ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ ၂၈ ရက်

မြန်ြာနိုင်ငံ၏အာြခံလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်ြှုြျား
အကျဉ်းချုပ်
မြန်ြာနိုင်ငံသည် စ ျေးကွက်စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျားကို ကျေင့်သးုံ စောင်ရွက်ရာတွင် အာြခံ
လုပ်ငန်းဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးသည် အဆရးပါသည့်ကဏ္ဍတစ်ခုမဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ စီးပွား
ဆရးကဏ္ဍတွင် အာြခံလုပ်ငန်းသည် အဆရးပါသကဲ့သို ့ နိုင်ငံ့ဆငွဆ ကးစနစ်၏ ဆသာ့ချက်တစ်ခု
လည်းမဖစ်ပါသည်။
မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းကို ၁၉၅၂ ခုနှစ်က စတင်တည်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ အာြခံအြျိုးအစား
ြျားစွာကို နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်လုပ်ငန်းအမဖစ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် မပဋ္ဌာန်း
ခဲ့ဆသာ မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေ ပုေ်ြ ၁၂ အရ ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်း (၁၂) ခုကိုလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆပး
မခင်းမဖင့် မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းသြိုင်းကို တစ်ဆခတ်ေန်းသစ်ဆစခဲ့ပါသည်။
၂၀၁၃

ခုနှစ်ြှစ၍

(၄)

နှစ်ကာလအတွင်း

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းနှင့်

ပုဂ္ဂလိကအာြခံ

လုပ်ငန်းတို ့တွင် အာြခံေားရှိြှုြျားအဆပါ် ဆလျာ်ဆ ကးဆငွ (၁၈၉၁၈.၀၄)ကျပ်သန်းကို ဆပးဆလျာ်
ခဲ့ပါသည်။
ြိြိတို ့နိုင်ငံတွင်

သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်ြျားနှင့်အတူ

ဆပါ်ဆသာေုံးရှုံးြှုြျားစွာအတွက်
နှင့်ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်းြျားက

အာြခံေားမခင်းမဖင့်

လူတို ့၏အမပုအြူြျားဆ ကာင့်

ကာကွယ်နိုင်ရန်

အသိပညာဆပးဆနြှုြျား၊

မဖစ်

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း

အာြခံဆပးဆလျာ်ြှုအဆမခအဆနြျား၊

ကြ္ဘာ့နိုင်ငံအချို ့၏ အတုယူဖွယ်ရာအာြခံဝန်ဆောင်ြှုဆောင်ရွက်ချက် အချက်အလက်အချို ့ တို ့ကို
ဆလ့လာနိုင်ရန်အတွက် ဤစာတြ်းတိုအား ဆရးသားတင်မပရမခင်းမဖစ်ပါသည်။
သုစတသန ာတမ်းတို အမှတ် ဉ်- ၆၂
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ြာတိကာ
စဉ်

အဆ ကာင်းအရာ

စာြျက်နှာ

၁။ နိေါန်း ................................................................................................................... ၃
၂။ အာြခံလုပ်ငန်း၏သဆဘာတရား ............................................................................... ၃
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၁၅။ နိဂုံး ................................................................................................................. ၁၆
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နိေါန်း
၁။

အာြခံလုပ်ငန်းသည် သဘာဝဆဘးေဏ်ဆ ကာင့်မဖစ်ဆစ၊ ြဆတာ်တေတစ်စတ
ုံ စ်ရာဆ ကာင့်

မဖစ်ဆစ၊

အစားေိုးြရနိုင်သည့်အရာြျားအတွက်

ေုံးရှုံးနစ်နာသူြျားကို

နှစ်သိြဆ
့် ပးဆလျာ်သည့်

လုပ်ငန်းမဖစ်ပါသည်။
၂။

ယခင်က မြန်ြာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံဆတာ်ပိုင် မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းတစ်ခုသာရှိခဲ့ဖပီး အာြခံ

လုပ်ငန်း သဆဘာတရားြျား၊ အကျိုးဆကျးဇူးြျားကို တိကျေ ွာနားလည်သိရှိသူ နည်းပါးခဲပ
့ ါ သည်။
၃။

