
  

 Myanmar Citizens Bank, No. 256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar 

 

ရက္စြဲ။  ။၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (   ၉   ) ရက။္ 

မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားဘဏ်လီြိတက်၏ ြန္တလလးဘဏ်ခွဲြျား 

(အြှတ်-၄၊ ၅၊ ၆၊၇) ဖွင့်လှစ်မခင်းအား အသိလေးလ ကညာမခင်း 
 

မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားဘဏ်လီြိတက်သည် ြန္တလလးဘဏ်ခွဲ (၄၊ ၅၊ ၆၊ ၇) ြျားကုိ 

(၁၁.၁၁.၂၀၁၈) ရကလ်န၊့ နံနကေ်ိုင်းတွင် ဖွင့်လှစ်ြည်မဖစ်ပေီး ဘဏ်လုေ်ငန်းဝန်လောင်ြှုလုေ် 

ငန်းြျားကို လုေ်လောင်သွားြည်မဖစ်လ ကာင်း ရင်းနှီးမြှုေ်နှံသြူျားနှင့် အစုရှယ်ယာရှင်ြျား 

အား အသိလေးလ ကညာအေ်ေါသည်။ လဖာ်မေေါဘဏ်ခွဲ (၄) ခု၏ လိေ်စာြျားြှာ လအာက် 

ေါ အတိုင်းမဖစ်ေါသည် - 

(က) ြန္တလလးဘဏ်ခွဲ (၄)၊ အြှတ် (၃၀၅)၊ လြ်း (၈၀)၊ ၃၅x၃၆ လြ်း ကား၊ လေြ 

ြာလာရေ်ကွက် (လမြာက်)၊ ြောလအာင်လမြပြို န့ယ်၊ ြန္တလလးတိုင်းလေသကကီး။ 

(ခ) ြန္တလလးဘဏ်ခွဲ (၅)၊ အြှတ် (တ/၄-၃၁)၊ ၆၂ လြ်း၊ ငုမောလြ်းနှင့် သဇင် 

လြ်း ကား၊ ပြိုသ့စ် (၁)၊ ချြ်းမြသာစည်ပြို န့ယ်၊ ြန္တလလးတိုင်းလေသကကီး။ 

(ဂ) ြန္တလလးဘဏ်ခွဲ(၆)၊ အြှတ် (၂၄)၊ ၂၆ဘီလြ်း၊ ၈၆x၈၇လြ်း ကား၊ လအာင်လမြ 

သာစံပြို န့ယ်၊ ြန္တလလးတိုင်းလေသကကီး။ 

(ဃ)  ြန္တလလးဘဏ်ခွဲ (၇) အြှတ် (၄၄၂)၊ လြ်း (၈၀)၊ ၂၇x၂၈လြ်း ကား၊ ချြ်းလအး 

သာစံပြို န့ယ်၊ ြန္တလလးတိုင်းလေသကကီး။ 

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဘဏ်ခွဲ (၄) ခုအား  တစ်ပေိုင်တည်း  ဖွင့်လှစ်မခင်း 

မဖစ်ပေီး မေည်နယ်နှင့် တိုင်းလေသကကီးြျားတွင် ဘဏ်ခွဲစုစုလေါင်း (၃၆)ခ ုဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ေါသည်။ 

မြန်ြာနိုင်ငံသားြျားဘဏ်အလနမဖင့် ဘဏ်ြျားတိုးချဲ ဖ့ွင့်လှစ်မခင်းလ ကာင့် လေသခံမေည်သြူျား 

လငွလ ကးေိုင်ရာလုေ်ငန်းြျား လောင်ရွက်ရာတွင် လငွလ ကးလုံမခုံစိတ်ချရြှုရှိမခင်း၊ လငွလ ကး 

ေိုင်ရာလုေ်ငန်းြျားကုိ အချိန်နှင့်တစ်လမေးညီလောင်ရွက်နိုင်ပေီး ြန္တလလးတိုင်းလေသကကီးနှင့် 

နိုင်ငံလတာ်၏ စီးေွားလရးတိုးတက်ြှုကုိ တစ်ဘကတ်စ်လြ်းြှ အလောက်အကူမေုနိုင်ြည် 

မဖစ်ေါသည်။ 

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္လီမိတက္ 
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Date :        9th November  2018 

Announcement of the Opening New Mandalay Branches (No. 4, 5, 6, 7)  

of Myanmar Citizens Bank Ltd. 

 

We are very pleased to announce the Investors and Shareholders that our 

new Mandalay Branches (No - 4, 5, 6, 7) of MCB in Mandalay are now 

opened starting from 11th November 2018 and operating the banking 

services. The addresses of four new branches in Mandalay are as follow: 

(a) Mandalay Branch (4) - No. 305, 80th Street, between 35x36 Streets, 

Hamamarlar Quarter (North), Mahar Aung Myay Township, 

Mandalay Division. 

(b) Mandalay Branch (5) - No. Ta/4-31, 62nd Street, between Ngu Pyar 

and Thazin Streets, Myoe Thit (1), Chan Mya Thar Si Township, 

Mandalay Division. 

(c) Mandalay Branch (6) - No. 24, 26th (B) Road, between 86x87 

Streets, Aung Myay Thar Zan Township, Mandalay Division. 

(d) Mandalay Branch (7) - No. 442, 80th Street, between 27x28 Streets, 

Chan Myay Thar Zan Township, Mandalay Division. 

We are opening 4 new branches at the same time during this 2018-2019 

Fiscal Year and we now have 36 branches in total in the states and divisions. 

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 

Mandalay Division but also in the nation. 

 

Myanmar Citizens Bank Ltd. 


