
Company Profile (Myanmar Citizens Bank Ltd.) 

ကမု္ပဏအီမ္ည ် မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်လြီ တက ်(MCB) 

Code ၀၀၀၀၃ ISIN code MM၀၀၀၀၃၀၀၀၀၂ 

စတငတ်ညထ် ောငသ်ညေ့ထ် ေ့ ၁၉၉၁ ခနုစှ်၊ ထအောကတ် ဘုောလ 

၃၀ ရက ်

စီမ္ံအုပ်ခ ျုပ်သ ူ Mr. Godfrey Swain 

အမ္ှုထ ောငအ်ရောရှ ခ ျုပ် 

စောရင််းဝငဖ်ြစ်သညေ့ထ် ေ့ ၂၀၁၆ ခနုစှ်၊ သသဂုတလ် ၂၆ရက ် ဘဏ္ဍောထရ်းနစှ ် ထအောကတ် ဘုောလ ၁ ရက ်

မှ္ 

စကတ်ငဘ်ောလ ၃၀ ရက ်   

အမ္ ော်းဖပညသ်သူ ု ေ့ 

 တုထ်ရောင််း ော်းသညေ့ ်

ရှယယ်ော 

 ၁၀,၄၀၀,၉၈၆ ရှယယ်ော       

(၂၀၁၆ ခနုစှ် သသဂုတလ် ၂၆ ရက)် 

 ညေ့ဝ်ငပ်ပီ်း 

ရင််းနှ်ီးထငွေ 

ဖမ္ မ်္ောက ပ် ၅၂,၀၀၄.၉၃၀ သ ််း  

(၂၀၁၆ ခနုစှ် သသဂုတလ် ၂၆ ရက)် 

ြု ််း ပံါတ ် ၀၁- ၂၅၅ ၈၅၉ ၊ ၂၅၅ ၅၉၀ အ်ီးထမ္်းလ ပ်စော info@mcb.com.mm 

လ ပ်စော 
အမ္ှတ ်(၃၈၃)၊ မ္ဟောဗနဓျုလလမ္််း၊ ထက ောကတ်တံော်းပမ္ ျုြို့ ယ၊် ရ က် ုပ်မ္ ျုြို့၊ 

ဖပညထ် ောငစ်ုသမ္မတဖမ္ မ်္ောန ငုင်ထံတော ်

လပ်ုင ််း 
မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်လြီ တကက်  ု ၁၉၅၀ ဖပည်ေ့နစှ် ဖမ္ မ်္ောန ငုင် ံ

အ ်ူးကမု္ပဏမီ္ ော်းအကဥ်ပထေအရ ၁၉၉၁ ခနုစှ်တွေင ်အမ္ ော်းပ ုငက်မု္ပဏလီမီ္ တကအ်ဖြစ ်

စတငတ်ညထ် ောငခ် ေ့ပပီ်း ၂-၆-၁၉၉၂ ရကထ် ေ့မှ္စ၍ အမ္တှ ် (၃၈၃)၊ မ္ဟောဗနဓျုလလမ္််း၊ 

ထက ောကတ်တံော်းပမ္ ျုြို့ ယ၊် ရ က် ုပ်မ္ ျုြို့တွေင ် ဘဏြ်ွေင်ေ့လစ်ှ၍ ဘဏလ်ပ်ုင ််း မ္ ော်းက  ု

စတငထ် ောငရ်ွေကခ် ေ့ပါသည။် ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်းဘဏလ်မီ္ တက၏် ခွေင်ေ့ဖပျု 

မ္တညထ်ငွေရင််းမ္ှော က ပ် (၇၅) ဘလီယီဖံြစ်ပပီ်း  ည်ေ့ဝငပ်ပီ်း မ္တညထ်ငွေရင််းမ္ှော က ပ် (၅၂) 

ဘလီယီရံှ ပါသည။် 

 

ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်းဘဏလ်မီ္ တကမ်္ ှ ထ ောငရ်ွေကထ်ပ်းလျှကရ်ှ သည်ေ့ 

၀ ထ် ောငမ်္ှုလပ်ုင ််းမ္ ော်း- 

mailto:info@mcb.com.mm


မြညတ်ငွာ်းဘဏ်လိုြ်ငန်ားြ ာား- 

(၁)  ထငွေစုဘဏအ်ပ်ထငွေ      (Savings Deposit) 

(၂)  စောရင််းရှငအ်ပ်ထငွေ (Current Deposit) 

(၃)  အခ   ပ် ုင််းအပ်ထငွေ (Time Deposit) 

(၄)  ထခေါ်ယအူပ်ထငွေ (Call Deposit) 

(၅)  သကက်က်ီးအပ်ထငွေ        (Senior Citizens Deposit) 

(၆)  E-payment စ စ်ဖြင်ေ့ သွေင််းက ုလ် ငုစ်ငထ်သက်းထပ်းသွေင််းဖခင််း 

(၇)  ဖပညတ်ွေင််းထငွေလ  လပ်ုင ််း 

(၈)  Payment Order 

 

Commercial ခ  ားခငလွိုြ်ငန်ားြ ာား၊ အခသားစာားခ  ခငလွိုြ်ငန်ားြ ာားနငှ့်် 

ဘဏ်အာြ ံြ ာား- 

(၁)  Immovable Property မ္ ော်းအော်း အောမ္ခရံယ၍ူ ထခ ်းထငွေ တုထ်ခ ်းဖခင််း 

(၂) စောရင််းပ ု တုထ်ခ ်းထငွေမ္ ော်း 

(၃) ထကောကပ် သ်ီးနှအံော်း အောမ္ခရံယ၍ူ ထခ ်းထငွေ တုထ်ခ ်းသည်ေ့ Pledge Loan 

(၄) Trade Guarantee 

(၅) Bank Guarantee/ Performance Guarantee, 

(၆) Bridging loan for mini-grid 

(၇) Companyကက်ီးမ္ ော်း၊ လပ်ုင ််းကက်ီးမ္ ော်းအတွေက ်ဝ  ်မ္််းထခ ်းထငွေ (Salary Loan & 