ယခုအခါ မြန်ြာနိုင်ငံရှိ အာြခံလုပ်ငန်းြျားသည် မပည်သူြျားအတွက် အသစ်အေန်းမဖစ် ဖပီး

အာြခံလုပ်ငန်းြျားအဆပါ် ယုံ ကည်ြှုနှင့် စိတ်ဝင်စားြှုမှာ အားနည်းလျက်ရှိပါသည်။

အာြခံလုပ်ငန်း၏သဆဘာတရား
၄။

အာြခံေားမခင်းဟုေိုရာတွင်

စိတ်ချရသည့်

ပိုင်ေိုင်ြှုြျားကိေ
ု ုံးရှုံးမခင်းြှ

အာြခံပဋိဉာဉ်ြျားမပုလုပ်မခင်းနှင့်

တစ်စတ
ုံ စ်ရာစသာအန္တရာယ်

ကုစားြိဆစရန်အတွက်

အဆပါင်အာြခံြျားမပုလုပ်မခင်းတို ့မဖစ်ပါသည်။

ကျဆရာက်မခင်းဆ ကာင့်

ေုံးရှုံးြှုမဖစ်ဆပါ်လာပါက

ေုံးရှုံးသည့်

တန်ဖိုးကို အာြခံကုြ္ပဏီြှ ဆပးဆလျာ်ရန် တာဝန်ရှိပါသည်။
၅။

တစ်နည်းအားမဖင့်လူတစ်ဦးချင်းမဖစ်ဆစ၊

မဖစ်ဆစ၊

၎င်းတို ့ကုံဆတွ နိ့ ုင်ြည့်

မဖစ်ပါသည်။

လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းမဖစ်ဆစ၊

အန္တရာယ်အြျိုးြျိုးတို ့ကို

အဖွဲ ့အစည်းြျား

အာြခံကုြ္ပဏီသို ့လွှဲဆမပာင်းဆပးမခင်း

1

အာြခံလုပ်ငန်းနှင့် လူြှုစးီ ပွားဘဝပိုင်ေိုင်ြှုတို ့၏ ေက်စပ်ြှုြျား
၆။

ယခုအခါ

ြဆြျှော်ြှန်းနိုင်ဆသာ

သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်ြျားကို

ြ ကာခဏ ကုံဆတွ ရမခင်
့
း

ဆ ကာင့် မပည်သူတို ့သည် ကျန်းြာဆရး၊ စီးပွားဆရး၊ စိုက်ပျိုးဆရးနှင့် ပိုင်ေိုင်ြှုြျားလုံမခုံဆရးတို ့ကို
အကာအကွယ်ဆပးနိုင်ရန်အတွက် အာြခံေားရှိရန် ြရှိြမဖစ်လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။

2

1

ဆဌးပိုင်(အာြခံ)၊ အာြခံလုပ်ငန်းအဆ ကာင်းသိဆကာင်းစရာ၊ http://myanmar-insuranceinfo.blogspot.com/ ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။

2

မြန်ြာနှင့်အာြခံလုပ်ငန်း http://burmese.voanews.com/a/3448805.html . 4 August 2016 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။

4
၇။

ြိြိတို ့နိုင်ငံသည် မပုမပင်ဆမပာင်းလဲြှုြျားနှင့်အတူ စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျားတွင် မပည်တွင်း၊

မပည်ပြှရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျား ြျားမပားလာမခင်းဆ ကာင့် အေိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံြှုြျားအတွက် အာြခံ
အကာအကွယ်ေားရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
၈။

3

အာြခံေားမခင်း၏ ဆကာင်းကျိုးြျားြှာ အာြခံဝယ်ယူ၍ ကကိုတင်ကာကွယ်ေားမခင်းမဖင့်

စီးပွားဆရးလုပ်ငန်းြျားကို ဆကာင်းြွန်စွာလုပ်ကိုင်နိုင်မခင်း၊ စွန် ့စားတိုးချဲ ့တီေွင် ဆောင်ရွက်လာ
4

နိုင်မခင်းတို ့ မဖစ်ပါသည်။

အာြခံေားရာတွင် ဆောင်ရွက်ရြည့်အချက်ြျား
၉။

အာြခံေားြည့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်

အာြခံကုြ္ပဏီသို ့

အာြခံအြျိုးအစားအလိုက်

သတ်ြှတ်

ေားသည့် ပရီြီယံဆ ကးဆငွကိုဆပးသွင်းရပါသည်။ ကုြ္ပဏီကအာြခံေားသူြျားဆပးသွင်းလာ သည့်
ပရီြီယံဆငွကို ရန်ပုံဆငွတစ်ရပ်(Fund)အမဖစ် ေူဆောင်ေားဖပီး ေုံးရှုံးြှု ကုံဆတွ ရသည်
့
့ ပုဂ္ဂိုလ်ကို
အေိုပါရန်ပုံဆငွေဲြှ ဆပးဆလျာ်မခင်းမဖစ်ပါသည်။
၁၀။

အာြခံေားမခင်းအားမဖင့်

ဆလျာ်ဆ ကးဆပးရြည့်ကတိ”
“Policy”ဟုဆခါ်ပါသည်။
စည်းကြ်းြျားပါရှိပါသည်။

“ေုံးရှုံးြှုတစ်စုံတစ်ရာ

တစ်ခုကိုေားရှိရပါသည်။
၎င်းဆပါ်လစီ

ဆပါ်ဆပါက်လာလျှေင်

အာြခံကုြ္ပဏီြှ

ေိုကတိကဝတ်မပုေားသည့်စာချုပ်ကို

(ဆခါ်)စာချုပ်တွင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လိုက်နာရြည့်စည်းြျဉ်း

5

အဆမခခံအာြခံလပ
ု ်ငန်းအြျိုးအစားြျား
၁၁။

အာြခံလုပ်ငန်းတွင် အဆမခခံအြျိုးအစား (၃) ြျိုးခွဲမခားေားပါသည်။ ၎င်းတို ့ြှာ(က) အသက်အာြခံ (Life Insurance) ။

အသက်အာြခံေားမခင်းသည်

အသက်၊

ကျန်းြာဆရးတို ့နှင့် သက်ေိုင်သည့် အာြခံြှုြျားမဖစ်ဖပီး နှစ်ရှည်၊ နှစ်တို ဆောင်ရွက်မခင်း
မဖစ်ပါ သည်။ နှစ်ရှည်အာြခံအြျိုးအစားြျားသည် သတ်ြှတ်ေား ဆသာနှစ်ကုန်ေုံးသည့်
အချိန်အေိ ေက်စပ်၍ ဆပးသွင်းရပါသည်။

