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ိုို့ ှ
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ို င
် န်ားးင
ို ရ
် ာ ဝရရှြ်းက်းဝ
ံ ရားတတ်ရပ် တတင်မခင်ား
ရန်ကိုန်၊ ၂၀၂၀ ခိုနှတ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက် - ရန်ကိုန်တဝတာအတ်ခ န်ားတွင် အြ ာားပိုင် တာရင်ား်င်ကိုြ္ဏီတတ်ခို
မြတ်သြ် မြန်ြာနိုင်ငံသာားြ ာားဘဏ် (MCB) နှင် နိုင်ငံြ ားတိုံတွင်အဝမခတိုက်ဝသာ တပ်လီကန
ွ ်မြြူ နီဝကားရှင်ား
ကိုြ္ဏီကကီားတတ်ခိုမြတ်သြ်

အူရီဒူားမြန်ြာလီြတက် (OML) တသ
ိုို့ ြ် ဝကာ်ပိုရတ်ဘဏ်လိုပ်ငန်ားးိုင်ရာ

းက်းံဝရားတတ်ရပ်ကို တတင်လိုက်ပပီ မြတ်သြ်။ ပင်ားတွင် OML အတွက် နိုင်ငံမခာားဝငွဝ ကား်န်ဝးာင်ြှု
လိုပ်ငန်ား၊

LOC

ဝခ ားဝငွ၊

ဝငွသာားဝကာက်ခံမခင်ား်န်ဝးာင်ြှုြ ာား

အပါအ်င်

ဝကာ်ပိုရတ်ဘဏ်လိုပ်ငန်ား

်န်ဝးာင်ြှုအြ ားြ ားအာား MCB ြှ တီတဉ်ဝပားအပ်သွာားြြ်မြတ်သြ်။ မြန်ြာတီားပွာားဝရား တိုားတက်ဝကာင်ားြွန်
ဝတဝရားအတွက်

အြွွဲ့အတြ်ားနှတ်ခိုလိုံားြှ

လိုပ်ငန်ားးိုင်ရားက်းံဝရားအာားမြင်

းိုင်ရာလိုပ်ငန်ားပိုံတံြ ာား

ဝရရှြတ
် ွင်

တြ်ဝးာက် ကသြ်မြတ်၍

ြတ်ြက်လိုပ်ငန်ားကကီားြ ာားအမြတ်

ပခိုကသိုို့

ရပ်တြ်သွာား ကြြ်

မြတ်သြ်။
MCB ၏ အြှုဝးာင်အရာရှခ ပ်မြတ်သူ Mr. Godfrey Swain ြှ ဝမပာ ကာားသြ်ြှာ - “MCB အတွက် ဘဏ်
လိုပ်ငန်ားးိုင်ရာ အဓကြတ်ြက်အြွွဲ့အတြ်ားတတ်ခို မြတ်လာြပ် OML နို့ အဓပ္ါပ်မပြ််တ ဝကာ်ပရ
ို တ်
ဘဏ်လိုပ်ငန်ားးိုင်ရာ
ဂိုဏ်ပူရပါတပ်။

းက်းံဝရားတတ်ရပ်

ကျွန်ဝတာ်တို့ဘ
ို ဏ်အဝနနို့

တတင်ြိုို့
commercial

လက်ြှတ်ဝရားထိုားထာားပပီား
banking

နို့

SME

ကို

မြတ်တအတွက်
အရင်ကတြ်ားက

အဝလားထာားခပပီား၊ ဒီလို ခိုင်ြာတ ဝကာ်ပိုရတ်ဘဏ်လိုပ်ငန်ားတတ်ရပ် တြ်ဝထာင်လိုက်မခင်ားက MCB 4.0
အသွင်ကူားဝမပာင်ား