Salary advance) 

(၈) အ မ္်ယောထခ ်းထငွေမ္ ော်း (Home Loan) 



(၉) ဂ ပ န် ငုမ်္ှ JICA ထခ ်းထငွေယ၍ူ Two-Step loan အစီအစဉ်ဖြငေ့ ်အထသ်းစော်း၊ 

အလတစ်ော်းစကမ်္ှုလပ်ုင ််းမ္ ော်း (SMEs) လပ်ုင ််းြွေံြို့ ပြ ျု်းတ ်ုးတကထ်ရ်းအတွေက် 

အထ ောကအ်ပံေ့ထပ်းထသော ထခ ်းထငွေ 

 

အငာှား၀ယစ်နစ ် Hire Purchase ခ  ားခငလွိုြ်ငန်ားြ ာား- 

(၁)  လယယ်ောသံ်ုးစကပ်စစည််းမ္ ော်းအော်း အငေှာ်းဝယစ် စ်ဖြင်ေ့ အရစ်က ထရောင််းခ ဖခင််း 

(၂)  ထမ္ေ်ာထတော်ကော်းမ္ ော်းအော်း အရစ်က စ စ်ဖြင်ေ့ ထရောင််းခ ဖခင််း 

(၃)    စ်ကပ်စစည််းအမ္  ျု်းမ္  ျု်းအော်း အငေှာ်းဝယစ် စ်ဖြင်ေ့ ထရောင််းခ ဖခင််း 

(၄)  ထ ောကလ်ပ်ုထရ်းလပ်ုင ််းသံ်ုး စကယ်နတရော်းမ္ ော်းအော်း အရစ်က စ စ်ဖြင်ေ့ ထရောင််းခ ဖခင််း 

(၅)  မ္ ုဘ ငု််းြု ််းမ္ ော်းက  ုအရစ်က စ စ်ဖြင်ေ့ ထရောင််းခ ဖခင််း 

(၆)  အထသ်းစော်း အလတစ်ော်းက ုပ်စစည််းမ္ ော်း အရစက်  ထရောင််းခ ဖခင််း 

 

န ိုငင်မံ ာားဘဏ်လိုြ်ငန်ားြ ာားြှာ- 

(၁) Export & Import Services (L/C, TT) 

(၂) International Remittance and International Money Transfer Services 

(MoneyGram, IME, Transfast, Merchantrade, Dollar Smart Global, 

TransferTo Queen Bee Capital) 

(၃) Guarantee Issuing Service 

(၄) International Card Business (Visa /Master Card Acquiring, Master 

Card Issuing, MPU-Myanmar Payment Union Card) 

(၅) Money Changer Service 

(၆) Foreign Exchange Market 



(၇) Payment Order 

(၈) Sell Foreign currency (USD/EUR/SGD) Import Payment 

(၉) Buy Foreign currency (USD/EUR/SGD) Export Payment 

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်လြီ တကြှ် ခအာကခ် ာ်မြြါ ဝန်ခ ာငြ်ှုြ ာားက ိုလညာ်း 

ခ ာငရွ်ကခ်ြားလ က ်ရှ ြါသည-် 

(၁) ၆၆၃ Mobile Money (Mobile payment services) 

(၂) Mobile Banking Application 

(၃) MPU Debit Card & MPU-JCB, Debit Card (Co-Branded Card) 

(၄) MPU ATM Acquiring Service 

(၅) Meter Bill Service 

ေါရ ုကတ်ောအြွေ ြို့ဝငမ်္ ော်း 
၁။ ဦ်းတ ်ုးထအောငဖ်မ္င်ေ့       (ဥကက ဋ္ဌ-ေါရ ုကတ်ောအြွေ ြို့) 

၂။ ဦ်းစ ု်းန ငု(်ခ)ဦ်းက ကု ကုက်ီး   (ေါရ ုကတ်ော) 

၃။ ဦ်းလဦှ်း                         (ေါရ ုကတ်ော) 

၄။ ဦ်း ွေ ််းလွေင ်                  (ေါရ ုကတ်ော) 

၅။ ဦ်းရ ပ် ငုစ် ်ုးဦ်း                (ေါရ ုကတ်ော) 

၆။ ဦ်းအု ််း  ငု ်                  (ေါရ ုကတ်ော) 

၇။ ဦ်းမ္င််းမ္င််း                     (ေါရ ုကတ်ော) 

၈။ ဦ်းထေယ သရူမ္ွေ  ်            (ေါရ ုကတ်ော) 

၉။ ဦ်းထအောငထ်အောင ်            (သ်ီးဖခော်းလွေတလ်ပ်ထသောေါရ ုကတ်ော) 



၁၀။  Daw Cherry Trivedi  (သ်ီးဖခော်းလွေတလ်ပ်ထသောေါရ ုကတ်ော)  

Website www.mcb.com.mm 

အဓ ကထငွေထခ ်းသကထ်သခ ံ

လကမ်္ှတက်မု္ပဏ ီ
 Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

စောရင််းစစ ် U Win Thin & Associates Certified Public Accountants 

ကမု္ပဏ၏ီ သမ္ ုင််းထသကောင််း 

အက ဉ််းခ ျုပ် 
မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်လြီ တကက်  ု ဖမ္ မ်္ောန ငုင်အံ ်ူးကမု္ပဏမီ္ ော်းအကဥ်ပထေအရ 

ကမု္ပဏမီ္ ော်း မ္ှတပုံ်တငရုံ််း၏ ၃၀-၁၀-၁၉၉၁ ရကစ်ွေ ပါ ကမု္ပဏမီ္ှတပုံ်တငအ်မ္ှတ ်

(၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂) ဖြင်ေ့ မ္ှတပုံ်တင၍် အမ္ ော်းပ ငုက်မု္ပဏလီမီ္ တကအ်ဖြစ် ြွေ ြို့စည််းခ ေ့ပါသည။် 

