
 

 

အစရှုယယ်ာရှငမ် ာျားသ ု ို့ မမန်မာန ငုင်သံာျားမ ာျားဘဏ်၏ 

အမှုဆ ာငအ်ရာရှ ခ ျုပ်ခန ို့အ်ပ်မခငျ်ားအာျား အသ ဆပျားအဆက ာငျ်ားက ာျားမခငျ်ား 

 

၁။ မြနြ်ာနိိုငင်သံာားြ ာားဘဏလီ်ြိတက်သည် ၁၉၉၂ ခိုနစှတွ်င ်စတငတ်ည်ထ ာငခ် ဲ့ပ ီား ယခိုလျှင ်

နစှ်ထ ေါငာ်း (၂၉)နစှ်တိိုငရ်ှိခ ဲ့ပ မီြစ်ကာ ဘဏခ်ွ ထ ေါငာ်း (၄၇)ဘဏန်ငှဲ့ ် ဘဏဝ်န ်ြ်ားဦားထေစိုစိုထ ေါငာ်း 

(၈၀၀) ထက ာ်ရှိ ာားပ ီား အေညအ်ခ ငာ်းမ ညဲ့ဝ်ထသာ ဘဏတ်စ်ခိုမြစ ်ေါသည်။ MCB သည် ထခ ားထငြွ ာား 

(loans)၊ စာေငာ်း ိို ိုတ်ထခ ားထငြွ ာား (overdrafts) ၊ အငာှားဝယ်ဝနထ် ာငြ်ှုြ ာား (Hire-Purchase 

services) ၊ ထငလွ  ဝနထ် ာငြ်ှုြ ာား (remittance services) ၊ နိိုငင်တံကာကိုနသ်ွယ်ထေား 

ဝနထ် ာငြ်ှုြ ာား (international trade services) စသည်မြငဲ့ ်  က်သွယ်ထ ာငေွ်က်သြူ ာား၏ 

လိိုအ ်ခ က်နငှဲ့ ်ကိိုက်ညီသညဲ့် ဝနထ် ာငြ်ှု၊ Product အြ ိ ားြ ိ ားမြငဲ့ ်SME နငှဲ့ ်Retail ကဏ္ဍြ ာားတွင ်

တက်ကကစွာလို ်ကိိုငလ် က်ရှိ ေါသည်။  ိို ဲ့အတူ င ် MCB သည် အ ်ထငဝွနထ် ာငြ်ှုြ ာား နငှဲ့ ်

ဘဏလ်ို ်ငနာ်း ိိုငေ်ာထငလွ  ထမ ာငာ်းမခငာ်း ဝနထ် ာငြ်ှုြ ာားမြစ်သညဲ့ ် Savings, Fixed Deposit, 

Call/Current, နိိုငင်မံခာားထငစွာေငာ်းြ ာား၊ Remittance နငှဲ့ ် Payment ဝနထ် ာငြ်ှုြ ာား အစရှိသညဲ့ ်

Customer ြ ာား၏ အ ်ထငနွငှဲ့ ် ထငလွ   လိိုအ ်ခ က်ြ ာားကိို က ယ်မ န ဲ့စ်ွာ ဝနထ် ာငြ်ှု 

ထ ားလျှက်ရှိ ေါသည်။  

၂။ MCB သည ် နိိုငင်တံကာ စံနှုနာ်းနငှဲ့အ်ညီ ဘဏလ်ို ်ငနာ်းထ ာငေွ်က်ြှုြ ာား၊ ဝနထ် ာငြ်ှု 

Product ြ ာား ခိိုငြ်ာစွာ ြနတီ်ားနိိုငထ်စေနအ်တွက် သိသာထသာ ထမခလှြ်ားြ ာားမြငဲ့ ်

ထခတ်ြီတိိုားတက်ထသာ ဘဏအ်မြစ်ထမ ာငာ်းလ ြှုြ ာား လို ်ထ ာငလ်ျှက်ရှိပ ီား  ိိုသိို ဲ့လို ်ထ ာငေ်ာတွင ်

လို ်ငနာ်း ိိုင ်ိိုငေ်ာ ကျွြ်ားက ငပ် ီား အထတွွေ့အကကံ ရှိကာ ဘဏကိ်ိုအရှိနအ်ဟိုနမ်ြငဲ့ ်

တိိုားတက်ြှုြ ာားလို ်ထ ာငန်ိိုငြ်ညဲ့် အြှုထ ာငအ်ောရှိခ   ် ခန ဲ့အ် ်ေန ် မြနြ်ာနိိုငင်သံာားြ ာားဘဏ ်

ဒေါရိိုက်တာအြွ ွေ့က  ံိုားမြတ်ခ ဲ့ ေါသည်။   

၃။ မြနြ်ာနိိုငင်သံာားြ ာားဘဏ ်(MCB) ၏ အြှုထ ာငအ်ောရှိခ   ် အမြစ ်Mr. Govinda Gurung 

အာား ခန ဲ့အ် ်ခွငဲ့ ် မ   ေါေန ် တငမ် ခ ဲ့ြှုအထ ေါ် မြနြ်ာနိိုငင်ထံတာ်ဗဟိိုဘဏက် ၁၆ ေက်၊ နိိုဝငဘ်ာလ၊ 

၂၀၂၁ ေက်စွ  ေါ စာအြှတ် ြဗဘ/MP/FIR/ဘဏစ်စိစ်/ထ ွ(၅၃၇/၂၀၂၁) အေ Mr. Govinda 

Gurung အာား မြနြ်ာနိိုငင်သံာားြ ာားဘဏ၏် အြှုထ ာငအ်ောရှိခ   ် (Chief Executive Officer) 