ဝရားးိုင်ရာရြ်ြှန်ားခ က်ရွဲ့

ဒီဂ တ်တပ်တနတ်သိုံားဘဏ်

တတ်ခို

တပ်လီကန
ွ ်မြြူ နီဝကားရှင်ားကို

အဓကက တပန်ားတိုင်ဝတွထက

မြတ်လာဝတဝရားးိုတ

ရြ်ြှန်ားခ က်နို့

တတ်ခိုမြတ်ပါတပ်။

ဝရှတ
ွဲ့ ိုားဝးာင်ရက
ွ ်ဝနရင်ား

လိုပ်ငန်ားြတ်ြက်အမြတ် မြင်လာရပါတပ်။” MCB ရှ Corporate and

Institutional Banking ဌာန၏ အကကီားအကမြတ်သူ Mr. Tek Raj Parajuli ြှလြ်ား “တပ်လီကန
ွ ်မြြူ
နီဝကားရှင်ားက COVID-19 ဝ ကာင် မြတ်တ အခက်အခဝတွကို ကံ ကံခံခတ လိုပ်ငန်ားဝတွထက တတ်ခိုပါ။
လိုပ်ငန်ားအဝမခအဝန းက်လက် ဝကာင်ားြွန်ဝအာင် ဝးာင်ရွက်နိုင်ဝနးမြတ်ပပီား၊ MCB အတွက် အဓက
လိုပ်ငန်ားခ တ်းက်ြှုကဏ္ဍလြ်ား

မြတ်ပါတပ်။အူရီဒူားမြန်ြာလီြတက်ကို

ကျွန်ဝတာ်တို့ဘ
ို ဏ်ရွဲ့

ထပ်တန်ားဝကာ်ပရ
ို တ် client ကိုြ္ဏီ တတ်ခိုအမြတ် ဝနွားဝထွားတွာ ကက းိုပါတပ်” ဟို ဝမပာ ကာားခပါသြ်။
OML ၏ အြှုဝးာင်အရာရှခ ပ်မြတ်သူ Mr. Rajeev Sethi ြှ ဝမပာ ကာားသြ်ြှာ - “တိုားတက်ြှုမြန်းန်တ
မြန်ြာတီားပွာားဝရားြှာ ဂိုဏ်သတင်ားဝကာင်ားြွန်တ MCB နို့ ဝနာက်ထပ် ဘဏ်လိုပ်ငန်ားြတ်ြက်အမြတ် ဝရရြ်
ခိုင်ြာတ းက်းံဝရားတတ်ခို တတင်ရတအတွက် ကျွန်ဝတာ်တို့အ
ို ဝနနို့ ်ြ်ားဝမြာက်ပါတပ်။ OML တတင်
ကတြ်ားက မြန်ြာနိုင်ငံကို ြ ားးက်သတ်နြ်ားပြာ ဝရာက်ရှဝတဝရား၊ customer ြ ာားအတွက် အဝတွွဲ့
အ က ံသတ်ြန်တီားဝရားနို့ ြြတ်
ိုို့ န်ဝးာင်ဝပားဝနတ လူြှုအြွွဲ့အတြ်ားဝတွနို့ အဓပ္ါပ်မပြ််တ ခ တ်းက်ြှု
တြ်ဝထာင်ဝရားးိုတ

အခ က်အခ ာက တကဏ္ဍသိုံားရပ်အဝပေါ်

အဝမခမပ လိုို့

‘ဒီဂ တ်တပ်အသိုံားမပ

လူဝနြှု

ဘ်ဝတွကို မြြှင်တင်ဝပားြပ်’ းိုတ ကျွန်ဝတာ်တို့ရ
ို ွဲ့ရြ်ြှန်ားခ က်ကို ဝရာက်ရဝအာင်
ှ
မြင်ဝအာင် အဝလားထာား
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ဝးာင်ရွက်လ က်ရပါတပ်
ှ
။” OML ၏ ဘဏ္ဍာဝရားးိုင်ရာ အြှုဝးာင်အရာရှခ ပ်မြတ်သူ Mr. Rajesh Nair
ြှလြ်ား “ကျွန်ဝတာ်တို့ို OML အဝနနို့ အဝကာင်ားးိုံား တပ်လီကန
ွ ်မြြူ နီဝကားရှင်ား ်န်ဝးာင်ြှုဝတွကို customer
ဝတွကို

