အမ ျိုးသ ျိုးလွှတ်တတ ်ရျိုး
သတတသန၊ ပြည်သူ့ဆက်ဆတ ျိုးနင
ှ ် နင်ငတက ဆက်ဆတ ျိုးဌ နကကျိုး
သတတသနစ တမ်ျိုးတအမှတ် (၅၉)

ပမန်မ အ မခလြ်ငန်ျိုး

တ ျိုးသ ျိုးပြ စသ - တ ေါ်စသနတာ ှန်

က်စ။ွဲ ၂၀၂၀ပြည်နစ
ှ ၊် ဩဂတ်လ ၂၈

ဤစ တမ်ျိုးတနှင်ြတ်သက်၍ သတပြ န်အခ က်မ ျိုးအ ျိုး တနာက်ဆျိုးစ မ က်နှာတင် တ

က်

်ပြထ ျိုးြါသည်။

မာတိကာ
စဉ်

အက ကာင််းအရာ

စာမျက်နှာ

၁။

အကျဉ််းချျုပ်

၂

၂။

နိဒါန််း

၂

၃။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း နနောက်ခံသြိုင််း

၃

၄။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း၏ခံယူချက်

၄

၅။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း၏ရည်ြှန််းချက်

၅

၆။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း၏ လုပ်ပင
ို ခ
် ွင်ြ
ာ့ ျာ်း

၅

၇။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း

၇

၈။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းတွင် လက်ရှိန

ာင်ရွက်လျက်ရှိနသာ

၉

အာြခံအြျိျု်းအစာ်းြျာ်း
၉။

ကိုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းန

ာင်ရွက်ခွင်ာ့ရှိနသာအသက်အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်းနှင်ာ့

၁၁

နကာ်ြရှင်နှုန််း
၁၀။

မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းအသက်အာြခံ

၁၁

၁၂။

တပ်ြနတာ်သာ်းအသက်အာြခံ

၁၂

၁၃။

မပည်သူမပည်သာ်းအသက်အာြခံ

၁၃

၁၄။

အာြခံစာချျုပ်တံ

၁၄

၁၃။

အသက်အာြခံထာ်းရှိမခင််းမြင်ာ့ ရရှိနိုငန
် သာအကျိျု်းခံစာ်းခွင်ာ့ြျာ်း

၁၄

၁၄။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင််းရှိပဂ္
ု ဂလိကအာြခံလုပ်ငန််းြျာ်း

၁၄

၁၅။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းအနပေါ်နလာ့လာသံု်းသပ်ချက်ြျာ်း

၁၆

၁၆။

နိဂ္ံု်း

၁၈

ိပ်နခါင််း
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အကျဉ််းချျုပ်

အာြခံလုပ်ငန််းသည်

ံု်းရံှု်းပျက်စ်းြှုြျာ်းကို နငွနရ်းန က်းနရ်းနည််းလြ််းမြငာ့် ကုစာ်းြှု

နပ်းနိုငရ
် န် တထွင်ထာ်းမခင််းမြစ်ပပ်း နငွန က်းတန်ြို်းမြတ်နိုင်သညာ့် ြည်သညာ့်ပစစည််းကိုြ
မြစ်နပေါ်လာနသာ

ို

ံု်းရ်းံှု ပျက်စ်းြှုအတွက် အကာအကွယ်နပ်းနိုင်သညာ့်စနစ်မြစ်ပါသည်။ လာြညာ့်

တစ်နှစ်အတွင််း မြန်ြာနိုငင
် ံ၏အာြခံလုပ်ငန််းနစျ်းကွက်သည် ကျပ်ဘလယံ ၁၇၅၀ အထိ
တို်းလာနိုငန
် မခရှိပပ်း နနောင် ၁၀နှစ်အ ကာတွင် ကျပ်ဘလယံ ၄၀၀၀ အထိ နစျ်းကွက်ကက်းြာ်း
လာနိုငန
် ကာင််း နလာ့လာနတွွေ့ရှိချက်ြျာ်းအရ သိရှိရပါသည်။ ဤစာတြ််းတွင် မြန်ြာာ့အာြခံ
လုပ်ငန််းနှင်သ
ာ့ က်

ိုင်နသာ အန ကာင််းအရာြျာ်းကို ရှာနြွနလာ့လာစုစည််းတင်မပထာ်းမခင််း

မြစ်ပါသည်။

နိဒါန််း
၁။

အာြခံလုပ်ငန််းသည် နိုငင
် န
ံ တာ်၏စ်းပွာ်းနရ်းနှငာ့်ပုဂ္ဂလက
ိ စ်းပွာ်းနရ်းအတွက် ြရှိြမြစ်

လိအ
ု ပ်သညာ့် အနရ်းပါနသာလုပ်ငန််းကက်းမြစ်ပါသည်။ အာြခံြထွန််းကာ်းနသာနိုငင
် တ
ံ ွင် အရှိန်
နကာင််းနကာင််းမြငာ့် စ်းပွာ်းနရ်းတို်းတက်ရန် ြလွယ်ကူပါ။ ပါနြာကခနဒါက်တာ Professor
Dr.Numan A.Williams က “အာြခံလုပ်ငန််းသည် ပူ်းနပါင််းန

ာင်ရွက်ရနသာ ဘဏ္ဍာနရ်း၊

စ်းပွာ်းနရ်းစနစ်မြစ်ပပ်း ၎င််းစနစ်သည် အာြခံနပေါ်လစပိုငရ
် ှင်ြျာ်းကို ကက်းြာ်းပပ်းမြစ်နိုင်နမခရှိ
နသာ ံု်းရ်းံှု ြှုကို နသ်းငယ်ပပ်းနသချာနသာ ံု်းရ်းံှု ြှုမြငာ့် အစာ်းထ်းို နိုငန
် စမခင််းမြစ်သည်” ဟုအဓိပပာယ်
ြွငာ့်

ိုထာ်းပါသည်။
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မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််း ကနှာက်ခံသမိုင််း
၂။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် အာြခံလုပ်ငန််းကို ၁၈၂၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ခာ့ပါသည်။ ပထြအဂ္ဂလိပ်-

မြန်ြာစစ်ပွအပပ်း ဥနရာပတိုက်သာ်းြျာ်း မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ ွင် စ်းပွာ်းနရ်းလုပ်ငန််းြျာ်း လုပ်ကိုင်
လာခာ့ ကရာ ထိုလုပ် င န််း ြျာ်းအတွက်

အာြခံ အကာအကွ ယ်နပ်းနို င် ရ န်

နိုငင
် မံ ခာ်းအာြခံ

ကုြပဏြျာ်း မြန်ြာနိုငင
် ံသိုို့ စတင်နရာက်ရှိလာခာ့ပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် ၁၈၄၅ ခုနှစ်ြှ
၁၈၉၇ ခုနှစ်အတွင််း နိုင်ငမံ ခာ်းအာြခံကုြပဏ ၁၈ခုရှိခာ့ပါသည်။ ၁၈၉၇ ခုနှစ်ြှ ၁၉၄၀ ခုနှစ်
ကာလအတွင််း အာြခံကုြပဏနပါင််း ၁၁၀ အထိရှိခာ့ရာ ယင််းတိုအ
ို့ ထတွင် ၁၉၃၇ ခုနှစ်
အတွင််း၌

ာဦ်းသွင်ြှ ဥကကဌအမြစ် တည်နထာင်နသာ မြန်ြာမပည်အြျိျု်းသာ်းအာြခံကုြပဏ

လြိတက် (Burma National Insurance Co., Ltd.) နှငာ့် နဒါက်တာဦ်း
တည်နထာင်နသာ

က်ြှ ဥကကဌအမြစ်

မြန် ြာနို င် ငံ အစို်း ရတာဝန်ခံ ချျုပ်အာြခံကု ြပ ဏ လြိ တ က်ဟူ ၍

မြန်ြာ

ကုြပဏ(၂)ခုသာရှိခာ့ပါသည်။ ဒုတိယကြဘာစစ်မြစ်လာချိန်တွင် အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်း ရပ်တနို့်ခာ့ရ
ပါသည်။ ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၄)ရက်နနို့တွင် ခနို့်အပ်နသာ ဒုတိယ ကာ်းမြတ်အစို်းရသည်
မြန်ြာနိုင်ငစ
ံ စ်နဘ်းဥပါဒ် (အသက်၊ ြနတာ်တ

