အစုရှယယ
် ာရှငမ
် ာျားသ ု မမန်
ု င
် သ
ံ ာျားမ ာျားဘဏ်၏
ို့ မာနင
အမှုဆ ာင်အရာရှခ ျုပ် ခနအ
် ို့ ပ်မခင်ျားအာျား အသဆပျားအဆက ာင်ျားက ာျားမခင်ျား

၁။

မြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်လီြိတက်သည် ၁၉၉၂ ခိုနစ
ှ တ
် ွင် စတင်တည်ထ

ာင်ခပဲ့ ီား ယခိုလျှင်

နှစ်ထ ေါင်ား (၂၉)နှစ်တိိုငရ
် ှိခပဲ့ မီ ြစ်ကာ ဘဏ်ခွထ ေါင်ား (၄၇)ဘဏ်နင
ှ ်ဲ့ ဘဏ်ဝန်

ြ်ားဦားထေစိုစိုထ ေါင်ား

(၈၀၀) ထက ာ်ရှိ

ာားပ ီား အေည်အခ င်ားမ ညဲ့ဝ
် ထသာ ဘဏ်တစ်ခိုမြစ် ေါသည်။ MCB သည် ထခ ားထငွြ ာား

(loans)၊ စာေင်ား ိို
services)
ဝန်ထ

၊

ိုတ်ထခ ားထငွြ ာား (overdrafts) ၊ အငှာားဝယ်ဝန်ထ

ထငွလဝန်ထ

ာင်ြြ
ှု ာား

(remittance

၊

services)

ာင်ြှုြ ာား (international trade services) စသည်မြငဲ့်

လိိုအ ်ခ က်နင
ှ ဲ့် ကိိုက်ညီသညဲ့် ဝန်ထ

နိင
ို င
် တ
ံ ကာကိုနသ
် ွယ်ထေား

က်သွယ်ထ

ိိုအတူ
င် MCB
ဲ့

ိိုငေ
် ာထငွလထမ ာင်ားမခင်ား ဝန်ထ

သည် အ ်ထငွဝန်ထ

ြ ာား၏

အ ်ထငွနင
ှ ဲ့်

ထငွလ

ာင်ြှုြ ာား

နှငဲ့်

ာင်ြြ
ှု ာားမြစ်သညဲ့် Savings, Fixed Deposit,

Call/Current, နိင
ို င
် မံ ခာားထငွစာေင်ားြ ာား၊ Remittance နှငဲ့် Payment ဝန်ထ
Customer

ာင်ေွက်သြ
ူ ာား၏

ာင်ြှု၊ Product အြ ိ ားြ ိ ားမြငဲ့် SME နှငဲ့် Retail ကဏ္ဍြ ာားတွင်

တက်ကကစွာလို ်ကိိုငလ
် က်ရှိ ေါသည်။
ဘဏ်လို ်ငန်ား

ာင်ြှုြ ာား (Hire-Purchase

လိိုအ ်ခ က်ြ ာားကိို

ာင်ြှုြ ာား အစရှိသညဲ့်

က ယ်မ နစ
် ဲ့ ွာ

ဝန်ထ

ာင်ြှု

ာင်ေွက်ြှုြ ာား၊ ဝန်ထ

ာင်ြှု

ထ ားလျှက်ရှိ ေါသည်။
၂။

MCB သည် နိင
ို င
် တ
ံ ကာ စံနန
ှု ား် နှငအ
ဲ့် ညီ ဘဏ်လို ်ငန်ားထ

Product

ြ ာား

ခိိုငြ
် ာစွာ

ြန်တီားနိင
ို ထ
် စေန်အတွက်

ထခတ်ြီတိိုားတက်ထသာ ဘဏ်အမြစ်ထမ ာင်ားလြှုြ ာား လို ်ထ
လို ်ငန်ား ိိုင်

ိိုငေ
် ာ

တိိုားတက်ြှုြ ာားလို ်ထ
ဒေါရိိုက်တာအြွွေ့က
၃။

ကျွြ်ားက င်ပ ီား
ာင်နင
ိို ြ
် ညဲ့် အြှုထ

ာင်လျှက်ရှိပ ီား

အထတွွေ့အကကံ ရှိကာ
ာင်အောရှိခ

ထမခလှြ်ားြ ာားမြငဲ့်
ိိုသလို
ိို ဲ့ ်ထ

ာင်ောတွင်

ဘဏ်ကိိုအရှိနအ
် ဟိုနမ် ြငဲ့်

် ခနအ
် ဲ့ ်ေန် မြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်

ံိုားမြတ်ခဲ့ ေါသည်။

မြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ် (MCB) ၏ အြှုထ

အာား ခနအ
် ဲ့ ်ခွငဲ့် မ

သိသာထသာ

ာင်အောရှိခ

် အမြစ် Mr. Govinda Gurung

ေါေန် တင်မ ခြ
ို င
် ထ
ံ တာ်ဗဟိိုဘဏ်က ၁၆ ေက်၊ နိဝ
ို င်ဘာလ၊
ဲ့ ှုအထ ေါ် မြန်ြာနိင

