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ရကစ်ွဲ - ၂၀၁၉ ခု စှ၊် မတ်လ၊ (၁၅)ရက် 

 

Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) ငှ့် MoneyGram ေငွလအဲဖဲွ အစည်းတုိ  

လုပင်န်းေဆာင်ရွက်ရန် သေဘာတူလက်မတ်ှေရးထုိး ခြ င်း 

 

၁။  မြ နမ်ာ ိုငင်သံားများဘဏ် ငှ့် MoneyGram ေငလွလဲပုင်နး်သည် ၂၀၁၃ ခု စှ၊် ေမလ 

မစှတင၍် Inbound Remittance ေဆာငရ်ကွ်ရန် အတကွ် (၅) စှစ်ာချ ပ ်ချ ပဆ်ိခုဲ့ပါသည။် 

ယခအုခါ (၅) စှ် သကတ်မး်ပြ ည့်၍ ဒတုယိအကမိစ်ာချ ပက်ို ၃.၇.၂၀၁၈ ခု စှတ်ငွ် ထပမ်၍ံ 

(၃) စှစ်ာချ ပ် ချ ပဆ်ိုခဲ့ပါသည။် (၃) စှစ်ာချ ပ် ချ ပဆ်ိခုျနိတ်ငွ် Inbound Remittance 

သာမက Outbound Remittance ကိုလညး် ထပမ်၍ံ ေဆာင်ရွကမ်ည်  ဖြ စပ်ါသည။်   မြ နမ်ာ 

ိုငင်သံားများဘဏအ်ေနဖြ င ့် စာချ ပခ်ျ ပဆ်ိုပးီ ေငလွွဲအဖွဲ အစညး်များထဲမ ှ ပထမဆုံးအဖြ စ် 

Outbound Remittance လိုငစ်ငက်ို ဗဟိုဘဏမ်ှ ၂၄.၈.၂၀၁၈ ေနတငွ် ခငွ့်ပြ မနိ်ရရှခိဲ့ 

ေသာဘဏ်  ဖြ စပ်ါသည။် 

၂။ MoneyGram ေငလွအဲဖွဲ အစညး်သည် အေမရိကန် ိုငင်အံ ေြခစိုက် ဗဟိုဘဏမ်ှ 

လိုငစ်ငရ်ရှိ ထားသည့် ေငလွအဲဖွဲ အစညး်ဖြ စ်ပါသည။် Remittance အဖွဲ အစညး်ေပါငး် 

(၁၉၇) ဖွဲ ငှ့် Service Location ေပါငး် (၂၉၃,၀၀၀) ေနရာရိှေသာ ေငလွအဲဖွဲ အစညး်တခု 

 ဖြ စပ်ါသည။် ထိုအဖွဲ စည်း ငှ့်  မြ နမ်ာ ိငုင်သံားများဘဏတ်ို ပးူေပါငး်ေဆာငရွ်က်ခြ ငး်အားဖြ င့် 

ိုငင်ရံပ်ခြ ား တိုငး်ပြ ည်များတငွ် သာွးေရာကလ်ုပက်ိုငေ်နေသာ  မြ နမ်ာ ိုငင်သံားများအတကွ် 

ေငလွအဲဝင် အထကွမ်ျားကို လယွက်လူင်မြ န်စွာ ေဆာင်ရွက် ိုင်ပီ  ဖြ စပ်ါသည။် 

 

 မြ နမ်ာ ိုငင်သံားများဘဏလ်မီိတက် 
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                                                           Date – 15th March, 2019 

 

Signing Memorandum of Understanding 

between Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) and MoneyGram for more operations 

 

1. Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) and MoneyGram, the money transfer company 

had made the contract with the term of 5 years to operate Inbound Remittance 

starting from May, 2013. Then on 3rd July, 2018, the two parties made a new 

contract with the term of 3 years upon the termination of previous contract and not 

only Inbound Remittance, but also Outbound Remittance shall be operated during 

this 3-year term. Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) is the first bank among other 

money transfer institutions which was granted Outbound Remittance License by CBM 

on 24th August, 2018. 

 

2. MoneyGram is a money transfer company based in United States with 197 

remittance units in 293,000 service locations and holds the license issued from CBM. 

By operating together with MoneyGram, Myanmar Citizens Bank Ltd shall have more 

opportunities to provide the fast and effective service of transferring money to 

Myanmar citizens working in different foreign countries. 

 

                                                               MYANMAR CITIZENS BANK LTD 