ထိခိုက်မခင််းနှငာ့်ပစစည််း) အာြခံနည််းဥပနဒ

ြျာ်းကို ၁၉၄၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရ (၁) ရက်နနို့တွင် အတည်မပျုမပဌာန််းနပ်းခာ့ပါသည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ်
တွင် မြန်ြာနိုငင
် ံ (အစို်းရတာဝန်ခံချျုပ်) အာြခံကုြပဏသည် အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်းကို မပန်လည်
စတင်လုပ်ကိုငခ
် ာ့ပါသည်။
၃။

၁၉၄၈ ခုနှစ်တွင် မြန်ြာအြျိျု်းသာ်းအာြခံကုြပဏြျာ်းမြစ် ကနသာ မပည်သူူ့အာြခံ

ကုြပဏလြိတက်နှင်ာ့

မြန်ြာနိုငင
် ံြ်းနှငာ့်အနထွနထွအာြခံကုြပဏလြိတက်တိုို့

နပေါ်နပါက်

လာခာ့ပါသည်။ ၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် မပည်နထာင်စုအာြခံစနစ်အြွွေ့ဥပနဒမပဌာန််းကာ အစို်းရက
ပါဝင် လု ပ် ကို င် လာခာ့ ပါသည် ။

ဘာ်းြာ်းနနရှ င် န ယ် အာြခံ ကု ြပ ဏ

(Burma

National

Insurance Co.,) အာ်း ၁၉၅၁ အာြခံကုြပဏြျာ်းကို နိုင်ငပ
ံ ိုင်မပျုလပ
ု ်မခင််းအက်ဥပနဒအရ
မပည်သူပင
ို မ် ပျုလုပ်၍ ၁၉၅၂ ခုနှစ်၊ ြတ်လ (၁)ရက်နနို့တွင် မပည်နထာင်စုအာြခံစနစ်အြွွေ့
(Union of Insurance Board) စတင်တည်နထာင်ခာ့ပါသည်။ ၁၉၅၃ ခုနှစ်၊ ြတ်လ (၁)ရက်
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နနို့ြှစတင်၍ မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းြျာ်း ြထာ်းြနနရအသက်အာြခံလုပ်ငန််းနှင်ာ့ တပ်ြနတာ်သာ်း
ြျာ်း အသက်အာြခံလုပ်ငန််းတိက
ုို့ ို မပည်နထာင်စုအာြခံအြွွေ့က လက်ခံန

ာင်ရွက်ခာ့ပါသည်။

၁၉၅၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁)ရက်နနို့ြှစတင်၍ အနထွနထွအာြခံလုပ်ငန််းကို တိုက်ရိုက်လက်ခံ
န

ာင်ရွက်နိုငခ
် ာ့ပါသည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရလ (၁)ရက်နနို့တွင် အသက်အာြခံလု ပ် င န််း

ကို အစို်း ရြှ တ စ် ပါ်း အမခာ်းသူ ြျာ်းြလု ပ် ရ န် တာ်းမြစ် ဥ ပနဒမပဌာန််း ခာ့ ပါသည် ။ အနထွနထွ
အာြခံလုပ်ငန််းကို မပည်နထာင်စုအာြခံစနစ်အြွွေ့ (Union of Insurance Board) တစ်ခုတည််းက
သာလုပ်ကိုငရ
် န် အြိနို့်ထုတ်မပန်ခာ့ပါသည်။ ၁၉၆၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလတွင် ဘဏ်ြျာ်းပူ်းနပါင််း
ရာ၌ တစ်ခုတည််းနသာဘဏ်အမြစ် မပည်နထာင်စုမြန်ြာနိုငင
် ံ၊ မပည်သူူ့ဘဏ်ကို ြွွေ့စည််းရာ
တွင် မပည်နထာင်စုအာြခံစနစ်အြွွေ့သည်လည််း ပူ်းနပါင််းပါဝင်ခာ့ပါသည်။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်
မပည်သူူ့လတ
ွှ ်နတာ်ဥပနဒအြှတ်(၁၀)မြငာ့် အာြခံလုပ်ငန််းဥပနဒကို မပဌာန််း ၍ ယင််းဥပနဒအရ
၁၉၇၆ ခုနှစ်၊ ဧပပလ (၁) ရက်နနို့ြှစ၍ မြန်ြာာ့အာြခံလုပင
် န််းနကာ်ပနရ်းရှ
ို
င်း် ဟု သ်းမခာ်းအြွွေ့
အစည််း အမြစ် ရ ပ် တ ည် ကာ

အာြခံ လု ပ် င န််း ြျာ်းကို

ကျယ် ကျယ် မပနို့်မပနို့် န

ာင်ရွက်ခာ့ပါ

သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်၊ ဧပပလ (၁) ရက်နနို့တွင် မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း နကာ်ပုန
ိ ရ်းရှင််းကို
မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းဟု နမပာင််းလနခေါ်တွငခ
် ာ့ပါသည်။
မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််း၏ခံယူချက်
၄။ “လူသာ်းတိုို့၏အြှာ်းန ကာငာ့်လည််းနကာင််း၊သဘာဝနဘ်းအနတရာယ်န ကာငာ့်လည််းနကာင််း၊
စ်းပွာ်းနရ်း၊ လူြှုနရ်းအရ နစ်နော

ံု်းရံ်းှု ြှုြျာ်းကို ရင််းစာ်းမပန်လည်ရရှိနစနိုင်သညာ့်

ံု်းရံှု်းနိုင်နမခ

စြံခနို့်ခွြှုနည််းလြ််းတစ်ခုမြစ်နသာ အာြခံလုပ်ငန််းမြငာ့် မပည်သူြျာ်းအာ်း အကာအကွယ်မပျု
သွာ်းရန်အစဉ်ကကိျု်းပြ််းန

ာင်ရွက်နနြည် ” ဟူ၍မြစ်ပါသည်။

http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=YWJvdXQ=
http://www.mminsurance.gov.mm/index.php
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မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််း၏ရည်မန််းချက်3
၅။

မြန် ြာာ့ အာြခံ လု ပ် င န််း ကို
(က)

နအာက် ပါရည် ြှ န််း ချက် ြျာ်းမြငာ့်

မြစ်ပျက်တတ်နသာ နဘ်းအနတရာယ်ြျာ်းန ကာငာ့် မပည်သူြျာ်းကကံျုနတွွေ့နို င်
သညာ့် လူ ြှု နရ်း၊ စ်းပွာ်းနရ်း နစ် နော
တူညချက်အရ

(ခ)

တည် နထာင် သ ည် -

ံု်း ရံ်းှု ြှု ြျာ်းကို နှ စ် ဦ်းနှ စ် ြ က် သနဘာ

အာြခံထာ်းမခင််းမြငာ့်

နငွန က်းနမပလည်ြှုရရှိနစရန်၊

လူတစ်ဦ်းစအလိုက် အသက်အာြခံထာ်းမခင််းမြငာ့် နငွစုန
အထတို်းပွာ်းနစပပ်း နိုင် ငံနတာ် ၏ အရင််း အနှ်းစုန

ာင််းသညာ့်အနလာ့

ာင််း ြှုကို

အနထာက်

အကူမပျုနစရန်၊
(ဂ္)

လူ ြှု နရ်း၊စ်းပွာ်းနရ်းြွွေ့ံ ပြိျု်း တို်း တက် လာသည် နှ င်ာ့ အ ည
အာြခံအကာအကွယ်အြျိျု်းြျိျု်းကို ထိနရာက်စွာန

လို အ ပ် လာြညာ့်

ာင်ရွက်နပ်းနိုင်မခင််းမြငာ့်

အာြခံစနစ်အနပေါ် မပည်သူြျာ်း ယံု ကည်ကို်းစာ်းြှုရှိလာနစရန်။
မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််း၏ လုပ်ပင
ို ခ
် ွင်မ
ာ့ ျာ်း4
၆။

မြန်ြာာ့အာြခံဥပနဒတွင် အာြခံလုပ်ငန််း၏လုပ်ပိုင်ခွငြ
ာ့် ျာ်းကို နအာက်ပါအချက်

ြျာ်းမြငာ့မ် ပဌာန််းနြာ်မပထာ်းပါသည်(က)

ဝန်ကက်းဌာန၏ သနဘာတူညချက်မြငာ့် မပည်တွင််းမပည်ပ၌ အမခာ်းသငာ့်နလျာ်
နသာရင််းနှ်းမြျုပ်နှံြှုြျာ်းမပျုလုပ်မခင််း၊

(ခ)

ဝန်ကက်းဌာန၏သနဘာတူညချက်မြငာ့်

မပည်တွင််းမပည်ပ၌ ရံု်းခွြျာ်းြွင်လ
ာ့ ှစ်

မခင််း၊ကိုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းခနို့်ထာ်းမခင််း၊
(ဂ္)