3
4

မြန်ြာနှင့်အာြခံလုပ်ငန်း၊ http://burmese.voanews.com/a/3448805.html . 4 August 2016 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
၂၀၁၅ ဆနာက်ပိုင်းပိုဖွံ ့ဖဖိုးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်းဆတွ၊ ဆ ကးြုံဝင်း By Myanmar Times 3 June, 2014, http:// news.yatanarpon. com.mm/

news/article-90630 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
5

အာြခံလုပ်ငန်းအဆ ကာင်းသိဆကာင်းစရာြျား၊

ရရှိပါသည်။

Available

from:http://myanmar-insuranceinfo.blogspot.com/2013/10/blog-post.html

ြှဆကာက်နုတ်

5
 သတ်ြှတ်ေားဆသာနှစ်ြဆစ့ြီ
ကုြ္ပဏီက

ဆပးဆလျာ်ရသည်။

ေိုသဆ
ူ သေုံးခဲ့လျှေင်
အကယ်၍

သတ်ြှတ်ဆသာဆငွကို

သတ်ြှတ်ေားသည့်နှစ်အပိုင်း

အမခား ကုန်ေုံးသွား၍ ဆငွကိုအမပည့်ဆပးသွင်းဖပီးလျှေင် ေိုဆငွကိုအာြခံေား
သူ ကိုယ်တိုင်မပန်လည် ေုတ်ယူနိုင်ခွင့် ရှိပါသည်။
 လူတစ်ဆယာက်သည် ကျပ်သိန်း (၂ဝ) ကိုသတ်ြှတ၍
်
နှစ် (၂ဝ) အာြခံ
ေားပါက နှစ်စဉ် (၁) သိန်းကျပ် ဆပးသွင်းရပါသည်။ သတ်ြှတ်ဆသာ
နှစ်ြဆစ့ြီေိုသူဆသေုံးပါက ကျန်ရစ်ဆသာသူြျားအားကုြ္ပဏီက ကျပ်သိန်း
(၂ဝ) အမပည့် ဆပးဆလျာ်ရသည်။ အကယ်၍ေိုသူြဆသေုံးပဲ အနှစ် (၂ဝ)
မပည့်ဆအာင်

နှစ်စဉ်ဆ ကးဆပးသွင်းဖပီးမဖစ်လျှေင်

ကျပ်သိန်း(၂ဝ)ကို

ေိုသူ

အားမပန်၍ ေုတ်ဆပးရပါသည်။
(ခ) အဆေွဆေွအာြခံ (General Insurance) ။

အဆေွဆေွအာြခံလုပ်ငန်း

အြျိုး

အစားသည် နှစ်တို (သို ့ြဟုတ်) နှစ်ချင်း(Short Term) အာြခံ အြျိုးအစားြျားမဖစ်ဖပီး
ြီးအာြခံ၊ ဆရအာြခံ၊ အိြ်အာြခံ၊ ကားအာြခံ၊ ခရီးသွားအာြခံ၊ ဆရဆ ကာင်းကုန်ပစ္စည်း
အာြခံ၊ အင်ဂျင်နီယာအာြခံ စသည့်အြျိုးြျိုးဆသာ အာြခံအြျိုးအစားတို ့ မဖစ်ပါ သည်။
 နှစ်တို

(သို ့ြဟုတ်) နှစ်ချင်းအာြခံအြျိုးအစားြျားသည် တစ်နှစ်တစ်ကကိြ်

သက်တြ်း (Renew) ေက်လက်ေားရှိရပါသည်။ နှစ်ချင်းအာြခံ အြျိုး
အစားြျားသည် ေုံးရှုံးြှုမဖစ်လျှေင် ဆလျာ်ဆ ကးဆပးရပါသည်။ ေုံးရှုံးြှုြမဖစ်
လျှေင် ြိြိဆပးသွင်းေားရသည့် ပရီြီယံဆ ကးကို မပန်လည် ြရရှိနိုင်ပါ။
 ြီးအာြခံနှင့်

ဆရဆ ကာင်းအာြခံတို ့သည်

အသက်အာြခံစနစ်ြျားကဲ့သို ့

နှစ်စဉ်ဆ ကးဆပးသွင်းဖပီး တစ်စတ
ုံ စ်ရာေုံးရှုံးနစ်နာြှုရှိလျှေင်အာြခံ ကုြ္ပဏီ က
ဆပးဆလျာ်ရပါသည်။

6
(ဂ) တစ်ေင့်ခံအာြခံ (Resurance) ။

တစ်ေင့်ခံအာြခံမခင်းေိုသည်ြှာ အာြခံသူ က

ြိြိတာဝန်ယူေားဆသာ အာြခံအားလုံးကိုဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ တစ်စိတ် တစ်ဆေသ ကို
ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ အမခားအာြခံသူေံတွင် ေပ်ေင့်အာြခံေားမခင်း မဖစ်ပါသည်။

6

အစိုးရြှအာြခံနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဥပဆေမပဋ္ဌာန်းမခင်း
၁၂။

မြန်ြာနိုင်ငံတွင်

အာြခံနှင့်စပ်လျဉ်း၍

၁၉၇၅

ခုနှစ်တွင်

“အာြခံလုပ်ငန်းဥပဆေ”ကို

မပဋ္ဌာန်းကျင့်သံုးခဲ့ပါသည်။ သို ့ဆသာ် ၁၉၉၃ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံဆတာ်ဖငိြ်ဝပ်ပိမပားြှု တည်ဆောက်ဆရး
အဖွဲ ့ြှ

“မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေ”ကို

ေုတ်မပန်မပဋ္ဌာန်းဖပီး

ယခင်ကေုတ်မပန်ခဲ့သည့်

“အာြခံ

လုပ်ငန်းဥပဆေ”ကို ရုပ်သိြ်းခဲ့ပါသည်။ ယခု တည်ေဲဥပဆေမဖစ်သည့် မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေတွင်
အခန်းဆပါင်း (၉) ခန်းနှင့် ပုေ်ြဆပါင်း ၄၂ ခု ပါဝင်ပါသည်။ မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေ၏ ရည်ရွယ်ချက် ြှာ
ဆအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါသည်(က) မဖစ်ပျက်တတ်ဆသာ ဆဘးအန္တရာယ်ြျားဆ ကာင့် မပည်သူြျား ကုံဆတွ နိ့ ုင်သည့်

