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      ရက်စ ွဲ။  ။ ၂၀၁၉ ခုန ှစ်၊  ဒီဇငဘ်ာ လ  (၁၈) ရ က် 

 

 ဘ ဏခ်  ွဲဖ  င  လ် ှစ်ခခင ််းအ ာ်းအ သိပ ပ်းပန ်ကကာ ်းခခင ််း 

 

၁။       ခြန်ြာ န ပုင်ငံ သိာ ်းြ ာ ်းဘဏ ်လီြပတက်၏ (၄၅ ) ခု ခြာ က်ဘဏ ်ခ ွဲခဖစ် သိာ ခြဝတီဘဏ ်ခ ွဲအာ ်း 

(၂၃-၁ ၂ -၂၀၁၉)ရက် န ေ့နံ နကပ်ပုင််းြှစ၍ ဘဏ ်ခ ွဲဖ င ်လှစ်ပပီ်း၊ ဖ င ်လှစ် နေ့ြှစပပီ်းဘဏ ်လုပ်ငန််းြ ာ ်းကပု 

  ာ င်ရ က်ြည်ခဖစ် က ကာ င််းရင် ်းနှီ်းခြ ြှုပ်န ှံသူိြ ာ ်းနှင ် အစုရယှ်ယာ ရင်ှြ ာ ်းသိပုေ့ အ သိပ ပ်း ကကခ ငာ အပ်ပါ

သိည်။အ ပုပါ ဘဏ ်ခ ွဲအာ ်းအြှတ် -၁၀၆၊  ( ၄) ရ ပ်က က်၊  ရွှေခြင််းဝန် ဘုရာ ်းကကီ ်း အရှှ့ဘ က်ြုဒ် ဘ်း၊  

ဓါတုကလ  ာ လ ြ််း  ာ င ်၊ ခြဝတီပြပြှုှ့၊  ကရင် ခပညန် ယ်တ င်ဖ င ်လှစ်ပပီ်းဘဏ ်ဝ န်  ာ င်ြှုလုပ်ငန််းြ ာ ်း 

အာ ်း  ာ င်ရ က်သိ ာ ်းြည် ခဖစ်ပါသိည်။ 

၂။      ယင််း ဘဏ ်ခ ွဲသိည်ကရင်ခပ ည်နယ်တ င်ပ ြ ံု်းဖ င ်လှစ်သိည ်ဘဏ ်ခ ွဲ တစ်ခ ုခဖစ်ပါသိည်။ 

ဘဏ ်ခ ွဲြ ာ ်းတပု်းခ ွဲှ့ဖ င ်လှစ်ခ ခင််း ကကာ င ် ဒသိခံခပည် သူိြ ာ ်း င   ကက ်း ပုင် ရာလ ုပ်ငန််းြ ာ ်း  ာ င်ရ က်

ရာတ င်လုံခခြှုံစပတ်ခ ြှုရှပခခ င််း၊   င  ကက ်း ပုင် ရာလ ုပ်ငန််းြ ာ ်းကပုအခ ပန်နှင ်တစ် ခ ပ်းညီ  ာ င်ရ က်န ပုင်  

ပပီ်းကရ င်ခပညန်ယ ်န ှင ်နပုင် ငံ တာ ်၏စ ီ်းပ ာ်း ရ်းတပု်းတက်ြှုကပုတစ်ဖက်တစ် လ ှြ််းအ  ာ က်အကူခပြှု  

န ပုင်ြည်ခဖစ်ပါသိည်။ 

 

  

 

       ခ ြနြ်ာ န ပငုင်သံိာ ်းြ ာ ်း ဘဏ လ် ြီ ပတက ်
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Date – 18th December, 2019 

Opening New Branch 

1. We are very pleased to announce to the Investors and Shareholders that our 45th 

branch of MCB at Myawaddy will be opened since the morning of 23rd December, 

2019 and operated the banking services. The Branch is located at No-106, 4th 

Quarter, beside east gate of Shwe Min Won Pagoda, corner of Dadukalyar Road, 

Myawady Township, Kayin State. 

 

2. This is MCB’s 1st branch opened in Kayin State. Local people will have the 

opportunities to access easy and safe financial transactions in timely manner for 

their business in the state and consequently it will contribute the economic 

development not only in Kayin State but also in the nation. 

 

 

 

 

Myanmar Citizens Bank Ltd., 

 