  ု ေ့ထ ောက ် ဖမ္ မ်္ောန ငုင်ထံတောဗ်ဟ ဘုဏ၏် ၂၅-၅-၁၉၉၂ ရကစ်ွေ ပါ လပ်ုင ််းလ ငုစ်ငအ်မ္ှတ ်

မ္ဗဘ/ထဂ (အ ငု)်-၁(၅)၁၉၉၂ ဖြင်ေ့ ခွေင်ေ့ဖပျုခ ကအ်ရ ၂-၆-၁၉၉၂ ရကထ် ေ့မှ္စ၍ အမ္တှ ်

(၃၈၃)၊ မ္ဟောဗနဓျုလလမ္််း၊ ထက ောကတ်တံော်းပမ္ ျုြို့ ယ၊် ရ က် ုပ်မ္ ျုြို့တွေင ် ဘဏြ်ွေင်ေ့လစ်ှ၍ 

ဘဏလ်ပ်ုင ််းမ္ ော်းက  ု စတငထ် ောငရ်ွေကခ် ေ့ပါသည။် ၂၀၁၆ ခနုစှ် 

ထငွေထသက်းအြွေ ြို့အစည််းမ္ ော်းဥပထေပုေမ်္ ၁၇၆ အရ ဖမ္ မ်္ောန ငုင်ထံတော်ဗဟ ဘုဏ၏် 

၁၀-၁၈-၂၀၁၆ ရကစ်ွေ ပါ လပ်ုင ််းလ ငုစ်ငအ်မ္ှတ ် မ္ဗဘ/ပဘ(အောရ်) ဖြငေ့ ် ခွေငေ့ဖ်ပျုခ က ်

ရရှ ခ ေ့ပါသည။် ၁၉၉၂ ခနုစှ်၊ ေွေ လ် (၂) ရကထ် ေ့တွေင ်ခွေင်ေ့ဖပျုမ္တညထ်ငွေရင််းက ပ် (၁) ဘလီယီ ံ

နငှ်ေ့ စတငခ် ေ့ရော ယခအုခ   တ်ွေင ် ခွေင်ေ့ဖပျုမ္တညထ်ငွေရင််းမှ္ော က ပ် (၇၅) ဘလီယီ ံ ရှ ပပီ်း၊ 

 ည်ေ့ဝငပ်ပီ်းမ္တညထ်ငွေရင််း က ပ် (၅၂) ဘလီယီတံွေင ် စီ်းပွေော်းထရ်းနငှေ့ ်

က်ူးသ ််းထရောင််းဝယထ်ရ်းဝ က်က်ီးဌော မ္ှ က ပ် (၅.၁၂) ဘလီယီနံငှ်ေ့ ရောခ ငုန် ှု ််းအော်းဖြင်ေ့ 

(၉.၈၄%)၊ အမ္ ော်းဖပညသ်မူ္ှ က ပ် (၄၆.၈၈) ဘလီယီ ံဖြစပ်ါသည။် 

 ယခန ့်အထ   ွင့််လစှ ် ့်သည့်် ဘဏ် ွ နငှ့်် ဘဏ် ွ ငယြ် ာားြှာ ခအာကြ်ါအတ ိုငာ်း 

မ စြ်ါသည ်- 

http://www.mcb.com.mm/


     ဘဏ်/ဘဏ် ွ အြည ်           ွင့််လစှသ်ည့််ခန ့် 

(၁)      ထက ောကတ်တံော်းဘဏခ်ွေ      ၂-၆-၁၉၉၂ 

(၂)    မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ  - ၁            ၆-၆-၁၉၉၆ 

(၃)    ဘရုင်ေ့ထ ောငဘ်ဏခ်ွေ             ၁၂-၅-၂၀၁၁ 

(၄)    ထ ဖပညထ်တော်ဘဏ ်                   ၂၂-၆-၂၀၁၁ 

(၅) ဖမ္င််းဖခဘံဏခ်ွေ                           ၁၂-၈-၂၀၁၁ 

(၆) မ္ံုရွေ ောဘဏခ်ွေ                              ၁၅-၈-၂၀၁၁ 

(၇) မ္ူ ယဘ်ဏခ်ွေ                          ၁၇-၁၀-၂၀၁၁ 

(၈) ထရစကက ျုဘဏခ်ွေ                        ၁၄-၁၂-၂၀၁၂ 

(၉) တ ် ေ့ ညဘ်ဏခ်ွေ                       ၂၆-၄-၂၀၁၃ 

(၁၀) မ္ံုရွေ ောဘဏခ်ွေ ငယ ်                      ၂၃-၈-၂၀၁၃ 

(၁၁) ထေါပုံဘဏခ်ွေ ငယ ်                    ၂၀-၁၂-၂၀၁၃ 

(၁၂) လော်းရှု  ်းဘဏခ်ွေ                           ၁-၃-၂၀၁၄ 

(၁၃) ထအောငလ်ဘံဏခ်ွေ                      ၂၀-၆ -၂၀၁၄ 

(၁၄) ဘရုင်ေ့ထ ောငဘ်ဏခ်ွေ ငယ ်           ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ 

(၁၅) ပ ််းဘ တ ််းဘဏခ်ွေ ငယ ်           ၁၇-၁၂-၂၀၁၄ 

(၁၆) ပုေွေ ထ်တောငဘ်ဏခ်ွေ                    ၆-၁၂-၂၀၁၅ 

(၁၇)    ထဖမ္ောကဥ်ကကလောပဘဏခ်ွေ            ၁-၃-၂၀၁၆ 

(၁၈ )   ဖပညဘ်ဏခ်ွေ                              ၁-၅-၂၀၁၆ 

(၁၉) လသောဘဏခ်ွေ                           ၄-၆-၂၀၁၆ 

(၂၀) စစ်ထတွေဘဏခ်ွေ                          ၇-၆-၂၀၁၆ 

(၂၁) မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ  - ၂                   ၂-၁၀-၂၀၁၆ 