၂၀၂၁ ေက်စွ ေါ စာအြှတ် ြဗဘ/MP/FIR/ဘဏ်စစ
ိ စ်/ထ
Gurung အာား မြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်၏ အြှုထ
အမြစ် ခနအ
် ဲ့ ်ခွငမဲ့် ခဲ့ ေါသည်။

ွ(၅၃၇/၂၀၂၁) အေ Mr. Govinda

ာင်အောရှိခ

် (Chief Executive Officer)

၄။

Mr. Govinda Gurung သည် Commercial Banking နှငဲ့် တ်သတ်ပ ီား (၂၅)နှစ်ထက ာ်ကကာ

ဘဏ်လို ်ငန်ား လို ်သက်အထတွွေ့အကကံ ရှိ
ယ်စိုနစ
ှ ်တစ်ခိုထက ာ်ကကာ

တာဝန်ယူ

အပ်ခငွေစိုခဆာင်ျေးခခင်ျေး၊ ဆံိုျေးရှုံျေးနင
ို ခ
် ခခရခ
အပ်ခငွေ
ဆက်

/

ခခ ျေးခငွေဝန်ခဆာင်မှု

ွေယ်ခဆာင်ရွေက်

အထ

ွထ

ြ်ားထ

ာင်ခဲ့ြူားသူမြစ်ကာ

ဆက်

ခခ ျေးခငွေဆိုငရ
် ာစီမံခနခ
် ွေွဲမှု၊

ဖွေံွံ့ ဖဖ ျေးတိုျေးတက်လာခခင်ျေး၊
က်

ွဘဏ်လို ်ငန်ားခဆာင်ရွေက်မှုမ ာျေး

ထစ ားကွက်ရှာထြွထေားနှငဲ့်

ံထေား

(ကိုနသ
် ွယ်မှုဆိုငရ
် ာ

ွေယ်ခဆာင်ရွေက်

ူမ ာျေး၏

စီြံခနခ
် ဲ့ ွြှု၊
ခငွေခရျေးခ ကျေးခရျေးလို ်ငန်ားြ ာား၊

ဝန်ထ

ာင်ြှု၊

ထငွသာားစီြံခနခ
် ဲ့ ွြှု၊

ငခ
် ငွေခတာင်ျေးခံလာြ ာားနှငဲ့် ထငွလ ိိုြှုဲ့ ၊ ထငွတိိုက်လို ်ငန်ားြ ာား)၊ ထ ေါင်ားစပ်ထာျေးခ

စီြံခနခ
် ဲ့ ွြှုဆင
ို ရ
် ာ လို ်ထ

ာင်ခ က်ြ ာား ၊ အြှတ်တံ

ိ ်နင
ှ ဲ့် ထကာ် ိိုေိတ်

ာ ဆံိုျေးရှုံျေးနင
ို ခ
် ခခ

က်သွယ်ထေားမ ာျေး ၊

လူစွေမ်ျေးအာျေးအရင်ျေးအခမစ်ဆင
ို ရ
် ာ စီမံခနခ
် ွေွဲမှု နှငဲ့် ထယဘိုယ အိုပ်ခ ပ်ခရျေးဆိုငရ
် ာ / အြွွေ့အစည်ား
စီြံခနခ
် ဲ့ ွြှု
လို ်ထ
Civil

အစရှိသညဲ့်

ဘဏ်၏

အဓိကက ထသာ

အခန်ားကဏ္ဍအသီားသီားကိို

င
ိို ေ
် ာ

ကျွြ်ားက င်စွာ

ာင်နင
ိို သ
် ူတစ်ဦား မြစ် ေါသည်။ နီထ ေါနိင
ို င
် ၏
ံ “A class” Commercial Bank တစ်ခိုမြစ်သညဲ့်
Bank

