ာက  ဖစင ့လွ္ အသာ ဘဏ ခစြဲ္ဖ္  ္သသ ။ 

ဘဏ ခစြဲ္ာာင   တး ငခာြဲဳဖစင ့လွ္ ္ခင ငအ ကာင ့   အ သခ ္ သ သ ္ာာင     အငစအ ကငဆး င ရာလ   ငမ င္ာာင အဆာင ရစက ရာတစင  

အငစအ ကငလ  ္ ခ   ္းတ ခာရ္ ွရွး္ ခင င္၊ အငစအ ကငဆး င ရာ လ   ငမ င္ာာငကး  အခားမ ုႏွင ့ တ္ အ္ ငသဏ အဆာင ရစက ုႏး င ္ ဏင  

္အကစငတး င င အ သ ကဏငုွႏင ့ ုႏး င င အတာ တာ္၏ ္ဏင စာငအရင တး ငတက ္ႈကး  တ္ ဖက တ္ လ္ င္ွ အအထာက အက ္   

ုႏး င ္သ ္ဖ္  ္သသ ။ 

 

 

             

 ္္မ ္ ာုႏး င င သာင္ာာငဘဏ လဏ္ းတက   
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         Date: 21st September 2018 

 

Disclosure of opening new branch 

 

1. We are very pleased to announce the investors and shareholders that our 32nd branch of MCB in 

Magway is now opening since the morning of 19th September 2018 and operating the banking 

services. The branch is located at No. 56, Pyi Taw Thar Street, Yan Pae Quarter, Magway 

Township in Magway Division. 

 

2. This Magway Branch is the 8th branch opened in this 2018-2019 financial year and MCB’s first 

branch in Magway. Local people will have the opportunities to access easy and safe financial 

transactions in timely manner for their business in the region and consequently it will contribute 

the economic development not only in Magway but also in the nation. 

 

 

Myanmar Citizens Bank Ltd. 