ြိြလ
ိ က်ခံန

ာင်ရွက်နသာ အာြခံလုပ်ငန််းအာ်းလံ်းု ကိုမြစ်နစ၊ တစ်စိတ်

တစ်နဒသကိုမြစ်နစ
(ဃ)

မပည်တွ င်း် မပည် ပ၌

တစ်

ငာ့်အာြခံ ထာ်းရှိမခင််း၊

နငွနချ်းသက်နသခံ လက်ြှတ်ြျာ်း၊ ဒဘင်ချာစာချျုပ်ြျာ်း၊ ရှယ်ယာြျာ်း၊ နငွစု
လက်ြှတ်ြျာ်းဝယ်ယူရင််းနှ်းမြျုပ်နှံမခင််း၊

3

http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=aW5sYXdzJjQ3

4

http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=aW5sYXdzJjQ3
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(င)

ပရြယံနှုန််းထာ်းြျာ်း၊

နပေါ်လစစည််းကြ််းချက်ြျာ်းနှငာ့်စပ်လျဉ််း၍

အာြခံကုြပဏြျာ်းနှငာ့်ညိနိှုင်း် န
(စ)

အာြခံထာ်းရှိသမြငာ့်

အမခာ်း

ာင်ရွက်မခင််း၊

ပရြယံအမြစ်ရရှိလာသညာ့်

နိုငင
် မံ ခာ်းသံု်းနငွြျာ်းကို

လက်ခံမခင််း၊
(

)

နိုငင
် မံ ခာ်းသံု်းနငွမြငာ့် အာြခံထာ်းရှိသမြငာ့်
သံု်းနငွမြငာ့်နလျာ်န က်းနပ်းရန်ကိစစြျာ်းကိုန

(ဇ)

ံု်းရံှု်းြှုြျာ်းအတွက် နိုင်ငမံ ခာ်း
ာင်ရွက်မခင််း၊

ပရြယံနှုန််း၊ နစ်နောန က်းနှုန််း၊ နလျာ်န က်းနှုန််း၊ နဘ်းအနတရာယ်ကို အန ကာင််း
မပျုသညာ့် အပိုပရြယံနှုန််း၊ နလျာ်န က်းြာ့

ု၊ နြတတာရှိနပ်းနလျာ်န က်း၊ ဒဏ်

န က်း၊ နကာ်ြရှင်နှုန််း၊ အသက်အာြခံနချ်းနငွနှင်ာ့ အတို်းနှုန််း၊ အသက်အာြခံ
အြ််းနငွနှင်ာ့စာရင််းပိတ်နှုန််းြျာ်းကိုသတ်ြှတ်န
(စျ)

ာင်ရွက်မခင််း၊

အသက်အာြခံလုပ်ငန််းကို အခါအာ်းနလျာ်စွာ အာြခံသခဂျာနည််းမြငာ့်တန်ြို်း
မြတ်မခင််း၊ ထိုသိုို့ တန်ြို်းမြတ်ရန်အတွက် လိုအပ်နသာ အာြခံသခဂျာပညာရှင်ကို
ဝန်ကက်းဌာန၏ခွင်မာ့ ပျုချက်မြငာ့်ငှာ်းရြ််းမခင််း၊

(ည)

အသက်အာြခံလုပ်ငန််းကို အာြခံသခဂျာနည််းမြငာ့် တန်ြို်းမြတ်ရာတွင် အကျိျု်း
အမြတ်ရှိန ကာင််းနပေါ်နပါက်ခာ့ပါက

ယင််းအကျိျု်းအမြတ်ကို

ရထိုက်ခွငာ့်ရှိ

နသာအာြခံထာ်းသူြျာ်းသိုို့ခွနဝနပ်းမခင််း၊
(ဋ)

ြိြတ
ိ စ်ဦ်းတည််းကသာ လုပ်ကိုငန
်

ာင်ရွက်ခွငာ့်ရှိနသာ အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်း

တွင်အကျံျု်းဝင်နသာ သူတစ်ပါ်းထိခိုက်ြှုအာြခံလုပ်ငန််းနှင်ာ့ တစ်

ငာ့်အာြခံ

လုပ်ငန််းြျာ်းြှအပ အမခာ်းအာြခံလုပ်ငန််း တစ်ြျိျု်းြျိျု်းကိုမြစ်နစ၊ တစ်ြျိျု်း
ထက် ပို နသာ

အာြခံ လု ပ် င န််း ြျာ်းကို မြစ် နစ

နို င် ငံ နတာ် ပို င် စ်းပွာ်းနရ်း

လု ပ် င န််း ြျာ်းဥပနဒ ပု ဒ် ြ ၄ အရ အာြခံ လု ပ် င န််း လု ပ် ကို င် ခွ င်ာ့ ရ ရှိ နသာ
အမခာ်းကုြပဏြျာ်းအာ်းလုပ်ကိုငခ
် ွငာ့်မပျုမခင််း၊
(ဌ)

နိုငင
် မံ ခာ်းသံု်းနငွမြငာ့်နပ်းနချရန် လိအ
ု ပ်နသာ တစ်

ငာ့်အာြခံပရြယံ၊နပ်းနချရ

7

ြညာ့် နလျာ် န က်း၊ အာြခံ တ င် သွ င်း် နငွ ၊ တရာ်းစရိ တ် ၊ တံ
နရှွေ့နနခ၊ စစ်န

်းခ၊ လုပ်ငန််းနှင်ာ့တိုက်ရိုက်သက်

ြျာ်းအတွက် တည်

ိ ပ် နခါင််း ြို်း ၊

ိုင်သညာ့် အမခာ်းစရိတ်

ဥပနဒ၊ စည််းြျဉ််းစည််းကြ််းြျာ်းနှင်အ
ာ့ ည နိုင်ငမံ ခာ်း

နငွကသ
ို ံု်းစွမခင််း၊
(ဍ)

အာြခံပညာ စဉ်

က်ြမပတ် နခတ်ြတို်းတက်နစနရ်းအတွက် လိအ
ု ပ်နသာ

အစအြံြျာ်းချြှတ်န

ာင်ရွက်မခင််း။

မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််း
၇။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းသည်

နိုငင
် ပ
ံ ိုငအ
် ာြခံအြွွေ့အစည််းမြစ်ပပ်း

စတင်တည်နထာင်ခာ့ပါသည်။ အသက်အာြခံလုပ်ငန််းကို စတင်န
အသက်နှင်ာ့ အနထွနထွအာြခံနှစ်ြျိျု်းစလံ်းု လက်ခံန
၈။

၁၉၅၂

ခုနှစ်က

ာင်ရွက်ခာ့ကာ နနောင်အခါ

ာင်ရွက်ခာ့ပါသည်။

ရံ်းု ချျုပ်တည်ရာြှာ အြှတ်-၆၂၇/၆၃၅၊ ကုန်သည်လြ််း၊ ရန်ကုန်ပြိျုွေ့၊ မြန်ြာနိုင်ငမံ ြစ်ပပ်း

တစ်နိုင်ငံလု်းံ တွင် တိုင််း၊ ခရိုင၊် ပြိျုွေ့နယ် ၃၉-ခု၌ ရံ်းု ခွြျာ်း ြွင်ာ့လှစ်ထာ်းရှိပါသည်။ မြန်ြာာ့အာြခံ
တွင်

ပြာဏကက်းြာ်းနသာ

အရံရန်ပံုနငွြျာ်း

(အသက်အာြခံရန်ပံုနငွ

ကျပ်သန််းနပါင််း

၁၈၀၆၄.၂၃၊ အနထွနထွအာြခံရန်ပံုနငွ ကျပ် ၁၃၂၅၅၈.၈၈ သန််း၊ အနထွနထွသ်းသန်ို့ရန်ပန
ံု ငွ
ကျပ် ၁၁၃၆၈.၂၂ သန််း)နှင်ာ့ ကက်းြာ်းနသာ တစ်
ြ်းနှငန
်ာ့ ရန ကာင််းအာြခံပိုလွန်

င်အ
ာ့ ာြခံအကာအကွယ်ြျာ်းလည််းရှိပါသည်။

ံု်းရံှု်းြှုစာချျုပ်ြျာ်း၊ စွြ််းအင်အာြခံစာချျုပ်ြျာ်း၊ နြာ်နတာ်ကာ်း

စိတ်ကကိျုက်တာဝန်ယြ
ူ ှုစာချျုပ်ြျာ်းလည််း အခိုင်အြာချျုပ်
တစ်
န
၉။

င်ာ့အာြခံစာချျုပ်ြျာ်းကို

ကြဘာာ့ ထိ ပ် တ န််း အ

ိုန

ာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အ

င်ာ့ အာြခံ ကု ြပ ဏ ကက်းြျာ်းနှ ငာ့်

ချျုပ်

ိုပါ
ို

ာင်ရွက်ထာ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။
ထိို့မု ပင် မြန်ြာာ့အာြခံဥပနဒကို နိုငင
် န
ံ တာ်ပငိြ်ဝပ်ပိမပာ်းြှုတည်န