(၂၂)     ပုသ မ္်ဘဏခ်ွေ                            ၁၇-၁-၂၀၁၇ 

(၂၃)     မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ  - ၃                  ၂-၅-၂၀၁၇ 

(၂၄)     ပမ္ တဘ်ဏခ်ွေ                             ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ 

(၂၅)     ပ ခ်ူးဘဏခ်ွေ                               ၄-၄-၂၀၁၈ 

(၂၆)    ထဖမ္ောင််းဖမ္ဘဏခ်ွေ                        ၁၀-၄-၂၀၁၈ 

(၂၇ )  ထ ဖပညထ်တော်ဘဏခ်ွေ  (ပမ္ ျုြို့မ္ထစ ်း)     ၂၀-၆-၂၀၁၈ 

(၂၈ )   ပခကုက ူဘဏခ်ွေ                             ၂၂-၆-၂၀၁၈ 

(၂၉)    ထတောငက်က်ီးဘဏခ်ွေ                      ၂၉-၈-၂၀၁၈ 

(၃၀)    မ္ူ ယဘ်ဏခ်ွေ                            ၂၉-၈-၂၀၁၈ 

(၃၁ )   ထစေ်ာဘွေော်းကက်ီးက ု််းဘဏခ်ွေ            ၁၇-၉-၂၀၁၈ 

(၃၂)    မ္ထကွေ်းဘဏခ်ွေ                            ၁၉-၉-၂၀၁၈ 



(၃၃)   မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ ကက်ီး(၄)              ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ 

(၃၄)  မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ ကက်ီး(၅)              ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ 

(၃၅)  မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ ကက်ီး(၆)              ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ 

(၃၆)  မ္နတထလ်းဘဏခ်ွေ ကက်ီး(၇)               ၁၁-၁၁-၂၀၁၈ 

(၃၇)   ထရ ဘ ဘုဏခ်ွေ                            ၂၈-၁၁-၂၀၁၈ 

(၃၈)   ေီ်းက ု််းဘဏခ်ွေ                           ၁၀-၁-၂၀၁၉ 

(၃၉)   ထရထက ော်ဘဏခ်ွေ                         ၁၉-၂-၂၀၁၉ 

(၄၀)   ဗ ုလထ်အောငထ်က ော်ဘဏခ်ွေ              ၁၉-၂-၂၀၁၉ 

(၄၁)    စမ္််းထခ ောင််းဘဏခ်ွေ                     ၁၅-၃-၂၀၁၉ 

(၄၂)   သကည်ေ့ဖမ္ငတ် ငုဘ်ဏခ်ွေ                  ၁၅-၃-၂၀၁၉ 

(၄၃)    ခရမ္််းဘဏခ်ွေ                            ၂၈-၀၈-၂၀၁၉ 

(၄၄)   ထမ္ေ်ာလပမ္ ျုငဘ်ဏခ်ွေ                      ၂-၁၂-၂၀၁၉ 

(၄၅)    ဖမ္၀တဘီဏခ်ွေ                           ၂၃-၁၂-၂၀၁၉ 

(၄၆)    တောခ ီလ တဘ်ဏခ်ွေ                     ၂၇-၁-၂၀၂၀ 

(၄၇)    ်ူးထလဘဏခ်ွေ                           ၉-၄-၂၀၂၀ 

(၄၈)   ဖမ္စ်ကက်ီး ော်းဘဏခ်ွေ                      ၂၅-၅-၂၀၂၀    

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်သည ် ၁၇-၈-၂၀၁၂ ရကထ် ေ့တွေင ် ဗဟ ဘုဏမ်္ ှ

န ငုင်ဖံခော်းဘဏလ်ပ်ုင ််းမ္ ော်း လပ်ုက ငုထ် ောငရ်ွေကခ်ွေင်ေ့ (Authorized Dealer License) က  ု

ရရှ ခ ေ့ပပီ်း SWIFT (Society for Worldwide Inter Bank Financial 

Telecommunication) membership က  ု၅-၁-၂၀၁၃ ရကထ် ေ့တွေင ်ရရှ ခ ေ့ပါသည။်   ု ေ့ဖပင ်

United Overseas Bank (UOB), Overseas Chinese Banking Corporation 

(OCBC), DBS bank, Commerz Bank, ICBC, May Bank, Kasikorn Bank, 

Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank, Bangkok Bank, UBI Shinhan 

Bank စသည်ေ့ ဘဏမ်္ ော်းနငှ်ေ့ Correspondent Bank အဖြစ် ထငွေစောရင််းမ္ ော်း ြွေင်ေ့လစ်ှခ ေ့ပပီ်း 

ဖပညပ်ဘဏ ် (၄၇) ဘဏန်ငှ်ေ့ RMA Relationship ရှ ပါသည။် ယင််း Correspondent 

Bank မ္ ော်းနငှ်ေ့ ခ  တ ်က၍် ဘဏ၏် Customer မ္ ော်းအော်း န ငုင်ဖံခော်းထငွေဖြင်ေ့ 



စောရင််းရငှစ်ောရင််းမ္ ော်း ြွေင်ေ့လစ်ှဖခင််း၊ ပ ု ေ့က ု/်သွေင််းက ုထ်ငွေလ  လပ်ုင ််းမ္ ော်း၊ 

ထငွေသော်း တုထ်ပ်းဖခင််းလပ်ုင ််းမ္ ော်း၊ Bank Guarantee လပ်ုင ််းမ္ ော်း၊ Account 

Transfer လပ်ုင ််းမ္ ော်း၊ Money Transfer and Foreign Exchange Market 

လပ်ုင ််းမ္ ော်းအော်း ထ ောငရ်ွေကထ်ပ်းလျှကရ်ှ ပါသည။် ၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရကထ် ေ့တွေင ် Money 

