ရက်စွ။ဲ

။ ၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ ( ၁၅ ) ရက်

Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) နှင့် RIA Money Transfer တို ့
ငငွလွှဲလုပ်ငန်းငောင်ရွက်ရန် သငောတူ လက်မတ
ှ ်ငရးထိုးခခင်း

၁။

၂၀၁၉ ခုနှစ၊် ဇန်နဝါရီလ (၇) ရက်ငန ့တွင် ခမန်မာနိုငင
် ံသားများေဏ်နှင့် RIA Money

Transfer Service တို ့ အကျိုးတူ ပူးငပါင်းငောင်ရွကရ
် န်အတွက် စာချုပ်ချုပ်ေိုခပဲ့ ပီး ခြစ်ပါသည်။
RIA Money Transfer Service သည် ကမ္ဘာငပါ်တွင် တတိယအကကီးေုံး Money Transfer
Company တစ်ခုခြစ်ပပီး နှစစ
် ဉ် $ 600 Billion ငငွအလွှဲအငခပာင်း ငောင်ရွကင
် နငသာ ငငွလွှဲ
Company တစ်ခုခြစ်ပါသည်။ 250 Million နီးပါးရှင
ိ သာ International Migrant များ၏
အိပ်မက်အခြစ် တည်ရှိငနငသာ ငငွလွှဲလုပ်ငန်းတစ်ခုလည်း ခြစ်သည်။
၂။

RIA Money Transfer ကို ၁၉၈၇ ခုနှစတ
် ွင် တည်ငထာင်ခဲ့ကာ၊ Buena Park,

California, United State တွင် အငခခစိုကပ် ပီး၊ ဝန်ထမ်းဦးငရ ၂၀၀၀ ခနခြင့
့် ် လည်ပတ်ငနငသာ
Company ခြစ်သည်။ Service Location ငပါင်းများစွာခြင့် ကမ္ဘာအနှံ ့ ငငွလွှဲလုပ်ငောင်ငနသည့်
Company တစ်ခု ခြစ်ပါသည်။ အေိုပါ Company နှင့် MCB ပူးငပါင်းငောင်ရွကခ
် ဲ့သခြင့်၊
နိုငင
် ံအနှံ ့အခပားမှ

ငငွလွှဲများကို

ခမန်မာနိုငင
် ံသားများေဏ်နှင့်

ခမန်မာနိုငင
် ံသားများေဏ်၏

ေဏ်ခွဲတိုငး် မှ ထုတ်ယ၍
ူ ရနိုင်ငတာ့မည် ခြစ်ပါသည်။

ခမန်မာနိုငင
် ံသားများေဏ်လီမိတက်

Myanmar Citizens Bank, No. 256/260, Sule Pagoda Road, Kyauktada Township, Yangon, Myanmar

Date - 15th January, 2019

Myanmar Citizens Bank Ltd (MCB) makes agreement with
RIA Money Transfer

1.

Myanmar Citizens Bank has made the agreement with RIA Money Transfer Service
th

on 7

January, 2019 to provide services of money transfer together. RIA Money

Transfer Service is the third world largest Money Transfer Company transferring the
amount of $ 600 Billion yearly. It is also the dream money transfer company of
nearly 250 million of international migrants.

2.

RIA Money Transfer is the company established in 1987 and based in Buena Park,
California, United State. RIA initiates transfers worldwide with about 2000
employees through a network of different service locations. Since Myanmar Citizens
Banks makes agreement with RIA, we are very pleased to announce that the service
of international money remittances will be available at MCB and all of its branches.
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