ာက်နရ်းအြွွေ့ ဥပနဒ

အြှတ် ၁၀/၉၃ မြငာ့် ၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ ဇူလင
ို လ
်
၂၃ ရက်နနို့တွင် မပဌာန််းခာ့ပါသည်။ အာြခံ
လုပ်ငန််းလုပ်ကိုငခ
် ွငာ့်ဥပနဒကိုလည််း ၁၉၉၆ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်နနို့တွင် နိုငင
် န
ံ တာ်ပငိြ်ဝပ်
ပိမပာ်းြှုတည်န

ာက်နရ်းအြွွေ့ဥပနဒအြှတ် ၆/၉၆ မြငာ့်မပဌာန််းခာ့ပပ်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ ဒဇင်ဘာလ
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၂၂ ရက်နနို့တွင် မပင်

င်သညာ့်ဥပနဒကို ထုတ်မပန်ခာ့ပါသည်။ မြန်ြာာ့အာြခံဥပနဒအရ မြန်ြာာ့

အာြခံလုပ်ငန််း၏နပ်းနလျာ်ရန် တာဝန် အာ်းလံု်း အာ်း နိုင်ငံနတာ်ြှ တာဝန် ယူ ထာ်းပါသည် ။
သိမုို့ ြစ်၍

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းသည်

ြဟုတ်ပါ။ တရာ်းဝင်နလျာ်န က်းနတာင််း

ြည်သည်ာ့အခါတွငြ
် ျှ

ြျက်သိြ််းခံရြည်ာ့ကုြပဏ

ိုြှုြှ ြည်သည်ာ့အခါတွင်ြျှ ထွကန
် မပ်းတိြ််းနရှာင်

လိြ်ာ့ြည်ာ့အာြခံကုြပဏြဟုတ်ဟူ၍လည််း ထင်ရှာ်းပါသည်။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနရ်းနှစ်
အတွင််း နလျာ်န က်းစုစုနပါင််း ကျပ် ၇၆၆၈.၁၅ သန််း နပ်းနလျာ်ခာ့ပါသည်။
၁၀။

မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််းသည် အမခာ်းအာြခံကုြပဏြျာ်းနည််းတူ နအ်းဂ္ျင်ာ့စနစ်အသံု်းမပျု

လျက်ရှိပပ်း၊ နအ်းဂ္ျင်ာ့အသစ်ြျာ်းကိုလည််း အစဉ်ခန်အ
ို့ ပ်နလာ့ကျင်ာ့နပ်းလျက်ရှိပါသည်။ မြန်ြာာ့
အာြခံလုပ်ငန််းသည် နိုငင
် န
ံ တာ်ပိုင်အာြခံကုြပဏမြစ်သည်နှငာ့အ
် ည ဥပနဒအရ နိုငင
် မံ ခာ်း
ရင််းနှ်းမြျုပ်နှံသူြျာ်းသည်

လို အပ် နသာအာြခံ အကာအကွ ယ်ြျာ်းကို

မြန်ြာာ့အာြခံြှသာ

ဝယ်ယူရြည်မြစ်ပါသည်။
၁၁။

အာြခံန ်းကွက်တွင် အာြခံထာ်းြညာ့်သူက မပည်သူလူထုမြစ်ပပ်း အာြခံထာ်းမခင််းကို

လက်ခံနသာအြွွေ့အစည််းသည် အာြခံကုြပဏမြစ်ပါသည်။ အာြခံကုြပဏြျာ်းက တာဝန်ယူ
နိုငရ
် န်

တစ်

ငာ့်အာြခံမပန်ထာ်းမခင််းကို

လက်ခံနသာကုြပဏြျာ်းသည်

ကုြပဏမြစ်ပပ်း မပည်သူနှင်အ
ာ့ ာြခံကုြပဏကို ကာ်းခံ

တစ်

ငာ့်အာြခံ

က်သွယ်နပ်းနသာသူြျာ်းသည် အာြခံ

ကိုယ်စာ်းလှယ်ြျာ်းမြစ်ပါသည်။
၁၂။

ံု်းရံှု်းနစ်နောြှု၊

ထိခိုက်ပျက်စ်းြှုတစ်စံုတစ်ရာကကံျုနတွွေ့နသာအခါ

အနထာက်အပံာ့ရရှိနစရန်

အာြခံထာ်းသငာ့်ပါသည်။

ကျန််းြာနရ်းအာြခံထာ်းရှိထာ်းပါက န

နငွန က်းအာ်းမြငာ့်

နနထိင
ု ြ
် နကာင််းနသာအခါတွင်လည််း

်းကုသစရိတ်အတွက် အာြခံကုြပဏက ထုတ်နပ်း

ြည်မြစ်ပါသည်။ အာြခံန က်းပံုြှန်သွင်း် ထာ်းပါက သဘာဝနဘ်းနတရာယ်၊ ြ်းနဘ်းနှငာ့်နရနဘ်း၊
ခို်းယူခံရြှုြျာ်းန ကာငာ့် ပစစည််းြျာ်း

ံု်းရံ်းှု ြှုတိုင်း် အတွက် စို်းရိြ်ြှုကင််းစွာနနနိုငြ
် ည်မြစ်ပါသည်။

http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=YWJvdXQ=
အာြခံလုပင
် န််းန

ာင််းပါ်းနပါင််းချျုပ်၊ ကျွန်နတာ်နမပာချင်တာ့အာြခံစနစ်အပိင
ု ််း(၁)၊ နဌ်းပိုင် (အာြခံ)၊ စာြျက်နှော-၁၇
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မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််းတွင် လက်ရိက
၁၃။

ယခုလက်ရှိန

ာင်ရွက်လျက်ရိကသာ အာမခံအမျိျု်းအစာ်းမျာ်း

ာင်ရွက်လျက်ရှိနသာ အာြခံအြျိျု်းအစာ်း(၃၂)ြျိျု်းရှိပါသည်။ ၎င််းတိုြ
ို့ ှာ-

(က)

နိုငင
် ာ့ဝ
ံ န်ထြ််းအသက်အာြခံ (ကာလတို)၊

(ခ)

မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းအသက်အာြခံ၊

(ဂ္)

တပ်ြနတာ်သာ်းအသက်အာြခံ၊

(ဃ)

မပည်သူမပည်သာ်းအသက်အာြခံ၊

(င)

စုနပါင််းအသက်အာြခံ၊

(စ)

သနဘဂာသာ်းအသက်အာြခံ၊

(

)

မြန်ြာနိုင်ငံသာ်း(တရာ်းဝင်)မပည်ပအလုပ်သြာ်းအသက်အာြခံ၊

(ဇ)

န ြွအနတရာယ်အသက်အာြခံ၊

( )

အာ်းကစာ်းသြာ်းြျာ်းကိုယ်အဂ္ဂါထိခိုက်ြှုအသက်အာြခံ၊

(ည)

ကျန််းြာနရ်းအာြခံ၊

(ဋ)

နတာင်သူလယ်သြာ်းအသက်အာြခံ၊

(ဌ)

နှစ်တိုနငွပင်နငွရင််းအသက်အာြခံ(Short
Insurance)၊

(ဍ)

ြ်းနှင်ာ့အပိုအနတရာယ်အကာအကွယ်ြျာ်း၊

(ဎ)

နြာက်ထွင််းခို်းယူြှုအာြခံ၊

(ဏ) သြာဓိအာြခံ၊
(တ)

နငွသာ်းလံခု ခံျုြှုအာြခံ၊

http://www.mminsurance.gov.mm/

Term

Endowment

Life
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(ထ)

နငွပန
ုို့ိ ငွသယ်အာြခံ၊

(ဒ)

ကိုယ်အဂ္ဂါထိခိုက်ြှုနှင်ာ့ နရာဂ္ါဘယအာြခံ၊

(ဓ)

အလုပ်သြာ်းနလျာ်န က်းအာြခံ၊

(န)

နပ်းနလျာ်ရန်တာဝန်ရှိြှုအာြခံြျာ်း
(၁) နမြသယံဇာတတူ်းနြာ်နရ်းလုပ်ငန််းရှင်တာဝန်ရှိြှုအာြခံ၊
(၂) Third Party Liability Insurance/Public Liability Insurance/
Comprehensive General Liability Insurance။