လူြှု

စီးပွားဘဝနစ်နာေုံးရှုံးြှုြျားကို အာြခံေားမခင်းမဖင့်ဆငွဆ ကးဆမပလည်ြှု ရရှိဆစရန်၊
(ခ)

မပည်သူြျား အသက်အာြခံေားမခင်းမဖင့် ဆငွစုဆောင်းသည့် အဆလ့အေတိုးပွား
ဆစဖပီး နိုင်ငံဆတာ်၏ အရင်းအနှီးစုဆောင်းြှုကို အဆောက်အကူမပုဆစရန်၊

(ဂ)

လူြှုဆရး၊

စီးပွားဆရးဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်လာသည်နှင့်အညီ

အကာအကွယ်အြျိုးြျိုးကို

လိုအပ်လာြည့်အာြခံ

ေိဆရာက်စွာဆောင်ရွက်ဆပးနိုင်မခင်းမဖင့်

အဆပါ် မပည်သူြျား ယုံ ကည်ကိုးစားြှု ရှိလာဆစရန်တို ့မဖစ်ပါသည်။

အာြခံစနစ်

7

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း၏ ဆောင်ရွက်ချက်ြျား
၁၃။

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းသည်

နိုင်ငံပိုင်အာြခံအဖွဲ ့အစည်းတစ်ခုအမဖစ်

စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့

ပါသည်။ ဘဏ္ဍာဆရးဝန်ကကီးဌာန၊ မပည်ဆောင်စုဝန်ကကီးရုံး၏ ၁၅-၁၁-၂၀၁၃ ရက်စွဲပါ အြိန် ့
ဆ ကာ်မငာစာအြှတ် ၂၁၁၇/၂၀၁၃ အရ အာြခံလုပ်ငန်းကကီး ကပ်ဆရးအဖွဲ ့ ဖွဲ ့စည်းခဲ့ပါသည်။

6

ဆဌးပိုင်(အာြခံ)၊

အာြခံလုပ်ငန်းအဆ ကာင်းသိဆကာင်းစရာြျား၊

Availablefrom:http://myanmar-insuranceinfo.blogspot.com/2013/10/

ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။ {Accessed Date: December 22, 2016}
7

နိုင်ငံဆတာ်ဖငိြ်ဝပ်ပိမပားြှုတည်ဆောက်ဆရးအဖွဲ ့ မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေ (ဥပဆေအြှတ် ၁၀/၁၉၉၃) ြှ ဆကာက်နုတ်ေားပါသည်။

blogpost.html

7
၁၄။

အာြခံလုပ်ငန်းကကီး ကပ်ဆရးအဖွဲ ့သည် မြန်ြာနိုင်ငံ၏ အာြခံဆေးကွက် ဆရရှည်တည်တံ့

ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ြှုရှိဆစရန်၊ အာြခံဝယ်ယူသူမပည်သူြျားနှင့်

အာြခံကုြ္ပဏီြျား၏ အခက်အခဲ

မပဿနာြျားကို ဥပဆေ၊ နည်းဥပဆေြျားနှင့်အညီ ဆမဖရှင်းဆပးမခင်း၊ အာြခံအြျိုးအစား စုံလင်စွာ
ရရှိနိုင်ဆစမခင်း၊ မြန်ြာနိုင်ငံအာြခံကဏ္ဍအတွင်း လွယ်ကူစွာဝင်ဆရာက်နိုင်ြှု/ေွက်ခွာနိုင်ြှု အဆမခ
အဆနဖန်တီးဆပးမခင်းတို ့ကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၁၅။

8

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းတွင် ပြာဏြျားမပားဆသာ အရံ ရန်ပုံဆငွြျား (အသက်အာြခံရန်ပုံ ဆငွ

ကျပ်သန်း (၁၂၁၈၃.ဝ၂၅)၊ အဆေွဆေွအာြခံရန်ပုံဆငွ ကျပ်သန်း (၈၂၈၅၈.၉၆၅)၊ အဆေွဆေွ
သီးသန် ့ ရန်ပုံဆငွကျပ်သန်း (၆၃၅၅.၇၈၅)နှင့် တစ်ေင့်အာြခံြျားလည်းရှိပါသည်။
၁၆။

ြီးနှင့်ဆရဆ ကာင်းအာြခံ ေုံးရှုံးြှုစာချုပ်ြျား၊ စွြ်းအင်အာြခံစာချုပ်ြျား၊ ဆြာ်ဆတာ်ကား

စိတ်ကကိုက်တာဝန်ယူြှုစာချုပ်ြျားလည်း
တစ်ေင့်အာြခံစာချုပ်ြျားကို

အခိုင်အြာချုပ်ေိုဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ကြ္ဘာ့ေိပ်တန်း

တစ်ေင့်အာြခံကုြ္ပဏီကကီးြျားနှင့်

အေိုပါ
ချုပ်ေို

ဆောင်ရွက်ေားမခင်းမဖစ်ပါသည်။
၁၇။

ယခုအခါမြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ ဆအာက်ဆဖာ်မပပါအာြခံအြျိုးအစား (၂၉) ခုမဖင့် အာြခံ

လုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်-

8
9

9

(က)

မပည်သူဝန်
့ ေြ်းအသက်အာြခံ

(ခ)

တပ်ြဆတာ်ဝန်ေြ်းအသက်အာြခံ

(ဂ)

မပည်သူမပည်သားအသက်အာြခံ

(ဃ)

စုဆပါင်းအသက်အာြခံ

(င)

သဆဘောသားအသက်အာြခံ

(စ)

မြန်ြာနိုင်ငံသား (တရားဝင်) မပည်ပလုပ်သားအသက်အာြခံ

(ေ)

