
 

 

မြနြ်ာန ိုင်ငံသာားြ ာားဘဏ်၊ အြှတ် ၂၅၆၊၂၆၀၊ဆ ားလေဘိုရာားေြ်ား၊လက ာက်တတံာားမြ  ြို့နယ၊်ရန်ကိုန်မြ  ြို့။ 

 

 

 

      ရကစ် ွဲ ။  ။ ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ လြေ (၂၆) ရက် 

 

      ဘဏခ် ွဲအသစ ်ဖ င ေ်စှမ်ခင်ားအာား အသ လ ားလ ကမငာမခင်ား 

 

၁။ မြနြ်ာန ိုင်ငံသာားြ ာားဘဏေ်ီြ တက၏် (၄၈) ခိုလမြာက ်ဘဏခ် ွဲမဖစ်လသာ မြစ်ကကနီာား 

ဘဏခ် ွဲအာား (၂၅-၀၅-၂၀၂၀) ရက်လနေ့ နံနက ် ိုငာ်းြှစ၍ ဘဏခ် ွဲဖ င ေ်ှစ်မ ီား၊ ဖ င ်ေစှသ်ည ်လနေ့ြှစ၍ ဘဏ် 

ေို ်ငန်ားြ ာားနှင ် လင ေ ွဲေို င်န်ားြ ာားက ို စတင်လဆာငရ် က်ြည်မဖစ်လ ကာငာ်း ရင်ားနီှားမြ   ်နှသံ  ြ ာားနှင ် 

အစိုရှယယ်ာရှငြ် ာားသ ိုေ့ အသ လ ားလ ကမငာအ ် ါသည်။ အဆ ို ါဘဏ်ခ ွဲအာား အခနာ်း (၄+၅)၊ 

သခငန်က်လဖေြာ်း၊ မြ  ြို့ြရ က် က်၊ အက က်အြှတ် (၄)၊ မြစ်ကကာီးနာားမြ  ြို့၊ ကခ ငမ် ညန်ယ်တ င် ဖ င ေ်စှ်မ ီား 

ဘဏဝ်န်လဆာငြ်ှုေို ်ငန်ားြ ာားအာား လဆာငရ် က်သ ာားြည် မဖစ ်ါသည်။ 

၂။ ယင်ားဘဏ်ခ ွဲသည် ကခ ငမ် ည်နယ်တ င်  ထြဆိုံားဖ င ေ်စှ်သည ် ဘဏခ် ွဲတစ်ခို မဖစ ်ါသည်။ 

ဘဏခ် ွဲြ ာား တ ိုားခ ွဲြို့ဖ င ေ်စှ်မခငာ်းလ ကာင ် လေသခမံ ညသ် ြ ာား လင လ ကားဆ ိုငရ်ာ ေို ်ငန်ားြ ာား လဆာငရ် ကရ်ာတ င် 

ေိုံမခ ံစ တ်ခ ရြှုရှ မခငာ်း၊ လင လ ကားဆ ိုငရ်ာေို ်ငနာ်းြ ာားက ို အခ  န်နှင ်တစ်လမ ားညီ လဆာငရ် က်န ိုင်မ ီား 

ကရင်မ ညန်ယ်နှင ် န ိုင်ငံလတာ်၏ စီား  ာားလရားတ ိုားတကြ်ှုက ို တစဖ်ကတ်စေ်ြာ်းြှ အလထာက်အက မ  န ိုငြ်ည ်

မဖစ ်ါသည်။ 

 

 

       မြနြ်ာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏေ်ြီ တက် 



  

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

 

 

Date – 26th May, 2020 

 

Opening New Branch 

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

48th branch of MCB at Myitkyina will be opened since the morning of 25th May, 

2020 and operated the banking services. The Branch is located at Room No-

(4+5), Thakhinnetpe Street, Myoma Quarter, Ward No (4), Myitkyina, Kachin 

State. 

 

2. This is MCB’s 1st branch opened in Kachin 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 Kachin State but also in the nation. 

 

 

 

 

Myanmar Citizens Bank Ltd., 

 

 

  