(ပ) ကန်ထရိက
ု ်တာလုပ်ငန််းနှင်ာ့ စက်ပစစည်း် ြျာ်းအာြခံ
(၁) ကန်ထရိက
ု ်တာအလံု်းစံုအနတရာယ်အာြခံ၊
(၂) တည်န

ာက်ြှုအလံု်းစံုအနတရာယ်အာြခံ၊

(၃) အလက်ထရွန််းနစ်ပစစည််းအာြခံ၊
(၄) စက်ပစစည််းအာြခံ။
(ြ)

အပ်နငွအာြခံ၊

(ဗ)

နရန ကာင််းကုန်ပစစည််းအာြခံ၊

(ဘ)

နရယာဉ်ကိုယ်ထည်အာြခံ၊

(ြ)

နလယာဉ်ကိုယ်ထည်အာြခံ၊

(ယ)

နလန ကာင််းနပ်းနလျာ်ရန်တာဝန်ရှိြအ
ှု ာြခံ
(က) နလယာဉ်အြှုထြ််းြျာ်း အသက်နှငာ့က
် ိုယ်အဂ္ဂါထိခိုက်ြှုအာြခံ၊
(ခ) နလယာဉ်ကိုယ်ထည်

ံု်းရံှု်းြှု/နှုတ်မြတ်ြှုအာြခံ၊
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(ဂ္) နလယာဉ်ကိုယ်ထည် စစ်ြက်နဘ်းအနတရာယ်အာြခံ။
(ရ)

ခရ်းသွာ်းအာြခံ၊

(လ)

နရယာဉ်လုပ်ငန််းရှင်တာဝန်ရှိြအ
ှု ာြခံ၊

(ဝ)

ကျာ်းနြာင်လုပ်ငန််းရှင်တာဝန်ရှိြအ
ှု ာြခံ၊

(သ)

နရနံနှင်ာ့သဘာဝဓါတ်နငွွေ့အာြခံ၊

(ဟ)

သူတစ်ပါ်းထိခိုက်ြှုအာြခံ၊

(ဠ)

အလံု်းစံုနြာ်နတာ်ယာဉ်အာြခံ။

ကိုယ်စာ်းလယ်မျာ်းက
၁၄။

ာင်ရွက်ခွငာ့ရ
် ိကသာအသက်အာမခံလုပ်ငန််းမျာ်းနင်ာ့ကကာ်မရင်နှုန််း

ကိယ
ု ်စာ်းလှယ်ြျာ်းန

ာင်ရွက်ခွင်ာ့ရှိနသာ

အသက်အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်းနှငန
်ာ့ ကာ်ြရှင်

နှုန််းြျာ်းြှာ နအာက်ပါအတိုင််းမြစ်ပါသည်(က)

မပည်သူမပည်သာ်းအသက်အာြခံလုပ်ငန််း(ပ) နှစ် ၂၀% ၊ ကျန်နှစ် ၅%

(ခ)

စုနပါင််းအသက်အာြခံလုပ်ငန််း

(ဂ္)

န ြွအနတရာယ်အသက်အာြခံလုပ်ငန််း

(ဃ)

ကျန််းြာနရ်းအာြခံလုပ်ငန််း

၁၅%
၈%
၁၀%

မပည်သူူ့ဝန်ထမ််းအသက်အာမခံ
၁၅။

၁၉၉၃ ခုနှစ် ၊ မြန်ြာာ့အာြခံဥပနဒအခန််း(၆) ၊ ပုဒြ
် (၁၃)အရ မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းြျာ်း

သည် ြထာ်းြနနရထာ်းရှိရပါြည်(က)

အသက် (၁၈)နှစ်ြှ (၅၅)နှစ်အထိရှိနသာ မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းြျာ်း အာြခံထာ်း
ရှိနိုငပ
် ါသည်။

http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=c2VydmljZQ==
http://www.mminsurance.gov.mm/index.php?page=c2VydmljZQ==
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(ခ)

အသက် (၅၀) နှစ်ြမပည်ာ့နသ်းသည်ာ့ မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းတိုင််း ြထာ်းြနနရထာ်းရှိ
ရြည်ာ့အသက်အာြခံအြျိျု်းအစာ်းမြစ်ပါသည်။

(ဂ)

အသက် (၅၀) နှစ်မပည်ာ့ပပ်းသည်ာ့ ဝန်ထြ််းြျာ်းြှာြူ ကင််းလွတ်ခွင်ာ့ရှိပါသည်။

(ဃ)

အာြခံထာ်းနငွအြျာ်း

(င)

အာြခံသက်တြ််းအာြခံထာ်းနငွနပေါ်ြူတည်၍ ပရြယံတွက်ချက်ပါသည်။

(စ)

အသက်(၁၈)နှစ်ြှ
န

(

)

ံု်းကျပ်သန််း (၃၀) အထိထာ်းရှိနိုငပ
် ါသည်။

အသက်(၅၀)နှစ်အထိ

အာြခံထာ်းနငွကျပ်(၁)သန််းအထိ

်းစစ်မခင််းကင််းလွတ်ခွငာ့မ် ြင်ာ့ လက်ခံပါသည်။

အသက် (၅၀)နှစ်အထက်နကျာ်လျှင်နသာ်လည််းနကာင််း၊ အာြခံထာ်းနငွကျပ်
(၁)သန််းအထက်နကျာ်လျှင်နသာ်လည််းနကာင််း အထူ်းကု
ရပါြည်။ (X-rays,E.C.G,Ultra Sound,

ရာဝန်မြင်ာ့ န

်းချိျု/နသွ်းချိျု၊ ဘပိ်းု /စပို်းန

်းစစ်

်းစစ်ချက်

ြျာ်းအာ်းတင်မပရပါြည်။)
(ဇ)

အသက်အာြခံနည််းဥပနဒြျာ်းအခန််း(၂)၊အပိုဒ်(၃)အရ ဝန်ထြ််းတစ်ဦ်း၏လစဉ်
နပ်းသွင််းရြည်ာ့ ပရြယံနငွသည် လစာ၏ ၁၅% ထက်ြနကျာ်လွန်နစရပါ။

( )

အာြခံထာ်းနငွ ၁၀၀၀၀ကျပ်လျှင် လစဉ်ပရြယံအနည််း
ြှအြျာ်း

ံု်းကျပ် ၁၈.၄၀ကျပ်

ံု်း ၁၇၃.၉၂ကျပ် နပ်းသွင််းရပါြည်။

တပ်မကတာ်သာ်းအသက်အာမခံ
၁၆။

၁၉၉၃ ခုနှစ်၊ မြန်ြာာ့အာြခံလုပင
် န််းဥပနဒအခန််း(၆)၊ ပုဒြ
် (၁၃)အရ တပ်ြနတာ်သာ်း

ြျာ်းသည် ြထာ်းြနနရထာ်းရှိရပါြည်(က) အသက် (၁၈) နှစ်ြှ (၅၅) နှစ်အထိရှိနသာတပ်ြနတာ်အရာရှိနှငာ့် စစ်သည်ြျာ်း
ြထာ်းြနနရထာ်းရှိရြည်ာ့ အာြခံအြျိျု်းအစာ်းမြစ်ပါသည်။
(ခ)

အာြခံထာ်းနငွအြျာ်း

ံု်းကျပ်သန််း (၃၀) အထိထာ်းရှိနိုငပ
် ါသည်။

(ဂ္)

အာြခံထာ်းနငွကျပ်(၁)သန််းအထိ န

်းစစ်မခင််းကင််းလွတ်ခွင်ာ့မြင်ာ့ လက်ခံပါသည်။

13

(ဃ)

အာြခံထာ်းနငွကျပ် (၁) သန််းအထက်နကျာ်ပါက အထူ်းကု ရာဝန်မြင်ာ့ န
ြည်မြစ်ပါသည်။ (X-rays,E.C.G,Ultra Sound,
န

်းစစ်ရ

်းချိျု/ နသွ်းချိျု၊ ဘပို်း/စပိ်းု

်းစစ်ချက်ြျာ်းအာ်းတင်မပရပါြည်။)

(င)

အာြခံသက်တြ််းကို (၅) နှစ်၊ (၁၀) နှစ်၊ (၁၅) နှစ် စသည်မြင်ာ့ ထာ်းရှိနိုငပ
် ါသည်။

(စ)