Changer License ရရှ ပပီ်း ထ ောကဘ်ဏခ်ွေ ၊ ၂၄ ခ ုတ ု ေ့တွေင ်Money Changer Counter 

မ္ ော်း ြွေင်ေ့လစ်ှ၍ န ငုင်ဖံခော်းထငွေထရောင််းဝယဖ်ခင််းလပ်ုင ််းအော်း ထ ောငရ်ွေကလ်ျှကရ်ှ ပါသည။် 

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်သည ် ATM Acquiring လပ်ုင ််း MPU Card က  ု ၂၀၁၄ 

ခနုစှ်တွေင ်စတငထ် ောငရ်ွေကခ် ေ့ပပီ်း Citizens Prepaid Card (Master Issuing က လုည််း 

ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်း ဘဏမှ်္ထ ောငရ်ွေကလ်ျှက ် ရှ ပါသည။် ဖပညပ်န ငုင်အံသ်ီးသ်ီးတွေင ်

သွေော်းထရောကလ်ပ်ုက ငုလ်ျှကရ်ှ ထသော ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်း မ္ ော်းအထ ဖြင်ေ့ ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံ ု ေ့ ဖပညပ်မ္ ှ

ထငွေလ  ပ ု ေ့န ငုရ်  ် MoneyGram, IMETransfar, Merchantrade, Dollar Smart 

Global, Transfer to, Mobile Queen Bee Capital စသည်ေ့ ထငွေလ   Agency မ္ ော်းနငှေ့ ်

ခ  တ ်က၍် လွေယက်လူျှငဖ်မ္ စ်ွေော ထ ောငရ်ွေကထ်ပ်းလျှကရ်ှ ပါသည။် ဘဏခ်ွေ မ္ရှ ထသော 

ထက ်းလကထ်ေသမ္ ော်း အော်း တယလ်ြုီ ််းဖြင်ေ့ ထငွေထပ်းပ ု ေ့န ငုသ်ည်ေ့ Mobile Payment (၆၆၃) 

ဝ ထ် ောငမ်္ှုက  ု ၂၀၁၅ ခနုစှ်၊ ေူလ ငုလ်တွေင ် စတင ် ထ ောငရ်ွေကခ် ေ့ပါသည။် 

ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်းဘဏသ်ည် MoneyGram ထငွေလ  လပ်ုင ််း နငှ်ေ့ ယခငခ် ျုပ်  ခု ေ့ပါထသော 

(၅) နစှ်စောခ ျုပ်သကတ်မ္််း ဖပည်ေ့၍ ေတု ယအကက မ္်စောခ ျုပ်က  ု၃.၇.၂၀၁၈ ခနုစှ်တွေင ် ပ်မ္ံ၍ 

(၃) နစှ ်စောခ ျုပ်ခ ျုပ်  ခု ေ့ပါသည။် (၃) နစှ်စောခ ျုပ် ခ ျုပ်  ခု   တ်ွေင ်Inbound Remittance 

သောမ္က Outbound Remittance က လုည််း  ပ်မ္ံ၍ ထ ောငရ်ွေကမ်္ည ်ဖြစ်ပါသည။် 

 



မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်သည ် ၂၀၁၆ခနုစှ်၊ သသဂတုလ် (၂၆) ရကထ် ေ့တွေင ်

ရ က် ုစ်ထတောေ့အ ပ်ခ   ််း၌ စောရင််းတင၍် အစုရှယယ်ောမ္ ော်းအော်း 

အထရောင််းအ၀ယဖ်ပျုလပ်ုခ ေ့ပါသည။် 

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်နငှ်ေ့ Temenos တ ု ေ့၏ န ငုင်တံကောအ ငမ်္ှီ Temenos Core 

Banking System (CBS) အော်း အသံ်ုးဖပျုရ  ် သထဘောတလူကမ်္ှတထ်ရ်း  ်ုးပွေ က  ု

၂၀၁၈ခနုစှ်၊ ေ  ်၀ါရီလ (၂၆) ရကတ်ွေင ် MCB ရုံ်းခ ျုပ်တွေင ် က င််းပခ ေ့သည။် 

ထရရှညတ်ညတ်ံေ့မ္ည်ေ့ စကမ်္ှုက ု ်တုလ်ပ်ုင ််းစီမ္ံက  ််းမ္ ော်းအော်း ထ ောကပံ်ေ့ထပ်း မ္ည်ေ့ 

“သဘော၀” စီမ္ကံ  ််း (ThaBarWar Project)  ော်းလညမ်္ှုစောချွ လ် ောက  ု ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ 

န ၀ုငဘ်ောလ (၂၇) ရကထ် ေ့တွေင ် UMFCCI တွေင ် MCB နငှ်ေ့လကမှ်္တထ်ရ်း  ်ုးခ ေ့သည။် 

Fortress Data Service (FDS) န ငုင်တံကောအ င်ေ့မီှ္ Digital Banking 

၀ ထ် ောငမ်္ှုအော်း တ ်ုးခ  ြို့ထ ောငရ်ွေကန် ငုရ်  ် သထဘောတလူကမ်္ှတထ်ရ်း  ်ုးပွေ က ု ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ 

န ၀ုငဘ်ောလ (၂၁) ရကထ် ေ့တွေင ် MCB ဘဏရုံ််း၌ က င််းပခ ေ့သည။် ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်း 

ဘဏန်ငှ်ေ့ World Bank အြွေ ြို့၀ငဖ်ြစ်ထသော အဖပညဖ်ပည ် ငုရ်ောထငွေထသက်းအြွေ ြို့အစည််း 

(IFC)တ ု ေ့ စီ်းပွေော်းထရ်းလပ်ုင ််းမ္ ော်း၊ အထသ်းစော်း လပ်ုင ််းစုမ္ ော်းနငှ်ေ့ တစ်ဦ်းခ င််း 