Limited

တွင်

CEO

အမြစ်

တာဝန်

မြန်ြာနိင
ို င
် သ
ံ ာားြ ာားဘဏ်သိို CEO
အမြစ် လာထောက်တာဝန်
ဲ့
၅။

ူားတွင်

ာ ပိုငဆ
် င
ို မ
် ှုပစစည်ျေးမ ာျေးနင် တာဝန်ယူြှုအစိုစိုစြ
ီ ံခနခ
် ဲ့ ွြှု၊

ူမ ာျေးနင်

ခခ ျေးခငွေလို ်ငန်ားြ ာား၊
က

ာားသူတစ်ဦား မြစ်ပ ီား အကကီားတန်ားစီြံခနခ
် ဲ့ ွြှုော

ြ်ားထ
ြ်ားထ

ာင်ခဲ့ပ ီားထနာက်

ာင်မခင်ား မြစ် ေါတယ်။

Mr. Govinda Gurung ေ ဲ့ ဘဏ်လို ်ငန်ားအထတွွေ့အကကံ ြ ာား၊ အို ်ခ

အထတွွေ့အကကံ ြ ာားနှငဲ့်
ဘဏ်၏တိိုားတက်ထေား
ဘဏ်တစ်ခိုအမြစ်

လို ်ငန်ားကျွြ်ားက င်ြှုအမ င်
ိိုငေ
် ာ
ဦားထ

ေည်ြှနား် ခ က်ြ ာားအတိိုငား်

ဦားထ

်ထေားနှငဲ့် စီြံခနခ
် ဲ့ ွြှု

ာင်နင
ိို ြ
် ှုတိိုသည်
ဲ့

ိိုြိိုစနစ်က

ာင်လို ်ကိိုငသ
် ွာားြည်မြစ်ထကကာင်ား

ယခိုအခေါ

MCB

ထကာင်ားြွနတ
် ိိုားတက်ထသာ
အစိုရှယ်ယာရှငြ
် ာားအာား

အသိထ ားအထကကာင်ားကကာား အ ် ေါသည်။

မမန်မာနင
ု င
် သ
ံ ာျားမ ာျားဘဏ်လမ
ီ တ

်

Notification to the shareholders of appointment of
the Chief Executive Officer (CEO) of Myanmar Citizens Bank
1. Myanmar Citizens Bank Limited was established in 1992 and has been
operating for 29 years now. It is a full-fledged commercial Bank with 47
branches and more than 800 employees. MCB is active in the
Corporate, SME and Retail sectors with a wide range of services and
products tailored to the needs of our customers, such as loans,
overdrafts, Hire-Purchase services, remittance services, international
trade services. Similarly, MCB is offering wide range of deposit and
transaction banking products and services such as various types of
Savings, Fixed Deposit, Call/Current, Foreign Currency Accounts,
Remittance and payment services, etc., to suit the deposit and
transactional

need of customer from various segments and

demography.
2. MCB is transforming itself into a technology driven modern bank with
significant steps to strengthen its banking operations and service
products in line with international standards, and in doing so, the Board
of Directors of Myanmar Citizens Bank has decided to appoint a Chief
Executive Officer (CEO) with professional expertise and experience to
accelerate the bank's growth.
3. According to the Letter No. Ma Ba Bha / MP / FIR / Bank Scrutiny /
General (537/2021) dated 16th November 2021, the Central Bank of
Myanmar has approved the appointment of Mr. Govinda Gurung as
Chief Executive Officer (CEO) of Myanmar Citizens Bank on the
request of Myanmar Citizens Bank (MCB).
4. Mr. Govinda Gurung has 25 ½ years of experience in commercial
banking with about 1 and half decade in senior echelon of the
management position, specializing in key areas of the bank
management

including

that

of

Credit

Management,

Deposit

Mobilization, Risk Assets and Liability portfolio management,
Deposit/Credit

Product

Development,

Marketing

and

Clientele

Relationship Management, General Banking Operations (Trade
finance operations, Credit Operations, Customer Service, Cash
Management, Bills & Remittance, Treasury Operations), Integrated
Risk Management Functions, Branding & Corporate Communications,
Micro and Deprived Sector Banking, HR Management and overall
organizational / institutional management. After his last assignment as
CEO of Civil Bank Limited, a class “A” Commercial Bank in Nepal, he
is now the CEO of Myanmar Citizens Bank.
5. We would like to inform our shareholders that Mr. Govinda Gurung's
extensive banking experience at senior level, management and
administrative experience and expertise, business skill as well as
leadership skills will lead MCB Bank to become a more systematic and
progressive bank to achieve the vision, mission, objectives and growth
aspirations of the Bank.

Myanmar Citizens Bank Limited