ပရြယံစတင်နပ်းသွင်း် သည်ာ့နနို့သည် အာြခံစသည်ာ့နနို့မြစ်ပါသည်။

မပည်သူမပည်သာ်းအသက်အာမခံ
၁၇။

မပည်သူမပည်သာ်းတစ်ဦ်းအနနမြင်ာ့ ြိြိ

နဒအနလျှာက်ထာ်းရှိနိုင်ပါသည်-

(က)

အသက် (၁၀) နှစ်ြှ (၅၅) နှစ်အထိထာ်းရှိနိုငပ
် ါသည်။

(ခ)

အာြခံထာ်းနငွအနည််း

ံု်း ၅၀၀၀၀ကျပ်ြှ အြျာ်း

ံု်းကျပ်သန််း (၃၀)အထိ

ထာ်းရှိနိုင်ပါသည်။
(ဂ္)

အာြခံထာ်းသူတိုင်း် အထူ်းကု
Sound,

ရာဝန်မြင်ာ့န

်းချိျု/နသွ်းချိျု၊ ဘပို်း/စပို်းန

်းစစ်ရပါြည်။ (Xrays,E.C.G,Ultra

်းစစ်ချက်ြျာ်းအာ်းတင်မပရပါြည်။)

(ဃ)

ပရြယံကို ၃ လ၊ ၆ လ၊ ၁ နှစ်စသည်မြင်ာ့ အရစ်ကျနပ်းသွင််းနိုင်ပါသည်။

(င)

အာြခံသက်တ ြ််းကို (၅) နှစ်၊ (၁၀) နှစ်၊ (၁၅)နှစ်စသည်မြင်ာ့ ထာ်းရှိနိုင်ပါ
သည်။

(စ)
(

ပရြယံစတင်နပ်းသွင်း် သည်ာ့နနို့သည် အာြခံစသည်ာ့နနို့မြစ်ပါသည်။
)

အာြခံထာ်းနငွ ၅၀၀၀၀ကျပ် ၊အာြခံသက်တြ််း(၅)နှစ်ထာ်းရှိပါက အသက်
အပိုင််းအမခာ်းအရ (၁)နှစ်အတွက်အနည််း ံု်းပရြယံ ၁၀၂၃၇.၅၀ကျပ်ြှ အြျာ်း ံု်း
၁၀၈၇၀.၀၀ကျပ်နပ်းသွင််းရပါြည်။

(ဇ)

အာြခံကိုယ်စာ်းလှယ်ြှတစ်

င်ာ့ မပည်သူမပည်သာ်းအာြခံထာ်းရှိနိုငပ
် ါသည်။

( )

ကိုယ်စာ်းလှယ်နကာ်ြရှင် ပနှစ် ၂၀% ၊ ကျန်နှစ် ၅%မြစ်ပါသည်။
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အာမခံစာချျုပ်တံ
၁၈။

ိပ်ကခါင််း

အာြခံစာချျုပ်တံ

ိပ်နခါင််းတန်ြို်းြျာ်းြှာ နအာက်ပါအတိုင််းမြစ်ပါသည်-

(က)

အာြခံထာ်းနငွ ၂၅၀၀၀ကျပ်အထိ

= ၁၀ ကျပ်

(ခ)

အာြခံထာ်းနငွ ၂၅၀၀၀ကျပ်အထက်ြှ ၅၀၀၀၀ကျပ်အထိ

= ၂၀ ကျပ်

(ဂ္)

အာြခံထာ်းနငွ ၅၀၀၀၀ကျပ်အထက်ြှ
၁၀၀၀၀၀ ကျပ် အထိနှငာ့် ၁၀၀၀၀၀ ကျပ် မပည်ာ့တိုင်း်

=

၃၀ ကျပ်

အသက်အာမခံထာ်းရိမခင််းမြင်ာ့ ရရိနိုင်ကသာအကျိျု်းခံစာ်းခွင်ာ့မျာ်း
၁၉။

အသက်အာြခံထာ်းရှိမခင််းမြင်ာ့ ရရှိနိုင်နသာအကျိျု်းခံစာ်းခွင်ာ့ြျာ်းြှာ နအာက်ပါအတိုင်း်

မြစ်ပါသည်(က)

မပည်သူမပည်သာ်းအသက်အာြခံတွင် အြ််းနငွ၊ နှစ်နစာ့၊နသ

ံု်း၊နချ်းနငွ၊ တန်ဘို်း

နလျာာ့၊ ထာဝစဉ် ြစွြ််းြသန် နတာင််းခံနငွြျာ်းထုတ်နပ်းမခင််း၊
(ခ)

မပည်သူူ့ဝန်ထြ််းအသက်အာြခံတွင် အြ််းနငွ၊ နှစ်နစာ့၊ နသ

်းံု ၊နချ်းနငွ၊ စာရင််း

ပိတ်၊ ထာဝစဉ် ြစွြ််းြသန် နတာင််းခံနငွြျာ်းထုတ်နပ်းမခင််း၊
(ဂ္)

တပ်ြနတာ်သာ်းအသက်အာြခံတွင် အြ််းနငွ၊ နှစ်နစာ့၊ နသ

ံု်း၊ နချ်းနငွ၊ တန်ဘို်း

နလျာာ့၊ ထာဝစဉ်ြစွြ််းြသန်နတာင််းခံနငွြျာ်းထုတ်နပ်းမခင််း။
မမန်မာနိုင်ငတ
ံ ွင််းရိပဂ္
ု ဂလိကအာမခံလုပ်ငန််းမျာ်း
၂၀။

မပည်တွင််း၌ ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန််းြျာ်းကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နနို့တွင်

စတင်ခွငာ့်မပျုခာ့ပပ်း ပုဂ္ဂလိကအာြခံကုြပဏ ၁၂ ခုအာ်း အသက်အာြခံနှငအ
်ာ့ နထွနထွအာြခံ
လုပ်ငန််းနှစ်ြျိျု်း လုပ်ကိုင်ခွငာ့်မပျုထာ်းပါသည်။ ၎င််းပုဂ္ဂလက
ိ အာြခံကုြပဏြျာ်းထတွင် နအာင်
မြင်ြ
ာ့ ိုရ်ြင််းအာြခံကုြပဏ၊
Insurance

ကုြဏ
ပ တိုို့သည်

နိုငင
် ံသာ်းစ်းပွာ်းနရ်းအာြခံအြျာ်းပိုင်ကုြပဏနှငာ့်Capital
အသက်အာြခံလုပ်ငန််းကုြပဏြျာ်းမြစ်ပပ်း

Life

ပထြအြျိျု်းသာ်း

အာြခံအြျာ်းပိုငက
် ုြပဏလြိတက်(First National Insurance Public Co.,Ltd), IKBZ
Insurance Public Co.,Ltd, Young Insurance Global Co.,Ltd , Grand Guardian
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Insurance Co.,Ltd, Excellent Fortune Insurance Co.,Ltd, မြန်ြာအာြခံကုြဏ
ပ
လြိတက်နှငာ့် နအာင်သစစာဦ်းအာြခံကုြပဏလြိတက်တိုို့သည် အသက်အာြခံနှင်အ
ာ့ နထွနထွ
အာြခံနှစ်ြျိျု်း လုပ်ကိုင်နသာကုြပဏြျာ်း မြစ်ပါသည်။
၂၁။

အသက်အာြခံလုပ်ငန််းလုပ်ကိုင်ရာတွင် ြတည်ရင််းနှ်းနငွ ကျပ်သန််းနမခာက်နထာင်

နပ်းသွင််းရြည်မြစ်ပပ်း အသက်အာြခံနှင်ာ့အနထွနထွအာြခံအတွက် ကျပ်သန််းနလ်းနသာင််း
နမခာက်နထာင်ြတည်ရင််းနှ်းနငွနပ်းသွင်း် ရြည်မြစ်ပါသည်။

၎င််းြတည်ရင််းနှ်းနငွြျာ်းအနက်

၆၀ ရာခိုငန
် ှုန််းအာ်း လုပ်ငန််းလည်ပတ်ရန်သံု်းစွမခင််း၊ ၃၀ ရာခိုငန
် ှုန််းအာ်း နငွတိုက်စာချျုပ်ဝယ်
ယူမခင််း၊ ၁၀ ရာခိုငန
် ှုန််းအာ်း မြန်ြာာ့စ်းပွာ်းနရ်းဘဏ်တွင် အာြခံန က်းအမြစ်ထာ်းရှိမခင််းြျာ်း
မပျုလုပ်ရြည်မြစ်ပါသည်။ ြူလက အစို်းရအာြခံလုပ်ငန််းတစ်ခုတည််းသာရှိခာ့ရာြှ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊
ဇွန်လကုန်ြှစတင်ပပ်း ပုဂ္ဂလက
ိ အာြခံလုပ်ငန််းြျာ်း စတင်လည်ပတ်ပါသည်။
၂၂။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင် အသက်အာြခံလုပ်ငန််းန