လပ်ုင ််းစုမ္ ော်းနငှ်ေ့ စပ်လ ဥ််း၍ ထငွေထသက်း  ငုရ်ောလပ်ုင ််းမ္ ော်း ထ ောငရ်ွေကမ်္ှု ပ ုမ္ ုဖမ္ြှင်ေ့တင ်

အထကောငအ် ညထ်ြော ်ထ ောငရ်ွေကရ် အ်တွေက ်၁၄-၈-၂၀၁၉ ရကထ် ေ့ ညထ  (၃်း၀၀)  ောရီ 

အခ   တ်ွေင ်Yangon Stock Exchange ၌ လကမ်္ှတထ်ရ်း  ်ုးပီ်း MCB 4.0 Project က  ု

စတင ် အထကောငအ် ညထ်ြော် ထ ောငရ်ွေကလ် ကရ်ှ ပါသည။် Digital transformation 

လပ်ုင ််းစဥ်မ္ ော်းက လုည််း ၂၀၁၉ ခနုစှ်အတွေင််းမ္ှော အ ငေ့ဖ်မ္ြှငေ့တ်င ် အထကောငအ် ည ်



ထြော်ထ ောငရ်ွေကထ် ပပီ်း MPU JCB Card/ Visa Credit Card, Debit Card, Ibanking  

မ္ ော်းက လုည််း ၂၀၂၀ ခနုစှ်အတွေင််းတွေင ် ပ်မ္ံတ ်ုးခ  ြို့  တုထ်ဝန ငုရ်  ်စီစဥ်လျှကရ်ှ ပါသည။် 

ဖမ္ မ်္ောန ငုင်သံော်းမ္ ော်းဘဏန်ငှ်ေ့ Samsung Myanmarတ ု ေ့ မ္ ုဘ ငု််း ြု ််းမ္ ော်းက  ုတွေငက် ယစ်ွေော 

အသံ်ုးဖပျုရ  ်အရစ်က စ စ်ဖြငေ့ ် ထရောင််းခ န ငုရ်  ်  ော်းလညမ်္ှုစောချွ က်  ု ၂၀၁၈ခနုစှ်၊ မ္တလ် 

(၆) ရကထ် ေ့တွေင ် လကမှ်္တထ်ရ်း  ်ုးခ ေ့ပပီ်း မ္ ုဘ ငု််းြု ််းမ္ ော်းက ု အရစ်က စ စ်ဖြငေ့ ်

ထရောင််းခ ထပ်းလ က ်ရှ ပါသည။် 

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်လမီ္ တက ် MCB Equipment Bridge Loan 

မ္ တ ်ကပ်ွေ အခမ္််းအ ော်းက  ု ၂၀၂၀ ခနုစှ်၊ ေ  ်ဝါရီလ (၂၈) ရကထ် ေ့တွေင ်Yangon Stock 

Exchange ၏ အစည််းအထဝ်းခ ််းမ္တွေင ် က င််းပ ဖပျုလပ်ုခ ေ့ပါသည။် MCB အထ ဖြငေ့ ်

Equipment Bridge Loan facility ထပ်းအပ်ဖခင််းမှ္တ င်ေ့ ဖမ္ မ်္ောန ငုင် ံ

လျှပ်စစ်သံ်ုးစွေ မ္ ော်းအထ ဖြငေ့ ်သငေ့တ်ငေ့ထ်သောထစ ်းနှု ််းဖြငေ့ ်ယံသုကညစ် တခ် ရထသော လျှပ်စစ်မ္ီ်း 

ရရှ ရ  ် အထ ောကအ်ပံေ့ထပ်းန ငုထ်အောင ် ထ ောငရ်ွေကထ်ပ်းဖခင််းဖြငေ့ ် ဖမ္ မ်္ောန ငုင်၏ံ စီ်းပွေော်းထရ်း 

ြွေံပြ ျု်းတ ်ုးတကမ်္ှုအတွေက ်အငတ် ကုအ်ော်းတ ကု ်ပူ်းထပါင််းထ ောငရ်ွေကသ်ွေော်းမ္ည် ဖြစ်သည။် 

 

မြန်ြာန ိုငင်သံာားြ ာားဘဏ်၏ ဝ  ်မ္််းမ္ ော်းအတွေက ် လကရ်ှ အရညအ်ခ င််းမ္ ော်းအဖပင ်

အရညအ်ခ င််းသစ်မ္ ော်းနငှေ့ ် ဖပညေ့ဝ်ထစထရ်းအတွေက ် သငသ်ကော်းထရ်းနငှေ့ ် တ ်ုးတကြ်ွေံြို့ ပြ ျု်းထရ်း 

လပ်ုင ််းစဥ်အော်း အထကောငအ် ညထ်ြေါ်ထ ောငရ်ွေကမ်္ှုဖမ္ငေ့မ်္ော်းထသော ဘဏလ်ပ်ုင ််း  ငုရ်ော 

 တုက် ုအ်စဥ်မ္ ော်း၊   ထရောကထ်သောဘဏလ်ပ်ုင ််းထ ောငတ်ောနငှေ့ ်ဝ ထ် ောငမ်္ှုမ္ ော်း  ငုရ်ော 

ပညောရပ်မ္ ော်းအော်း သငသ်ကော်းပ ု ေ့ခ ထပ်းထသော ပညောရငှမ်္ ော်းအ ငေ့ ် ဖပညတ်ွေင််း၊ ဖပညပ် 

ထလေ့က ငေ့သ်ငသ်ကော်းထရ်း အစီစဥ်မ္ ော်းဖြငေ့ ် ထအောငဖ်မ္ငစ်ွေော ထ ောငရ်ွေကန် ငုခ် ေ့ပါသည။် 



အလော်းတပူင ်ဖပညေ့ဝ်ထသော ဘဏလ်ပ်ုင ််းတစ်ခ ုအထ ဖြငေ့ ်ထခတမ်္ီ/ေဂီ စ်တယ ်ည််းပညော 

ဖြငေ့သ်ော ထအောငဖ်မ္ငန် ငုမ်္ည ် ဖြစ်သညေ့အ်တွေက ် ရုံ်းခ ျုပ်နငှေ့ ် ဘဏခ်ွေ မ္ ော်း ခ  တ ်ကလ် က ်

