
Company Profile (Myanmar Citizens Bank Ltd.) 

ကုမ္ပဏီအမည် မမနမ်ာနိငု်ငံသားများဘဏ်လီမိတက် (MCB) 

Code ၀၀၀၀၃ ISIN code MM၀၀၀၀၃၀၀၀၀၂ 

စတင်တည်ထောင်သည့်ထန ့ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ထအာက်တုိဘာလ 

၃၀ ရက် 

စမီံအုပခ်ျုပ်သ ူ ဦးမမင့်ဝင်း 

အုပ်ချုပ်မှုဒါရိက်ုတာ 

စာရင်းဝငမ်ြစ်သည့်ထန ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လ ၂၆ရက် ဘဏ္ဍာထရးနှစ် ဧပပီလ ၁ မှ မတ်လ ၃၁ ေိ 

အများမပည်သူသို ့

ေုတ်ထရာင်းေားသည့် 

ရှယ်ယာ 

 ၁၀,၄၀၀,၉၈၆ ရှယ်ယာ       

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ 

ရက်) 

ေည့်ဝင်ပပီး 

ရင်းနီှးထငွေ 

မမန်မာကျပ် ၅၂,၀၀၄.၉၃၀ သန်း  

(၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ ဇူလုိင်လ ၃၁ ရက်) 

ြုန်းနံပါတ ် ၀၁- ၂၄၅၉၃၈ အီးထမးလိပစ်ာ admin@mcb.com.mm 

လိပစ်ာ အမှတ် (၃၈၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ထကျာက်တံတားပမိုန့ယ်၊ ရန်ကုနပ်မို ၊့ 

မပည်ထောင်စုသမ္မတမမန်မာနိုငင်ံထတာ် 

လုပင်နး် မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်ကုိ ၁၉၅၀ မပည့်နှစ်၊ မမန်မာနိုငင် ံ အေူးကုမ္ပဏီများ 

အက်ဥပထဒအရ ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွေင် အများပိငု်ကုမ္ပဏီလီမတိက်အမြစ် စတင ် တည်ထောင် 

ခဲပ့ပီး ၂-၆-၁၉၉၂ ရက်ထနမ့ှစ၍ အမှတ် (၃၈၃) မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ထကျာက်တံတားပမိုန့ယ်၊ 

ရန်ကုနပ်မိုတ့ွေင ် ဘဏြ်ွေင့်လှစ်၍ ဘဏလု်ပင်နး်များကုိ စတင ် ထောင်ရွေက်ခဲပ့ါသည်။ 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်၏ ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်းမှာ ကျပ် (၇၅) ဘလီီယမံြစပ်ပီး 

ေည့်ဝင်ပပီး မတည်ထငွေရင်းမှာ ကျပ် (၅၂) ဘီလီယ ံရှိပါသည်။ 

 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရိှသည့် မပည်တွေငး်ဘဏ် 

လုပင်နး်များမှာ- 

(၁) ထငွေစုဘဏ်အပ်ထငွေ (Saving Deposit) 

(၂) စာရင်းရှင်အပ်ထငွေ (Current Deposit) 

(၃) အချိနပ်ိငု်းအပ်ထငွေ (Time Deposit) 

(၄) ထခါ်ယူအပ်ထငွေ (Call Deposit) 

(၅) E-payment စနစမ်ြင့် သွေငး်ကုန်လုိင်စင်ထသကးထပးသွေငး်သည့် ဝနထ်ောင်မှုလုပင်နး် 

(၆) မပည်တွေငး်ထငွေလွှဲလုပင်နး် 

(၇) Payment Order 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရိှသည့် ထချးထငွေလုပ ်

ငနး်များမှာ- 

(၁) Immovable Property အားအာမခံရယူ၍ ထချးထငွေေုတ်ထချးသည့်  

       Commercial Loan 

(၂) ထကာက်ပသဲီးနံှအား အာမခံရယူ၍ ထချးထငွေေုတ်ထချးသည့် Pledge Loan 

( ၃) Trade Guarantee 

(၄) Bank Guarantee/ Performance Guarantee 

 



မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရိှသည့် နုိင်ငံမခား 

ဘဏလု်ပင်နး်များမှာ 

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

(၂) International Remittance and International Money Transfer Services      

      (Money Gram, IME, Transfast, Merchantrade) 

(၃) Guarantee Issuing Service 

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

      MasterCard Issuing) 

(၅) Money Changer Service 

(၆) Foreign Exchange Market 

(၇) Payment Order 

 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်မှ ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရိှသည့် Hire Purchase 

လုပင်နး်များမှာ 

(၁) လယ်ယာသံုးစက်ပစ္စည်းများအား အငှားဝယ်စနစ်မြင့် အရစက်ျ ထရာင်းချမခင်း 

(၂) ထမာ်ထတာ်ကားများအား အရစ်ကျစနစ်မြင့် ထရာင်းချမခင်း 

(၃) ေနစ်က်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအား HP စနစမ်ြင့် ထရာင်းချမခင်း 

(၄) ထောက်လုပထ်ရးလုပင်နး်သံုး စက်ယန္တရားများအား အရစ်ကျစနစ်မြင့်    

      ထရာင်းချမခင်း 

 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်မှ ထအာက်ထြာ်မပပါ ဝနထ်ောင်မှုများကုိ 

လည်းထောင်ရွေက်ထပးလျက်ရှိပါသည်- 

(၁)    ၆၆၃ Mobile Money (Mobile payment services) 

(၂) MPU Card Issuing & JCB, CUP, Acquiring Service 

(၃) Meter Bill Service 

ဒါရိက်ုတာအြွေဲ ဝ့ငမ်ျား  ၁။  ဦးတုိးထအာင်မမင့်    (ဥက္က ဌ) 

 ၂။  ဦးမမင့်ဝင်း     (အုပ်ချုပ်မှုဒါရိကု်တာ) 

 ၃။  ဦးစုိးနိငု် (ခ) ဦးကုိကိုကကီး  (ဒါရုိက်တာ) 

 ၄။  ဦးလှဦး     (ဒါရိကု်တာ) 

 ၅။  ဦးေွေနး်လွေင ်     (ဒါရိကု်တာ) 

 ၆။  ဦးအုနး်ေုိင်     (ဒါရိကု်တာ) 

 ၇။  ဦးထအာင်ထအာင်    (ဒါရိကု်တာ) 

 ၈။  ဦးထမာင်ထမာင်တင ်    (ဒါရိကု်တာ) 

 ၉။  ဦးထဇယျသူရမွေန်    (ဒါရိကု်တာ) 

 ၁၀။ ဦးရန်နိုငေ်ွေနး်    (ဒါရုိက်တာ) 

 ၁၁။ ဦးထဇာ်လင်းေွေဋ ်      (သီးမခားလွေတ်လပ်ထသာ ဒါရိက်ုတာ) 

 ၁၂။ ဦးထမာင်ထအာင်          (သီးမခားလွေတ်လပ်ထသာ ဒါရိကု်တာ)  

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



အဓိကထငွေထချးသက်ထသခံ 

လက်မတ်ှကုမ္ပဏီ 

 Myanmar Securities Exchange Centre Co., Ltd 

စာရင်းစစ် U Hla Tun & Associates Ltd 

ကုမ္ပဏီ၏သမုိင်းထသကာင်း 

အကျဉ်းချုပ် 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ် လိမိတက်ကုိ မမနမ်ာနုိင်ငအံေူးကုမ္ပဏီများ အက်ဥပထဒအရ 

ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ရံုး၏ ၃၀-၁၀-၁၉၉၁ ရက်စွေဲပါ ကုမ္ပဏီမတ်ှပုံတင်အမှတ် 

(၂၇၄/၁၉၉၁-၉၂) မြင့် မှတ်ပုံတင်၍ အများပုိင် ကုမ္ပဏီလိမိတက်အမြစ် ြွေဲ စ့ည်းခဲပ့ါသည်။ 