ရာနှုန််းမပညာ့်ပိုင်

ာင်ရွက်ခွငာ့်ရြညာ့် နိုငင
် မံ ခာ်းရင််းနှ်းမြျုပ်နှံြှု

ိုငန
် သာ နိုငင
် မံ ခာ်းအသက်အာြခံကုြပဏြျာ်း၏စာရင််းကို စြံကိန််း၊ ဘဏ္ဍာ

နရ်းနှငစ
ာ့် က်ြဝ
ှု န်ကက်းဌာနက ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပပလ ၅ ရက်နနို့တွင် ထုတ်မပန်ခာ့ပါသည်။ နိုင်ငန
ံ တာ်
အစို်းရနှငာ့် စြံကိန််း၊ဘဏ္ဍာနရ်းနှငစ
ာ့် က်ြဝ
ှု န်ကက်းဌာနတိက
ုို့
အသက်အာြခံလုပင
် န််း အ
နလျှာ က် လွှာ ပါလို င် စ င် စိ စ စ် အ က မြတ် နသာလု ပ် င န််း ြျာ်းပပ်း

မို ပျု

ံု်း နသာအခါ အကမြတ်စံနှုန််း

ြျာ်းနှငာ့်ကိုက်ညသညာ့် နိုငင
် ံမခာ်းအသက်အာြခံကုြပဏြျာ်းအာ်း နိုငင
် မံ ခာ်းရင််းနှ်းမြျုပ်နှံြရ
ှု ာနှုန််း
မပညာ့်ပုိင်

ိုင်နသာအသက်အာြခံကုြပဏြျာ်းအမြစ် ထုတ်မပန်မခင််းမြစ်ပါသည်။ ၎င််းတိြ
ုို့ ှာ (၁)

AIA Company Limited (၂) Chubb Tempest Reinsurance Limited (၃) Dai-ichi Life
Insurance Company Limited (၄) Manufacturers Life Insurance Company နှငာ့်(၅)
Prudential Hong Kong Limited တိမုို့ ြစ်ပါသည်။
၂၃။

မြန်ြာနို င် ငံ တွ င်

အသက်အာြခံ လုပ်ငန််း န

ာင်ရွက်ခွ င်ာ့ရ ြညာ့်

နို င်ငံမခာ်းအသက်

အာြခံကုြဏ
ပ ြျာ်းသည် ဝန်ကက်းဌာနကသတ်ြှတ်ထာ်းနသာ လိုငစ
် င်အကကိျုလုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်း

https://www.kumudranews.com/news-34531
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ကို ြမြစ်ြနနမြညာ့်

ည််းန

ာင်ရွက်ရြည်မြစ်ပပ်း နိုငင
် မံ ခာ်းရင််းနှ်းမြျုပ်နှံြှုရာနှုန််းမပညာ့်ပိုင်

နသာကုြဏ
ပ ၏လုပ်ငန််းစတင်ချိန်တွင် အသက်အာြခံလုပ်ငန််းကို န
လိအ
ု ပ်နသာကိစစရပ်ြျာ်းကိုလည််း မြညာ့်
လုပ်ငန််းစဉ်ြျာ်း မြညာ့်
န

ည််းန

ည််းန

ိုင်

ာင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်

ာင်ရွက်ရြည်မြစ်ပါသည်။ လိုငစ
် င်အကကိျု

ာင်ရွက်ပပ်းစ်းပါက ဝန်ကက်းဌာနသည် အသက်အာြခံလုပ်ငန််း

ာင်ရွက်ခွင်ရ
ာ့ ြညာ့် နိုငင
် မံ ခာ်းရင််းနှ်းမြျုပ်နှံြှုရာနှုန််းမပညာ့်ပုင
ိ ်

ိုင်နသာ အသက်အာြခံကုြပဏ

ြျာ်းကို လုပ်ငန််းလိင
ု စ
် င်ထုတ်နပ်းမခင််းမြစ်ပါသည်။
မမန်မာာ့အာမခံလုပ်ငန််းအကပေါ်ကလာ့လာသံု်းသပ်ချက်မျာ်း
၂၄။

မြန်ြာာ့စ်းပွာ်းနရ်းကဏ္ဍတာဝန်ယူြှုရှိနရ်းအနထာက်အကူမပျုဌာန (Myanmar Centre

for Responsible Business) ဒါရိုက်တာ ဗစ်ကဝို်းြန််းက “မြန်ြာနိုင်င၏
ံ အာြခံလုပ်ငန််း
န ်းကွက်ထတွင် နိုင်ငမံ ခာ်းရင််းနှ်းမြျုပ်နှံသူြျာ်းအတွက် တာဝန်ယူြှုရှိနသာ အဓိကစ်းပွာ်းနရ်း
စိန်နခေါ်ြှုြျာ်းသည် အိြ်၊ ခခံ၊ နမြ နအ်းဂ္ျငာ့်ြျာ်းနှငာ့် ဘဏ်လုပ်ငန််းကဏ္ဍကာ့သိဝ
ုို့ န်န

ာင်ြှု

ကဏ္ဍြျာ်း မြစ်န ကာင််း” နမပာ ကာ်းထာ်းပါသည်။12
၂၅။

IKBZ Insurance ၏ Deputy Managing Director မြစ်သူ Mr Anil Manchamက

“၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ဧပပလနှငာ့်နြလအတွင််း တိုင််းနဒသကက်း/ မပည်နယ်ခုနှစ်ခုရှိ ပြိျုွေ့မပနနထိုင်သူ
၇၀ ရာခိုင်နှုန််းနှငန
ာ့် ကျ်းလက်နနထိင
ု ်သူ ၃၀ ရာခိုငန
် ှုန််းမြငာ့် လူတန််းစာ်းအလွှာြျိျု်းစံု လူတစ်နထာင်
ခနို့်ကို အာြခံလုပ်ငန််းနှငာ့်ပတ်သက်၍ စစ်တြ််းနကာက်ယူခာ့ရာ နမြ

ိုသူ ၃၃ ရာခိုငန
် ှုန််းသည်

အာြခံထာ်းရှိနရ်းသည်

အသက်နှငာ့်ကျန််းြာနရ်း

ရှုပ်နထွ်းလွန််းသည်ဟုယံု ကည်ထာ်း ကပပ်း

အာြခံအနရ်းပါပံုကို ရှင််းမပပပ်းနနောက်ပိုင််းတွင် ၆၃ ရာခိုင်နှုန််းသည် စိတ်ဝင်စာ်းလာသည်ကို
နတွွေ့ရှိရန ကာင််း၊ မပည်တွင််း၌ လက်ရှိအာြခံလုပ်ငန််းထာ်းရှိြှုသည် လူဦ်းနရနှစ်သန််းခနို့်သာ
ရှိပပ်း အာြခံလုပ်ငန််းန ်းကွက်ထ်းို နြာက်နိုင်ြှုြှာ စုစုနပါင််းမပည်တွင််းထုတ်ကုန်(GDP)၏ ဝ.၁
ရာခိုငန
် ှုန််းထက်နည််းပါ်းန ကာင််း” နမပာ ကာ်းထာ်းပါသည်။
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၂၆။

၎င််းအမပင် “လက်ရှိြှာ အာြခံလုပ်ငန််းနစျ်းကွက်ထု်းိ နြာက်နိုငြ
် ှုက အရြ််းနည််းပါ

တယ်၊ ၀.၀၈ ရာခိုငန
် ှုန််းနလာက်ပရှိတယ်၊ ဒါနပြာ့ အြှန်တကယ်နကာင််းြွန်တာ့ အာြခံ
ဝန်န ာင်ြှုနတွနပ်းြယ်၊ အဒဝန်န ာင်ြှုနတွနို့ပတ်သက်ပပ်း မပည်သူနတွကို အသိပညာ
နပ်းနိုငတ
် ာ့အာြခံလုပ်ငန််းအတတ်ပညာရှင်နတွ လံလ
ု န
ံု လာက်နလာက် နြွ်းထုတ်နိုင်ြယ် ို
ရင် နနောင် ၁၀ နှစ်အတွင််း န ်းကွက်ထု်းိ နြာက်ြှု ငါ်းရာခိုင်နန
ှု ််းအထိ တို်းလာနိုငြ
် ိုို့ လံု်းဝ
နြျှာ်လငာ့်ထာ်းပါတယ်၊