ပငမ်္ဘဏလ်ပ်ုင ််းစ စ် (Core Banking System) အော်း (၁၄-၁၀-၂၀၁၈) ရကထ် ေ့မှ္စ၍ 

အထကောငအ် ညထ်ြေါ် ထ ောငရ်ွေကလ် ကရ်ှ ပါသည။် (၁၅-၆-၂၀၂၀) ရက ် ထ ောကပ် ငု််းတွေင ်

Mobile Banking လပ်ုင ််းမ္ ော်းက  ု အထကောငအ် ညထ်ြော် ထ ောငရ်ွေကသ်ွေော်းမ္ည ်

ဖြစ်ပါသည။် 

 



Company Profile (Myanmar Citizens Bank Ltd.) 

Company Name Myanmar Citizens Bank Ltd. (MCB) 

Code 00003 ISIN code MM0000300002 

Date Formed 30th October 1991 Management Mr. Godfrey Swain 

CEO 

Date Listed 26th August 2016 Fiscal year From 1st October to 30th 

September 

Outstanding Shares 10,400,986 shares 

(as at 26th August 2016) 

Paid-up Capital MMK 52,004.930 million 

(as at 26th August 2016) 

Phone +951 255 859, 255 590 Email info@mcb.com.mm 

Address Building No. 383, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, Yangon, Republic of the 

Union of Myanmar 

Business MCB is a public bank established in 1991, under Special Company Act (1950). MCB 

started its business on 2-6-1992 at No. 383, Mahabandoola Road, Kyauktada Township, 

Yangon. Authorized Capital of Myanmar Citizens Bank Ltd. is 75 Billion Kyats and our 

Paid up Capital is 52 Billion Kyats. 

 

MCB offers the following domestic banking services- 

(1) Savings Deposit 

(2) Current Deposit 

(3) Time Deposit 

(4) Call Deposit 

(5) Senior Citizens Deposit 

(6) E-payment service for Import License fees payment 

(7) Internal Remittance and 

(8) Payment Order 

 

Commercial Loan, Retail Loan Services, and Bank Guarantees of MCB are- 

(1) Loan against Immovable Properties as collaterals 

(2) Overdraft Loan 

(3) Pledge Loan 

(4) Trade Guarantee 

(5) Bank Guarantee / Performance Guarantee 

(6) Bridging Loan for mini-grid 

(7) Staff Loan, Salary Loan, & Salary advance 

(8) Home Loan  (will offer this product soon) 

(9) Providing Two-Step Loans (JICA, Japan) to SMEs 

 

Hire Purchase Services are- 

(1) HP for agricultural equipments 

(2) HP for motor cars 

(3) HP for various rice mill equipments 

(4) HP for various construction machineries and equipments 

(5) Financing mobile phones on installments 

(6) HP for various small and medium goods 

 

International Banking Services are- 

(1) Export & Import Services (L/C, TT) 

(2) International Remittance and International Money Transfer Services (MoneyGram, 

mailto:info@mcb.com.mm


IME, Transfast, Merchantrade, Dollar Smart Global, TransferTo Queen Bee 

Capital) 

(3) Guarantee Issuing Service 

(4) International Card Business (Visa / MasterCard Acquiring, MasterCard Issuing, 

MPU-Myanmar Payment Union Card) 

(5) Money Changer Service 

(6) Foreign Exchange Market 

(7) Payment Order 

(8) Sell Foreign currency (USD/EUR/SGD) Import Payment 

(9) Buy Foreign currency (USD/EUR/SGD) Export Payment 

   

MCB also offers the following services- 

(1) Citizens Mobile Money (Mobile payment services) 

(2) Mobile Banking 

(3) MPU-Debit  Card & MPU-JCB (Co-Branded Card) 

(4) MPU-ATM Acquiring Service 

(5) Meter Bill Service 

Board of Directors (1) U Toe Aung Myint                   (Chairman-BOD) 

(2) U Soe Naing (@) Ko Ko Gyi   (Director) 

(3) U Hla Oo                                  (Director) 

(4) U Tun Lwin                              (Director) 

(5) U Yan Paing Soe Oo                (Director) 

(6) U Own Saing                            (Director) 

(7) U Min Min                                (Director) 

(8) U Zaya Thura Mon                   (Director) 

(9) U Aung Aung                           (Independent Director) 

(10) Daw Cherry Trivedi                 (Independent Director) 

Website www.mcb.com.mm 

Lead Securities 

Company 
Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd. 

Auditor U Win Thin & Associates Certified Public Accountants 

Company History MCB is a public bank established in 1991, with company registration No. (274/1991-

92) granted on 30.10.1991, under special company act. With the Banking License no. 

MaBaBa/J(i)-1(5)1992 granted by Central Bank of Myanmar on 25th of May 1992. 

MCB started its business on 2.6.1992 at No. 383, Maharbandoola Road, Kyauktada 

Township, Yangon. The bank have got the license with the registration number, 

MaBaBa/PaBa(R), dated 10-18-2016, grated by Central Bank of Myanmar in accord 

with clause (176), the law of Financial Institution (2016). Authorized Capital of MCB 

at the time of establishment, in June 1992 was 1 Billion Kyats. Authorized capital is 

now 75 Billion Kyats and paid up capital is 52 Billion kyats. Ministry of Commerce has 

paid up 5.12 Billion Kyats and percentage 9.84%, the public paid up 46.88 Billion kyats 

in the bank’s paid up capital. 