အားကစားသြားကိုယ်အဂေါေိခိုက်ြှုအာြခံ

(ဇ)

ဆ ြအန္တရာယ်အသက်အာြခံ

(ေ)

ကျန်းြာဆရးအာြခံ

အာြခံလုပ်ငန်းကကီး ကပ်ဆရးအဖွဲ ့၏ စတုတ္ထအကကိြ်(ပုံြှန်)အစည်းအဆဝး(၂/၂၀၁၇)၊ https://tinyurl.com/mbtcpgc ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း၊ Available from: http://www.mof.gov.mm/my?q=node/73 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
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(ည)

ြီးနှင့်အပိုအန္တရာယ်အကာအကွယ်ြျား

(ဋ)

ဆဖာက်ေွင်းခိုးယူြှုအာြခံ

(ဌ)

သြာဓိအာြခံ

(ဍ)

ဆငွသားလုံမခုံြှုအာြခံ

(ဎ)

ဆငွပို ့ဆငွသယ်အာြခံ

(ဏ)

ကိုယ်အဂေါေိခိုက်ြှုနှင့် ဆရာဂါဘယအာြခံ

(တ) အလုပ်သြားဆလျာ်ဆ ကးအာြခံ
(ေ)

ဆပးဆလျာ်ရန်တာဝန်ရှိြှုအာြခံြျား
(၁)

ဆမြသယံဇာတတူးဆဖာ်ဆရးလုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိြှုအာြခံ

(၂)

Third Party Liability Insurance/Public Liability Insurance/
Comprehensive General Liability Insurance

(ေ)

ကန်ေရိုက်တာလုပ်ငန်းနှင့် စက်ပစ္စည်းြျားအာြခံ
(၁)

ကန်ေရိုက်တာအလုံးစုံအန္တရာယ်အာြခံ

(၂)

တည်ဆောက်ြှုအလုံးစုံအန္တရာယ်အာြခံ

(၃)

အီလက်ေရွန်းနစ်ပစ္စည်းအာြခံ

(၄)

စက်ပစ္စည်းအာြခံ

(ဓ)

အပ်ဆငွအာြခံ

(န)

ဆရဆ ကာင်းကုန်ပစ္စည်းအာြခံ

(ပ)

ဆရယာဉ်ကိုယ်ေည်အာြခံ

(ဖ)

ဆလယာဉ်ကိုယ်ေည်အာြခံ

(ဗ)

ဆလဆ ကာင်းဆပးဆလျာ်ရန်တာဝန်ရှိြှုအာြခံ
(၁)

ဆလယာဉ်အြှုေြ်းြျား အသက်နှင့်ကိုယ်အဂေါေိခိုက်ြှုအာြခံ

(၂)

ဆလယာဉ်ကိုယ်ေည်ေုံးရှုံးြှု/နှုတ်မဖတ်ြှုအာြခံ

(၃)

ဆလယာဉ်ကိုယ်ေည် စစ်ြက်ဆဘးအန္တရာယ်အာြခံ

9
(ဘ)

ခရီးသွားအာြခံ

(ြ)

ဆရယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိြှုအာြခံ

(ယ) ကျားဆဖာင်လုပ်ငန်းရှင်တာဝန်ရှိြှုအာြခံ

၁၈။

(ရ)

ဆရနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ဆငွ ့အာြခံ

(လ)

သူတစ်ပါးေိခိုက်ြှုအာြခံ

(ဝ)

အလုံးစုဆ
ံ ြာ်ဆတာ်ယာဉ်အာြခံ

မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေအရ မြန်ြာ့အာြခံ၏ ဆပးဆလျာ်ရန်တာဝန်ကိုနိုင်ငံဆတာ်ြှ တာဝန်ယူ

ေားပါသည်။ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာဆရးနှစ်အတွင်း ဆလျာ်ဆ ကးစုစုဆပါင်းကျပ်သန်း (၂၉၈၁.၆၁၂)
ဆပးဆလျာ်ခဲ့ပါသည်။
၁၉။
အာြခံ

10

၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် ကုန်ပစ္စည်း၊ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်၊ အဆောက်အအုံနှင့် အသက်ေုံးရှုံးြှုြျား၏
(၄)

ြျိုးအတွက်

ဆပးဆလျာ်ခဲ့ရပါသည်။

ေုံးရှုံးနစ်နာြှုဆလျာ်ဆ ကးတို ့ကိုကျပ်သန်းဆပါင်း

ဆပးဆလျာ်ခဲ့ရသည့်

အာြခံအြျိုးအစားြျားနှင့်

(၂၃၀၀)

ဆကျာ်

ဆလျာ်ဆ ကးြျားြှာ

ဆအာက်ပါအတိုင်းမဖစ်ပါသည် သဆဘောသားအသက်အာြခံြှ

အသက်အာြခံသက်တြ်းအတွင်း

ကွယ်လွန်သူ

သဆဘောသား တစ်ဦးလျှေင် ဆငွကျပ်သိန်း (၅၀) နှင့် သုးံ ဦးအတွက် အကျိုးခံစားခွင့်
ဆငွကျပ် (၁၅) သန်း၊
 အလုံးစုံဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်အာြခံ