တကယ်လုို့ိ

အသည်ခနို့်ြှန််းထာ်းတာ့စံနှုန််းတိုင််းတို်းလာခာ့ြယ် ိုရင်

အာြခံလုပ်ငန််းအတွက် အကက်းြာ်း ံု်းစိန်နခေါ်ြှုကက်းမြစ်ပပ်း မြန်ြာာ့စ်းပွာ်းနရ်း ဝန်န ာင်ြှု
အခန််းကဏ္ဍရွေ့ ၂၀ ရာခိုငန
် ှုန််းအထိ မြစ်လာနိုငပ
် ါတယ်”ဟုထပ်ြန
ံ မပာ ကာ်းခာ့သည်ကို နတွွေ့ရှိရ
ပါသည်။
၂၇။

AIA Myanmar ၏ CEO မြစ်သူ Mr.Nhon Ly (Luc) က “မြန်ြာနိုင်ငက
ံ ြိဘမပည်သူ

ြျာ်းကို အသက်အာြခံနပေါ်လစြျာ်း စတင်ဝန်န ာင်ြှုနပ်းနိုင်ရန် စြံကိန််း၊ဘဏ္ဍာနရ်းနှင်ာ့
စက်ြှုဝန်ကက်းဌာနြှ ခွငာ့်မပျုချက်ရထာ်းပပမြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်ကာလကနတာာ့ မြန်ြာနိုင်ငြ
ံ ှာရှိ
တာ့ အာြခံလုပ်ငန််းနယ်ပယ်အတွက် အြှန်တကယ်အရာနရာက်ပပ်း နလ်းနက်တာ့ကာလပါပ။
ကျွန်နတာ်တိုို့အနနနို့ မြန်ြာနိုင်ငအ
ံ နှံို့ ဝန်န ာင်ြှုြျာ်း နပ်းန ာင်နိုင်ရန်

က်လက်န ာင်

ရွက်သွာ်းြှာ မြစ်တာ့အနလျာက် မပည်သူြျာ်း ပိုြိုကျန််းြာအသက်ရှည်ပပ်း ပိုြိုနကာင််းြွန်တာ့
ဘဝြျာ်း ပိုင် ိုငန
် ိုငန
် စြိုို့ ိုတာ့ ကျွန်နတာ်တိုို့ နပ်းထာ်းတာ့ကတိကို ပံုနြာ်န ာင်ရွက်ရန်
အတွက် AIA ရွေ့ နှစ်တစ်ရာရှိပပမြစ်တာ့ အနတွွေ့အကကံျုနတွနို့မပည်တွင်း် အာြခံလုပ်ငန််းြွံွေ့ပြိျု်းနစ
ရန် ပါဝင်န ာင်ရွက်သွာ်းြိုို့ ရည်ရွယ်ထာ်းပါတယ်” ဟု နမပာ ကာ်းထာ်းပါသည်။
၂၈။

Prudential Corporation Asia ၏ အြှုန

ာင်အရာရှိချျုပ်မြစ်သူ Mr.Nic Nicandrau

က “Prudential ဟာ အာရှတစ်ခွင်ြှာ ၉၅ နှစ်နကျာ် ကာနအာင် လုပ်ငန််းနတွလည်ပတ်

န ာင်ရွက်နနတာ့ အာရှထိပ်တန််းလုပ်ငန််းကက်း မြစ်တာန ကာငာ့် မြန်ြာနိုင်ငြ
ံ ှာ အသက်အာြခံ
လုပ်ငန််းနတွ တို်းချွေ့ပပ်း နဒသတစ်ဝန််း လုပ်ငန််းဦ်းန ာင်ြှုနတွ နအာင်မြင်စွာ ချွေ့ထွငန
် ိုင်ြိုို့
https://www.kumudranews.com/news-34531
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အတွက်ကို နြျှာ်လငာ့်ြိပါတယ်။ မြန်ြာနိုင်ငံက ကျွန်နတာ်တိရ
ုို့ ွေ့ အသက်အာြခံလုပ်ငန််း
လုပ်တာ့နစျ်းကွက် ၁၃ ခုနမြာက်မြစ်ပပ်း အာရှတစ်ဝန််းြှာ ရ
ို င်နတာာ့ အသက်အာြခံလုပ်ငန််း
နရာ၊ ပိုင် ိုငြ
် ှုစြံခနို့်ခွတာ့လုပ်ငန််း အပါအဝင် စုစုနပါင််းလုပ်ငန််း၂၅ ခုရှိပါပပ” ဟု နမပာ ကာ်းခာ့
ပါသည်။
၂၉။

Prudential Myanmar ၏ အြှုန

ာင်အရာရှိချျုပမ် ြစ်နသာ Mr.Asit Rath က

“Prudential Myanmar ၏အဓိကရည်ြှန််းချက်သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် GDP ၀.၀၅ ရာခိုင်နှုန််း
သာရှိခာ့နသာ မြန်ြာမပည်၏အသက်အာြခံနစျ်းကွက် ကျယ်ကျယ်မပနို့်မပနို့်ထွင််းနြာက်တို်းတက်
လာနစရန်နှင်ာ့ တိုင််းမပည်၏ဘဏ္ဍာနငွန က်းပါဝင်ြှု တို်းတက်လာရန်န

ာင်ရွက်နနနသာ နိုင်ငံ

နတာ်၏ကကိျု်းပြ််းြှုကို ကူညပံာ့ပို်းနပ်းရန်မြစ်န ကာင််း၊ ြိြတ
ိ ိုို့၏နည််းပညာပိုင််းစွြ််းန

ာင်နိုင်ြှု

နှငအ
ာ့် တူ လူအြျာ်းအမပာ်းထံ နရာက်နိုငသ
် နလာက်သွာ်းြိရ
ုို့ ည်ရွယ်ထာ်းပပ်း ြိြတ
ိ ိန
ုို့ ှငအ
်ာ့ တူ
ပူ်းနပါင််းလုပ်ကင
ို ရ
် မခင််းသည် မပည်သူြျာ်းအတွက် လွယ်ကူရ်းို ရှင််းပပ်းအ

င်နမပနသာ အနတွွေ့

အကကံျုြျာ်းကို ရရှိသွာ်းနစြည်မြစ်န ကာင််း၊ မြန်ြာနိုငင
် တ
ံ စ်ဝန််းရှိ လူတစ်ဦ်းချင််းစ၏ ြိသာ်းစု
ြျာ်းနှငာ့်

အသက်အာြခံ

စွြ််းစွြ််းတြံလုပ်န

ိုင်ရာလိအ
ု ပ်ချက်ြျာ်းကို

မြညာ့်

ည််းန

ာင်ရွက်နပ်းရန်အတွက်

ာင်သွာ်းြည်မြစ်န ကာင််း”15 ဟု နမပာ ကာ်းခာ့ပါသည်။

နိဂ္ံု်း
၃၀။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ ွင်

အာြခံလုပ်ငန််းနှငာ့်ပတ်သက်၍

ရှည်လျာ်းနသာသြိုင်း် ရှိခာ့သည်နှင်ာ့

အည နိုငင
် န
ံ တာ်၏တစ်ခုတည််းနသာ အာြခံအြွွေ့အစည််းမြစ်သညာ့် မြန်ြာာ့အာြခံလုပ်ငန််း
သည် မပည်သူတိုို့၏ အာြခံလိုအပ်ချက်ြျာ်းကို အစွြ်း် ကုန်မြညာ့်

ည််းနပ်းရန် ြိတ်နခေါ်လျက်

ရှိပပ်း အာြခံလုပ်ငန််းအသိပညာမပနို့်ပွာ်းနရ်းနဟာနမပာပွြျာ်းလည််း တိုင််းနဒသကက်းနှငာ့် မပည်နယ်
ြျာ်းတွင် မပျုလုပ်ကျင််းပနပ်းလျက်ရှိပါသည်။ လူြှုစ်းပွာ်းဘဝြျာ်း ပိုြိုတို်းတက်လာသည်နှငာ့်
အြျှ လိုအပ်လာြည်ာ့အာြခံအကာအကွယ်အြျိျု်းြျိျု်းကို န
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ာင်ရွက်နပ်းနိုငရ
် န် လက်ရှိတွင်
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မပည်တွင််းအာြခံလုပ်ငန််းအချိျုွေ့သည် မပည်ပအာြခံလုပ်ငန််းြျာ်းနှင်ာ့ ြက်စပ်ပူ်းနပါင််းန
ရွက်ရန် ကကိျု်းစာ်းလျက်ရှိန ကာင််း နလာ့လာစုစည််းတင်မပအပ်ပါသည်။
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် ါသည်။
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င နှ
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