ေုိထ့နာက် မမနမ်ာနုိင်ငထံတာ် ဗဟိုဘဏ်၏ ၂၅-၅-၁၉၉၂ ရက်စွေဲပါ လုပင်နး်လုိင်စင်အမှတ် 

မဗဘ/ထဂျ (အိုင)် - ၁ (၅) ၁၉၉၂ မြင့် ခွေင့်မပုချက်အရ ၂-၆-၁၉၉၂ ရက်ထနမ့ှစ၍ အမှတ် 

(၃၈၃)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း၊ ထကျာက်တံတားပမိုန့ယ်၊ ရန်ကုန်ပမိုတ့ွေင် ဘဏ်ြွေင်လှ့စ်၍ 

ဘဏလု်ပင်နး်များကုိ စတင်ထောင်ရွေက်ခဲ့ပါသည်။ 

၁၉၉၂ ခုနှစ်၊ ဇွေနလ် (၂)ရက်ထနတ့ွေင် ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်း ကျပ် (၁) ဘီလီယ ံနှင့်စတင်ခ့ဲရာ 

ယခုအချိနတ်ွေင ် ခွေင့်မပုမတည်ထငွေရင်းမှာ ကျပ် (၇၅) ဘီလီယ ံ ရှိပပီး၊ ေည့်ဝင်ပပီး 

မတည်ထငွေရင်းကျပ် (၅၂) ဘီလီယံတွေင ်စးီပွေားထရးနှင့်ကူးသန်းထရာင်းဝယ်ထရးဝန်ကကီးဌာနမှ 

ကျပ်(၅.၁၂)ဘီလီယံနှင့် အများ မပည်သူမှ ကျပ်(၄၆.၈၈) ဘီလီယံမြစ်ပါသည်။ 

ယထနအ့ေိ ြွေင့်လှစ်ခဲ့သည့် ဘဏခ်ွေနဲှင့် ဘဏခ်ွေငဲယ်များမှာ ထအာက်ပါ အတိငု်းမြစ်ပါသည်- 

 

      ဘဏ/်ဘဏခ်ွေဲအမည်  ြွေင့်လှစ်သည့်ထန ့

(က) ထကျာက်တံတားဘဏ်ခွေဲ ၂-၆-၁၉၉၂ 

(ခ) မန္တထလးဘဏ်ခွေဲ  ၆-၆-၁၉၉၆ 

(ဂ) ဘုရင်ထ့နာင်ဘဏ်ခွေဲ  ၁၂-၅-၂၀၁၁ 

(ဃ) ထနမပည်ထတာ်ဘဏ်ခွေဲ ၂၂-၆-၂၀၁၁ 

(င) မမင်းမခံဘဏ်ခွေဲ  ၁၂-၈-၂၀၁၁ 

(စ) မုရံွောဘဏ်ခွေ ဲ  ၁၅-၈-၂၀၁၁ 

(ေ) မူေယ်ဘဏ်ခွေဲ  ၁၇-၁၀-၂၀၁၁ 

(ဇ) ထရစကကိုဘဏ်ခွေဲ  ၁၄-၁၂-၂၀၁၂ 

(စျ) တန်ေ့ည်ဘဏ်ခွေဲ  ၂၆-၄-၂၀၁၃ 

(ည) မန္တထလးဘဏ်ခွေဲငယ်  ၁၂-၇-၂၀၁၃ 

(ဋ) မုရံွောဘဏ်ခွေဲငယ ်  ၂၃-၈-၂၀၁၃ 

(ဌ) ထဒါပံုဘဏ်ခွေဲငယ်  ၂၀-၁၂-၂၀၁၃ 

(ဍ) လားရှိုးဘဏ်ခွေဲ   ၁-၃-၂၀၁၄ 

(ဎ) ထအာင်လံဘဏ်ခွေဲ  ၂၀-၆-၂၀၁၄ 

(ဏ) ဘုရင်ထ့နာင်ဘဏ်ခွေဲငယ် ၂၅-၁၀-၂၀၁၄ 

(တ) ပနး်ဘဲတန်းဘဏ်ခွေဲငယ် ၁၇-၁၂-၂၀၁၄ 



(ေ) ပုဇွေနထ်တာင်ဘဏ်ခွေဲ   ၆-၁၂-၂၀၁၅ 

(ဒ) ထမမာက်ဥက္ကလာပဘဏခ်ွေဲ  ၁-၃-၂၀၁၆ 

(ဓ) မပည်ဘဏ်ခွေဲ   ၁-၅-၂၀၁၆ 

(န) လသာဘဏ်ခွေ ဲ   ၄-၆-၂၀၁၆ 

(ပ) စစ်ထတွေဘဏ်ခွေဲ   ၇-၆-၂၀၁၆ 

 