ေားရှိဆသာ

ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်တစ်စီးအတွက်

ဆလျာ်ဆ ကးဆငွ (၈၀၂၅၀၀)ကျပ်၊
 ြီးအာြခံေားရှိသူ တစ်ဦးအတွက် ြီးဆလာင်ေုံးရှုံးြှု ဆလျာ်ဆ ကးဆငွ (၂၉၅) သိန်း
ကျေပ်
 ဆရဆ ကာင်းပို ့ဆောင်ဆရးပစ္စည်းအာြခံ ေားရှိမခင်း (၉) ဦးအတွက် ဆလျာ်ဆ ကးဆငွ
ကျေပ်သိန်းစပါင်း (၁၈၀၀) စကျော် စုစုဆပါင်းဆလျာ်ဆ ကးဆငွ ကျေပ်သန
ိ ်းစပါင်း (၂၃၀၀)
စကျော်တို ့ကို မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ ဆပးဆလျာ်ခဲ့ပါသည်။

10

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း၊ Availablefrom http://www.mof.gov.mm/my?q=node/73 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။

11

10
၂၀။

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဧဖပီလ (၁) ရက်ြှ ဆြလ (၈) ရက်အေိ စက်တပ်ယာဉ်ေိခိုက်ြှုဆ ကာင့်

ဆသေုံးသူ

(၁၁၁)

ဦးနှင ့်

ေဏ်ရ ာရရှ ိသ ူ

(၁၃)

ဦးတိ ု ့အတွ က ်

သူ တစ်ပ ါးေိ ခိ ု က ်ြှု

အာြခံန စ်န ာဆ ကး ကျေပ်သန
ိ ်းစပါင်း (၁၀၀၀) စကျော်၊ အလုံးစုံဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်အာြခံေားရှိခဲ့ြှု
ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် အစီး (၈၀) ေိခိုက်ပျက်စီးြှု အတွက် ကျေပ်သန
ိ ်းစပါင်း (၄၀၀) စကျော် တို ့ကို လည်း
ဆပးဆလျာ်ခဲ့ပါသည်။
၂၁။

12

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းသည်

နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်

နိုင်ငံမခားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူြျားသည်

အာြခံကုြ္ပဏီမဖစ်သည်နှင့်အညီ

လိုအပ်ဆသာအာြခံအကာအကွယ်ြျားကို

လုပ်ငန်းြှသာ ဝယ်ယူရြည်မဖစ်ပါသည်။

ဥပဆေအရ

မြန်ြာ့အာြခံ

13

မပည်တွင်းပုဂ္ဂလက
ိ အာြခံလပ
ု ်ငန်းြျား၏ လုပ်ကိုင်ဆနြှုြျား
၂၂။

မြန်ြာ့အာြခံဥပဆေ၏ အခန်း (၅) ပုေ်ြ ၁၂ အရ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ပုဂ္ဂလိကအာြခံ ကုြ္ပဏီ

(၁၂) ခုကို လုပ်ကိုင်ခွင့်မပု၍ လိုင်စင်ေုတ်ဆပးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းကုြ္ပဏီြျားသည် အာြခံ အြျိုးအစား
(၆)

ြျိုးအား

ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိခဲ့ဖပီး

ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
၂၃။

အသက်အာြခံနှင့်

အဆေွဆေွအာြခံ

နှစ်ြျိုး

14

လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်ရေားသည့် ကုြ္ပဏီ (၁၂) ခုသည် ရန်ကုန်၊ ြန္တဆလးဖြို ့ြျားတွင်ရုံးချုပ်၊

ရုံးခွဲြျားဖွင့်လှစ်၍ အာြခံလုပ်ငန်းအြျိုးအစား (၆) ြျိုးအား လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။
၎င်းအာြခံလုပ်ငန်း အြျိုးအစားြျားြှာ (၁) အသက်အာြခံလုပ်ငန်း၊ (၂) ြီးအာြခံ လုပ်ငန်း၊ (၃)
သြာဓိအာြခံလုပ်ငန်း၊ (၄) ဆငွပို ့ဆငွသယ်အာြခံလုပ်ငန်း၊ (၅) ဆငွသားလုံမခုံြှု အာြခံလုပ်ငန်း၊ (၆)
အလုံးစုံအာြခံလုပ်ငန်း

စသည့်တူညီသည့်

အာြခံအြျိုးအစားြျားကိုသာ

တစ်ဆမပးညီလုပ်ကိုင်ခွင့်ဆပး၍ အာြခံဝန်ဆောင်ြှုြျားမဖင့် ယှဉ်ဖပိုင်၍ မပည်သူြျားစိတ်ဝင်စားလာ
ဆစရန် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

11

15

မြင့်ဆြာင်စိုး၊ အာြခံဆလးြျိုးအတွက် ကျပ်သိန်း ၂၃၀၀ ဆကျာ် ဆလျာ်ဆ ကးဆပးအပ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဆြလ ၉ ရက်ဆန ့ေုတ် မြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာ စာြျက်နှာ ၇

ြှ ဆကာက်နုတေ
် ားပါသည်။ (ဆကာက်နုတရ
် ရှိသည့်ရက် ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆြလ ၁၂ ရက်)
12
13

Ibid
မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း၊

Available

from:

http://www.mof.gov.mm/my/content/%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%94%

E1%80%B9%E1

%80%99%E1%80%AC%E1%80%B7%E1%80%A1%E1%80%AC%E1%80%99%E1%80%81%E1%80%B6 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
14
15

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်း၊ Available from http://www.mof.gov.mm/my?q=node/73 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
IKBZ Insurance Co,Ltd အာြခံလုပ်ငန်းစတင်ဖွင့်လှစ်၊ http://myanmaspectrum.blogspot.com/2013/06/ikbz.html ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။