ဝပားနိုင်ဝအာင်

ဝးာင်ရွက်ဝနပါတပ်။

ခိုင်ြာတအခ တ်အးက်ဝတွရပ်၊

MCB

လိုြ ား

ကျွန်ဝတာ်တို့ရ
ို ွဲ့ mobile

ဒီဂ တ်တပ်တနတ်အသိုံားမပ ဘဏ်ဝတွ

wallet

M-Pitesan

ကဝနတးင်

နို့

ဝငွသာား

ကိုင်ဝးာင်ြသိုံားဝတာြပ် အနာဂတ်လူြှုအြွွဲ့အတြ်ားရွဲ့ ဝငွဝ ကားးိုင်ရာရြ်ြှန်ားခ က်ကို ကျွန်ဝတာ်တို့က
ို
အဝထာက်အကူမပ နိုင်ြပ်လိုို့ အမပြ်အ် ပိုံ ကြ်ထာားပါတပ်” ဟို ဝမပာ ကာားခပါသြ်။
OML အဝ ကာင်ား အက ဉ်ားဝြာ်မပခ က်
OML သြ် ကနဦားတတင်သြ်ြှ တ၍ မြန်ြာနိုင်ငံ၏ telecoms infrastructure တိုားတက်ြပြ
ွဲ့ွံ ားဝရားကို
အဝထာက်အပံမပ ရန်အတွက် နိုင်ငံအတွင်ား ဝဒေါ်လာသန်ားဝပါင်ားြ ာားတွာ ကိုန်က ဝသာ ဗ ြူဟာဝမြာက်ရင်ားနှီား
မြြှ ပ်နှံြြ
ှု ာား မပ လိုပ်ခသြ်။ မြန်ြာနိုင်ငံသိုို့ ဝနာက်းိုံားဝပေါ်နြ်ားပြာ ဝရာက်ရှဝတဝရားဟူသြ် ရြ်ရွပ်
ခ က်မြင် 5G နြ်ားပြာတင်တာအာား OML ြှ ရန်ကိုန်ပြ ွဲ့တွင် တြ်ဝထာင်၍ 5G Development းိုင်ရာ
လက်ဦားဝးာင်ရွက်ြှုြ ာား မပ လိုပ်ခသြ်။
MCB ဘဏ်အဝ ကာင်ား အက ဉ်ားဝြာ်မပခ က်
၁၉၉၂

ခိုနှတ်တွင်

တတင်တြ်ဝထာင်ခသြ်

မြန်ြာနိုင်ငံသာားြ ာားဘဏ်

(MCB)

သြ်

နိုင်ငံအတွင်ား

တြ်ဝထာင်ခသြ် ပထြးိုံား ပိုဂဂလကပိုင်ဘဏ်ြ ာားထြှ တတ်ခိုမြတ်ပပီား၊ ရန်ကိုန်တဝတာအတ်ခ န်ားတွင် လြ်ား
ပထြးိုံား

တာရင်ား်င်ဘဏ်မြတ်သြ်။

တိုားတက်ြှုနှုန်ားြ ာားမြင်

မြန်ြာဘဏ်လိုပ်ငန်ားကဏ္ဍတွင်

ဝအာင်မြင်လ က်ရှသြ်

ဘဏ်တတ်ခို

ကဏ္ဍြ ာားအာား ပခင်ကတြ်ားက

အဝလားထာားခဝသာ

ြွင်လှတ်ထာားသြ်

၅၀

ဘဏ်ခွဝပါင်ား

နီားပါားြှ

MCB

တးင်

မြတ်ပါသြ်။
သြ်

အမြန်းန်းိုံားဝသာ
Commercial

နိုင်ငံအနှံို့ ပြ ွဲ့ကကီား

ထိုတ်ကိုန်သတ်နှင်

နှင်

SME

(၂၆) ပြ ွဲ့တွင်

်န်ဝးာင်ြှုသတ်ြ ာားအာား

တီတဉ်ဝပားအပ်လ က် ဘဏ်၏ Corporate နှင် Retail banking ပိုင်ားအာား လ င်လ င်မြန်မြန် တိုားခ ွဲ့လ က်ရှသြ်။
MCB သြ် ၂၀၁၉ ခိုနှတ်တွင် ကြ္ာဘဏ်၏ အြွွဲ့်င်မြတ်သြ် International Financial Corporation (IFC) နှင်
အတိုင်ပင်ခံးိုင်ရာ၊