၁၇-၈-၂၀၁၂ ရက်ထနတ့ွေင် ဗဟုိဘဏ်မ ှနုိင်ငံမခားဘဏ်လုပ်ငန်းများ လုပက်ိုင ်ထောင်ရွေက်ခွေင့် 

(Authorized Dealer License) ကုိရရှိခ့ဲပပီး SWIFT (Society for Worldwide Inter 

Bank Financial Telecommunication) membership ကို  ၅-၁-၂၀၁၃ ရက်ထနတ့ွေင် 

ရရှိခဲ့ပါသည်။ ေုိမ့ပင ် United Oversea Bank (UOB), Oversea Chinese Banking 

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

Kasikorn Bank, Siam Commercial Bank, Krung Thai Bank စသည့် ဘဏ်များနှင့် 

Correspondent Bank အမြစ်ထငွေစာရင်းများ ြွေင့်လှစ်ခဲ့ပပီး မပည်ပဘဏ် (၄၇) ဘဏန်ှင့် 

RMA Relationship ရှိပါသည်။ ယင်း Correpsondent Bank များနှင့် ချိတ်ေက်၍ 

ဘဏ၏် Customer များအား နုိင်ငံမခားထငွေမြင့် စာရင်းရှင် စာရင်းများြွေင့်လှစ်မခငး်၊ 

ပိုက့ုန်/သွေငး်ကုန ် ထငွေလွှဲ လုပင်နး်များ၊ ထငွေသားေုတ်ထပး မခင်းလုပင်နး်များ၊ Bank 

Guarantee လုပင်နး် များ၊ Account Transfer လုပင်နး်များ၊ Foreign Exchange 

Market လုပင်နး်များအား ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရိှပါသည်။  

၂၄-၁၀-၂၀၁၁ ရက်ထနတ့ွေင် Money Changer License ရရိှပပီးထနာက် 

ထကျာက်တံတားဘဏ်ခွေဲ၊ မူေယ်ဘဏ်ခွေဲ၊ မန္တထလးဘဏ်ခွေဲ၊ ထဒါ်ပုဘံဏ်ခွေဲ တုိတ့ွေင် Money 

Changer Counter များြွေင့်လှစ်၍ နုိင်ငံမခားထငွေထရာင်းဝယ်မခင်း လုပင်နး်အား 

ထောင်ရွေက်လျှက်ရှိပါသည်။ 

မမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်လီမတိက်သည် Visa, Master Acquiring လုပင်နး်ကို ၂၀၁၄ 

ခုနှစ်တွေင ် စတင်ထောင်ရွေက်ခဲပ့ပီး MasterCard အမျိုးအစား Citizen Card 

ကိုလည်းမမန်မာနိုငင်ံသားများဘဏ်မှ ေုတ်ထဝေားပါသည်။ 

မပည်ပနုိင်ငအံသီးသီးတွေင ်သွေားထရာက်လုပက်ိုင်လျှက် ရိှထသာ မမန်မာနိုငင်ံသားများအထနမြင့် 

မမန်မာနိုငင်ံသို ့ မပည်ပမှထငွေလွှဲပုိန့ိငု်ရန် Money Gram, IME, Transfast,  

Merchantrade စသည့်ထငွေလွှဲ Agency များနှင့် ချိတ်ေက်၍ လွေယ်ကူလျှင်မမနစ်ွော 

ထောင်ရွေက်ထပးလျှက်ရှိပါသည်။ 

ဘဏခ်ွေမဲရှိထသာ  ထကျးလက်ထဒသများအနက် တယ်လီြနု်းမြင့် ထငွေထပးပုိန့ိငု်သည့် Mobile 

Payment (၆၆၃) ဝနထ်ောင်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဇူလုိင်လတွေင ်စတင်ထောင်ရွေက်ခဲပ့ါသည်။ 

၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ သသဂုတ်လတွေင ်ရန်ကုနစ်ထတာ့အိပ်ချိနး်၌ စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။ 

           

 