11
၂၄။

တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနှင့် ကည့်ပါက

ြီးဆလာင်ေုံးရှုံးြှုတွင်

အြှန်တကယ်မဖစ်ပွား

ေုံးရှုံးြှုြှာ ကျပ်သန်းဆပါင်း (၅၁၁၇၃) ရှိခဲ့ဆသာ်လည်း အာြခံေားရှိြှုနည်းပါးသမဖင့် ဆလျာ် ဆ ကး
(၉၀၅၅.၂၄) သန်း (၁.၇၇) ရာခိုင်နှုန်းသာ ဆပးဆလျာ်ခဲ့ရဖပီး ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ် တိုက်ြှုဆ ကာင့် ေုံးရှုံးြှု
တန်ဖိုးဆငွ သန်း (၄၉၂၄၆) ကျပ် အနက် သန်း (၉၈၆၂.၈) ကျပ် သာ ဆပးဆလျာ်ခဲ့ရသမဖင့် (၂၀)
ရာခိုင်နှုန်းခန် ့သာရှိခဲ့ဆ ကာင်း စာရင်းဇယားြျားအရ သိရပါသည်။
၂၅။

လတ်တဆလာကာလြျားတွင်

အာြခံေားရှိြှုအဆရအတွက်

နည်းပါးသမဖင့်

ပုဂ္ဂလိက

အာြခံကုြ္ပဏီြျား အာြခံလုပ်ငန်းလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိဖပီး (၃)နှစ်ဆကျာ်(၄)နှစ်အတွင်းတွင် ဆလျာ်ဆ ကး
ဆပးဆလျာ်သည့် ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးလျက်ရှိပါသည်။

16

ကျန်းြာဆရးအာြခံစနစ်မဖစ်ေန
ွ ်းဆရးအတွက် လွှတ်ဆတာ်တွင်းဆောင်ရွက်ဆနြှုြျား
၂၆။

အာြခံစနစ်ြျားအနက် မပည်သူလူေုအတွက် ြရှိြမဖစ်လိုအပ်သည့် ကျန်းြာဆရး အာြခံ

စနစ်မဖစ်ေွန်းလာဆစရန်

နိုင်ငံဆတာ်အစိုးရအား

တိုက်တွန်းဆ ကာင်းအေိုကို

မပည်သူ ့လွှတ်ဆတာ်

ကိုယ်စားလှယ် ဆေါက်တာဦးစံဆရွှဝင်းက ၂၃-၆-၂၀၁၇ ရက်ဆန ့တွင် ဆအာက်ပါအတိုင်း တင်သင
ွ ်း
ဆေွးဆနွးခဲ့ပါသည်။
၂၇။

မပည်သူြျား လက်လှြ်းြီသည့် ကျန်းြာဆရးဆစာင့်ဆရှာက်ြှု လုပ်ငန်းစဉ်ြျား (Universal

Health Coverage) ေိဆရာက်စွာ အဆကာင်အေည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဆရး၊ ေင်းရဲနွြ်းပါးသူ ြျား
အပါအဝင်

နိုင်ငံသားတိုင်းေိဆရာက်သည့်

ကျန်းြာဆရးဝန်ဆောင်ြှုြျား

အချိန်ြီရရှိဆစဆရး

၊

ယင်းကျန်းြာဆရး ဝန်ဆောင်ြှုလုပ်ငန်းစဉ်ြျားအတွက် ကဏ္ဍဆပါင်းစုံ ပူးဆပါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်
သည့် အြျိုးသား ကျန်းြာဆရးအာြခံစနစ် (National Health Insurance System) အဆကာင်
အေည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ တင်သွင်းမခင်းမဖစ်ပါသည်။
၂၈။

အေက်ပါအေိုကို မပည်ဆောင်စုဝန်ကကီးက အြျိုးသားကျန်းြာဆရးအာြခံစနစ် မဖစ်ေွန်း

ရန်နှင့် အဆကာင်အေည် ဆဖာ်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစီအစဉ်ြျား ချြှတ်သွားြည်ဟု မပန်လည်
ရှင်းလင်းဆေွးဆနွးခဲ့ပါသည်။

17

16

အာြခံလုပ်ငန်းကကီး ကပ်ဆရးအဖွဲ ့၏ စတုတ္ထအကကိြ်(ပုံြှန်)အစည်းအဆဝး(၂/၂၀၁၇)၊ https://tinyurl.com/mbtcpgc ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။

17

အြျိုးသားကျန်းြာဆရးအာြခံစနစ် စတင်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ြျား စဉ်းစားချြှတ်သွားြည်၊ ၂၃.၆.၂၀၁၇ ရက်ဆန ့ေုတ် ဆ ကးြုံသတင်းစာ စာြျက်နှာ ၅ြှ

ဆကာက်နှုတေ
် ားပါသည်။

12
သက်ေိုင်ရာဌာနြျားြှ မပည်သြ
ူ ျားသိရှိနိုင်စရးအတွက်ဆောင်ရွက်ဆနြှုြျား
၂၉။

မြန်ြာနိုင်ငံ၏

ဖြို ့နယ်တွင်

အာြခံလုပ်ငန်းကကီး ကပ်ဆရးအဖွဲ ့သည်

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ

ပဲခူးတိုင်းဆေသကကီး

မပည်သူြျားသို ့အသိပညာဆပးရာတွင်

ဆရွှကျင်

မပည်သူဝန်
့ ေြ်း

အသက်အာြခံ၊ ဆ ြအန္တရာယ်အသက်အာြခံ၊ ဆြာ်ဆတာ်ယာဉ်အလုံးစုံေိခိုက်ြှုအာြခံ၊

ြီးနှင့်

အဆေွဆေွအာြခံ၊ ခရီးသွားအာြခံ စသည်တို ့ ေားရှိ ကရန်အဓိကရှင်းလင်းဖပီး အကျိုးခံစားခွင့်
ြျားကိုလည်းသိရှိဆအာင်ပညာဆပးြှုြျား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃၀။

ဆတာင်ငူခရိုင်ရုံးြှ မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းတာဝန်ခံအဖွဲ ့သည် ဆရတာရှည်ဖြို ့နယ် အတွင်းရှိ