ပူားဝပါင်ားဝးာင်ရွက်ဝရားးိုင်ရာ

ဝရရှြ်-တာခ ပ်တတ်ရပ်အာား

လက်ြှတ်ဝရားထိုားခပပီား၊

နိုင်ငံတကာဘဏ်လိုပ်ငန်ား တံနှုန်ားြ ာား၊ ထဝရာက်ြှုအးင်၊ customer ်န်ဝးာင်ြှုအးင်ြ ာားနှင် ကိုက်ြီ
ရိုံသာြက သာလွန်သြ် အးင်မြင် universal banking model အမြတ် ပိုံဝြာ်၊ တြ်ဝးာက်နိုင်ဝရား ၃ နှတ်တာ
မပ မပင်ဝမပာင်ားလဝရားခရီားတဉ်ကို တတင်လ က်ရှပါသြ်။
အမခာားဝသာ သတင်ားအခ က်အလက်ြ ာား ထပ်ြသ
ံ ရှလိုပါက https://www.mcb.com.mm

တွင် ်င်ဝရာက်

ကြရ
် ှုနိုင်ပါသြ်။
မြန်ြာနင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ် (MCB)
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Myanmar Citizens Bank (MCB) and Ooredoo Myanmar Limited (OML)
enter into significant long term banking relationship
Yangon – 23 July 2020 - Myanmar Citizens Bank (MCB) a public listed company at the Yangon Stock Exchange and
Ooredoo Myanmar Limited (OML), a large multinational telecommunications company have just entered into a
corporate banking relationship whereby MCB will provide various corporate banking services to OML including
Foreign Exchange business, lines of credit, cash collection and other services. With such a business relationship, the
two organizations are committed to become major business partners in the long term as both parties build their
respective business models to contribute to the development of Myanmar’s economy.
Mr. Godfrey Swain, Chief Executive Officer of MCB stated “We are proud to have signed a very significant corporate
banking relationship with OML who will become a key banking partner for MCB. Our Bank has traditionally been a
commercial banking and SME focused business and the establishment of a strong Corporate Banking arm is one of the
fundamental goals of the MCB 4.0 transformational vision. As we move forward with our vision of also becoming a
digitally savvy bank we see major Telecom organisations as natural banking partners. “Telecommunication is one of
the industries that have withstood the challenging impact of COVID-19 with the industry continuing to perform well
and a key sector of business engagement for MCB. “We warmly welcome Ooredoo Myanmar Limited to our bank as
one of our top corporate clients” concluded Mr. Tek Raj Parajuli, Head of Corporate and Institutional Banking at
MCB.
Mr. Rajeev Sethi, Chief Executive Officer of OML commented “We are delighted to enter into a strong and long term
working relationship with MCB as another reputed banking partner within our fast growing Myanmar business. Since
the inception of OML we have been focusing towards achieving our vision of ‘enriching people’s digital lives’ based
on our three pillars to bring next generation technology to Myanmar, to differentiate our customer experience and to
establish meaningful engagement with the communities that we serve”. “We at OML are committed to provide the
best telecommunications services to our customers and through our strong links with forward looking, digitally savvy
Banks such as MCB and our mobile wallet M-Pitesan, we are confident that we will be able to support the financial
goal of a future cashless society” stated Mr. Rajesh Nair, Chief Financial Officer of OML.
About Ooredoo
Since its inception Ooredoo made multi-million dollar strategic investments in Myanmar to support the country’s
telecoms infrastructure development. With the aim of bringing the latest technology to Myanmar, OML has carried
out 5G Development initiatives setting up 5G technology center in Yangon, Myanmar.
About MCB
Established in 1992, Myanmar Citizens Bank (MCB) is one of the first private commercial banks in the country, the
first bank to be listed on the Yangon Stock Exchange and enjoys one of the fastest growth rates in the Myanmar
banking sector. MCB, a Bank with a traditional focus on Commercial and SME segments, is rapidly expanding its
Corporate and Retail banking arms developing new innovative and competitive products and services distributed
through a network of nearly 50 branches covering 26 cities in Myanmar. In 2019 MCB signed a wide-ranging, long
term consultancy and partnership agreement with the International Financial Corporation (IFC), an arm of the World
Bank, embarking on a three-year transformational journey to modernize and build a best in class, universal banking
model meeting and exceeding international banking standards, efficiency and customer service levels. Please visit
https://www.mcb.com.mm
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