 

Its branches and mini branches were opened as follows- 

 

             Banks/Branches                          Opening dates 

1. Kyauktada Branch                           2-6-1992 

2. Mandalay Branch (1)                       6-6 -1996 

3. Bayint Naung Branch                      12-5-2011 

4. Nay Pyi Taw Branch                       22- 6-2011 

5. Myin Chan Branch                          12-8-2011 

http://www.mcb.com.mm/


6. Monywa Branch                              15-8-2011 

7. Muse Branch                                    17-10-2011 

8. Yasakgyo Branch                             14-12-2012 

9. Taze Branch                                     26-4-2013 

10. Monywa Mini Branch                      23-8-2013 

11. Dawbon Mini Branch                       20-12-2013 

12. Lasho Branch                                    1-3-2014 

13. Aung Lan Branch                             20- 6- 2014 

14. Bayint Naung Mini Branch              25-10-2014 

15. Pabedan Mini Branch                       17-12-2014 

16. Puzundaung Branch                          6-12-2015 

17. North Okkalarpa Branch                  1-3-2016 

18. Pyay Branch                                      1-5-2016 

19. Latha Branch                                     4-6-2016 

20. Sittwe  Branch                                   7-6-2016 

21. Mandalay Branch (2)                        2-10-2016 

22. Pathein Branch                                  17-1-2017 

23. Mandalay Branch (3)                         2-5-2017 

24. Myeik Branch                                   20-11-2017 

25. Bago  Branch                                     4-4-2018 

26. Maung Mya Branch                          10-4-2018 

27. Nay Pyi Taw Branch(Myomazay)    20-6-2018 

28. Pakokku Branch                                 22-6-2018 

29. Taung Gyi Branch                             29-8-2018 

30. Muse Branch                                      29-8-2018 

31. Saw Bwar Gyi Gone Branch             17-9-2018 

32. Ma Gway Branch                              19-9-2018 

33. Mandalay Branch (4)                        11-11-2018 

34. Mandalay Branch (5                         11-11-2018 

35. Mandalay Branch (6)                         11-11-2018 

36. Mandalay Branch (7)                        11-11-2018 

37. Shwe Bo Branch                                28-11-2018 

38. Zegone Branch                                  10-1-2019 

39. Yay Kyaw Branch                             19-2-2019 

40. Bo Aung Kyaw Branch                     19-2-2019 

41. San Chaung Branch                          15-3-2019 

42. Kyee Myin Daing Branch                 15-3-2019 

43. Kayan Branch                                    28-8-2019 

44. Mawlamyine Branch                         2-12-2019 

45. Myawaddy Branch                             23-12-2019 

46. Tarleichik Branch                             27-1-2020 

47. Sule Branch                                       9-4- 2020 

48. Myitkyina Branch                             25-5.2020 

 

MCB was granted the Foreign Exchange Authorized Dealer License by the CBM on 

17-8-2012 and became a member of the Society for Worldwide Inter Bank Financial 

Telecommunication (SWIFT) on 5 January 2013. MCB has established correspondent 

bank relationships and maintained NOSTRO Accounts with UOB, OCBC, DBS, 

Commerz Bank, ICBC, May Bank, Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank and Krung 

Thai Bank, UBI Shinhan Bank and have RMA relationship with 48 banks. By 

connecting with these correspondent banks, MCB is currently providing Foreign 

Currency Current account opening Export/ Import Settlements, Cash disbursement, 

Bank Guarantee. Guarantee Account transfers and foreign Exchange Market activities 

to our customers. MCB was granted the money changer license on 24 October 2011 and 



it has opened money changer counters at 24 branches. 

 

MCB has offered the ATM Acquiring services for MPU Card since 2014 and issued 

“Citizens Prepaid Card” branded with Master Card. MCB also issued two type of Debit 

card, MPU Debit and MPU JCB Co-branded Debit Card. MCB has partnered with 

Money Gram, IME, Transfast, Merchantrade and Dollar Smart Global, Transfer to 

Mobile Queen Bee Capital offer inbound. MCB started its Mobile Payment Services 

(663), to offer service to unbanked and rural areas, in July, 2015. After the termination 

of previous 5-year-term contract with Money Gram, MCB made the 3-year-term of 

contract on 3rd July, 2018. Not only Inbound Remittance, but Outbound Remittance is 

included in our offered services this time. 

 

MCB listed on Yangon Stock Exchange on 26 August 2016, and trade in shareholders. 

 

MCB and Temenos, one of the world leading vendors signed up the MOU to 

implement the core Banking system (CBS) on 26thJanuary 2018 at MCB Head Office. 

MCB also signed MOU for ThaBarWa Project supporting long-term manufacturing 

programmes, on 27th November, 2018 at UMFCCI. Moreover, the bank also held the 

signing ceremony together with Fortress Data Services (FDS) at Head Office of the 

bank with the aim of performing digital banking at international standards. MCB also 

signed MOU with International Finance Corporation (IFC), one of the members of 

World Bank, on 14th August, 2019 at 3 pm at Yangon Stock Exchange and started 

commencing MCB 4.0 Project, which will help to develop the financial activities 

relating small or individual businesses. Our digital transformation processes has been 

started during 2019 and distribution of MPU JCB Cards/Visa Credit Cards, Debit Card, 

iBanking will be made and launched in 2020. MCB and Samsung Myanmar signed up 

the MOU for mobile phone financing project on 6thMarch 2018. 

 

Launching ceremony of MCB Equipment Bridge Loan was successfully made in 

Meeting Hall at Yangon Stock Exchange on 28th January, this year. We are trying to 

put our best effort in developing the economy of the nation by supporting the citizens 

through electrification projects under our Equipment Bridge Loan so that they have 

electricity with reasonable price. 

 

MCB’s vision on Learning & Development progress for both existing and new talents 

has been implemented through external/ internal professional training programs 

covering the key areas of expertise on Creative Banking & Financial Products, Efficient 

Banking Operation & Customer Service Excellence. At the same time, efficiency & 

operational excellence can only be achieved with modern/ digital technology in 

banking, and hence, using Core Banking System has been commenced from 14th 

October, 2018, across all MCB branches in Myanmar and Mobile Banking Application 

was subsequently launched on 15th June 2020. 
 

 

 

 

 