အမြစ် ခန ဲ့အ် ်ခွငဲ့မ်  ခ ဲ့ ေါသည်။  



 

၄။  Mr. Govinda Gurung သည် Commercial Banking နငှဲ့ ်တ်သတ်ပ ီား (၂၅)နစှ်ထက ာ်ကကာ 

ဘဏလ်ို ်ငနာ်း လို ်သက်အထတွွေ့အကကံ ရှိ ာားသူတစ်ဦား မြစ်ပ ီား အကကီားတနာ်းစီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှုော ူားတွင ်

 ယ်စိုနစှ်တစ်ခိုထက ာ်ကကာ တာဝနယူ် ြ်ားထ ာငခ် ဲ့ြူားသူမြစ်ကာ ခခ ျေးခငွေဆ ိုငရ်ာစီမံခန  ခ်ွေွဲမှု၊ 

အပ်ခငွေစိုခဆာငျ်ေးခခငျ်ေး၊ ဆံိုျေးရှု ံျေးန ိုငခ်ခခရ  ခ ာ ပ ိုငဆ် ိုငမ်ှုပစစည်ျေးမ ာျေးန င  ် တာဝနယူ်ြှုအစိုစိုစြီံခန ဲ့ခ်ွ ြှု၊ 

အပ်ခငွေ / ခခ ျေးခငွေဝနခ်ဆာငမ်ှု ဖွေံွံ့ ဖဖ  ျေးတ ိုျေးတက်လာခခငျ်ေး၊   ထစ ားကွက်ရှာထြွထေားနငှဲ့ ်

ဆက် ွေယ်ခဆာငရ်ွေက် ူမ ာျေးန င  ်  က် ံထေား စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု၊ 

အထ ွထ ွဘဏလ်ို ်ငနာ်းခဆာငရ်ွေက်မှုမ ာျေး (ကိုနသ်ွယ်မှုဆ ိုငရ်ာ ခငွေခရျေးခ ကျေးခရျေးလို ်ငနာ်းြ ာား၊ 

ခခ ျေးခငွေလို ်ငနာ်းြ ာား၊ ဆက် ွေယ်ခဆာငရ်ွေက် ူမ ာျေး၏ ဝနထ် ာငြ်ှု၊ ထငသွာားစီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု၊ 

က  င ခ်ငွေခတာငျ်ေးခံလ ာြ ာားနငှဲ့ ်ထငလွ   ိို ဲ့ြှု၊ ထငတိွိုက်လို ်ငနာ်းြ ာား)၊  ထ ေါငာ်းစပ်ထာျေးခ ာ ဆံိုျေးရှု ံျေးန ိုငခ်ခခ 

စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှုဆ ိုငရ်ာ လို ်ထ ာငခ် က်ြ ာား ၊ အြှတ်တံ ိ ်နငှဲ့ ် ထကာ် ိိုေိတ် က်သွယ်ထေားမ ာျေး ၊ 

လူ  စွေမ်ျေးအာျေးအရငျ်ေးအခမစ်ဆ ိုငရ်ာ စီမံခန  ခ်ွေွဲမှု နငှဲ့ ်ထယဘိုယ  အိုပ်ခ  ပ်ခရျေးဆ ိုငရ်ာ / အြွ ွေ့အစည်ား ိိုငေ်ာ 

စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု အစရှိသညဲ့် ဘဏ၏် အဓိကက ထသာ အခနာ်းကဏ္ဍအသီားသီားကိို ကျွြ်ားက ငစ်ွာ 

လို ်ထ ာငန်ိိုငသ်ူတစ်ဦား မြစ် ေါသည်။ နထီ ေါနိိုငင်၏ံ “A class” Commercial Bank တစ်ခိုမြစ်သညဲ့် 

Civil Bank Limited တွင ် CEO အမြစ် တာဝန ်  ြ်ားထ ာငခ် ဲ့ပ ီားထနာက် ယခိုအခေါ 

မြနြ်ာနိိုငင်သံာားြ ာားဘဏသ်ိို ဲ့ CEO အမြစ် လာထောက်တာဝန ်ြ်ားထ ာငမ်ခငာ်း မြစ် ေါတယ်။  

၅။ Mr. Govinda Gurung ေ ဲ့ ဘဏလ်ို ်ငနာ်းအထတွွေ့အကကံ ြ ာား၊ အို ်ခ   ်ထေားနငှဲ့ ် စီြံခန ဲ့ခ်ွ ြှု 

အထတွွေ့အကကံ ြ ာားနငှဲ့ ် လို ်ငနာ်းကျွြ်ားက ငြ်ှုအမ င ် ဦားထ ာငန်ိိုငြ်ှုတိို ဲ့သည် MCB 

ဘဏ၏်တိိုားတက်ထေား ိိုငေ်ာ ေည်ြှနာ်းခ က်ြ ာားအတိိုငာ်း  ိိုြိိုစနစ်က  ထကာငာ်းြွနတိ်ိုားတက်ထသာ 

ဘဏတ်စ်ခိုအမြစ် ဦားထ ာငလ်ို ်ကိိုငသ်ွာားြညမ်ြစ်ထကကာငာ်း အစိုရှယ်ယာရှငြ် ာားအာား 

အသိထ ားအထကကာငာ်းကကာား အ  ်ေါသည်။  

 

မမနမ်ာန ငုင်သံာျားမ ာျားဘဏ်လမီ တ ် 

 

 

 