ဆြာ်ဆတာ်ကားနှင့်

ေိုင်ကယ်လိုင်စင်ဆလျှောက်ေားသူ

အသိပညာဆပးမခင်းနှင့်

သူတစ်ပါးေိခိုက်ြှု

သိရဆ
ှိ စရန် ဆောင်ရွက်ဆပးလျက်ရှိပါသည်။
၃၁။

18

ကဆလးဖြို ့

စုဆပါင်းရုံးတွင်

(၅၀၀)

ခန် ့အား

အာြခံလုပ်ငန်းြျား၏

အာြခံလုပ်ငန်း

သိဆကာင်းစရာြျားအား

19

အြျားမပည်သူြျားအား

ေိုင်ကယ်လိုင်စင်၊

ယာဉ်ဆြာင်း

လိုင်စင်သက်တြ်းတိုးဖပီး အာြခံဆ ကးဆပးဆောင်ေားလျှေင် ယာဉ်ြဆတာ်တေတိုက်ြိ၍ ေိခိုက်
ေဏ်ရာရခဲ့ပါက

ဆေးဆောက်ခံစာမဖင့်

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ

ဆလျာ်ဆ ကးဆတာင်းခံနိုင်ဖပီး

ဆသေုံးြှုြျားအတွက် ဆငွကျပ် (၁၀) သိန်းဆလျာ်ဆ ကးရရှိနိုငဆ
် ကာင်းကို ရှင်းလင်းဆေွးဆနွးပညာ
ဆပးခဲ့ပါသည်။
၃၂။

ေို ့အမပင် အဆဝးဆမပးခရီးသည် တစ်ဦးလျှေင်အာြခံဆ ကး ဆငွကျပ် (၃၀၀) ေားရှိမခင်း ဆ ကာင့်

ယာဉ်ြဆတာ်တေြှုြှ

ေဏ်ရာနစ်နာြှုအလိုက်ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊

ယာဉ်ြဆတာ်တေြှု

မဖင့်ဆသေုံးခဲ့ပါက တစ်ယူနစ် ကျပ် (၃၀၀) ေားရှိဖပီးဆသာသူြျားသည် ဆငွကျပ်သိန်း (၃၀) နှင့်
သူတစ်ပါးေိခိုက်ြှု
စသည်မဖင့်

18

အာြခံဆ ကးအပါအဝင်

မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ

ဆငွကျပ်သိန်း

အဆသးစိတ်ရှင်းလင်း၍

(၄၀)

ဆလျာ်ဆ ကးရရှိနိုင်ဆ ကာင်း

ခရီးတို၊

ခရီးရှည်ြျားအတွက်

သန် ့ဇင်(ပဲခူး)မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြျားအဆ ကာင်း အသိပညာဆပးဆဟာဆမပာ၊ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်ဆန ့ေုတ် မြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာ စာြျက်နှာ ၂၂ ြှ

ဆကာက်နုတေ
် ားပါသည်။
19

ဆကျာ်လှ(ဆတာင်ငူ)အာြခံလုပ်ငန်း အသိပညာဆပးဆဟာဆမပာ၊ ၂၄-၁-၂၀၁၇ ရက်ဆန ့ေုတ် မြန်ြာ့အလင်းသတင်းစာ စာြျက်နှာ ၂၃ ြှ ဆကာက်နုတေ
် ား ပါသည်။

13
နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းနှင့်

ချိတ်ေက်ရန်

နိုင်ငံဆတာ်ပိုင်မြန်ြာ့အာြခံလုပ်ငန်းြှ

တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက အာြခံအဆ ကာင်းသိဆကာင်းစရာြျား ဆေွးဆနွးဆမပာ ကားသည်။
၃၃။

အာြခံလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍

အြျားမပည်သူြျားသိရှိနိုင်ဆစရန်

20

လူေုအသိပညာဆပး

မခင်းြျားကို ပိုြိုလုပ်ဆောင်ရြည်မဖစ်ဆ ကာင်း အာြခံလုပ်ငန်းအသိင
ု ်းအဝိုင်းြှ သိရပါသည်။

ေိင
ု ်းနိုင်ငံ၏ အာြခံဆောင်ရွက်ြှုြျား
၃၄။

ေိုင်းနိုင်ငံတွင် အာြခံလုပ်ငန်းအြျိုးအစားကို (၃) ြျိုး ခွဲမခားေားဖပီး အသက်အာြခံ

ြဟုတ်သည့် အာြခံလုပ်ငန်း (Non- life Insurance)၊ ကျန်းြာဆရးအာြခံ (Health Insurance)
လုပ်ငန်း၊ တစ်ေင့်ခံအာြခံ (Reinsurer) လုပ်ငန်းတို ့မဖစ်သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဆြလ ၏စာရင်းအရ
ေိုင်းနိုင်ငံတွင် အာြခံကုြ္ပဏီဆပါင်း (၆၁) ခုမဖင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃၅။

၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင်

ခဲ့ပါသည်။

ေိုင်းနိုင်ငံအစိုးရြှ

ယင်းဥပဆေတွင်

ပုေ်ြဆပါင်း

21

“အသက်နှင့်ေိုင်ဆသာအာြခံဥပဆေ”ကို မပဋ္ဌာန်း

(၁၃၁)

ခုပါဝင်ဖပီး

အသက်နှင့်ေိုင်သည့်

လုပ်ငန်းအြျိုးြျိုးကို ေိုဥပဆေနှင့်အညီ အဆကာင်အေည်ဆဖာ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃၆။

22

၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ပုေ်ြဆပါင်း (၅၂) ခု ပါဝင်သည့် “လုပ်ငန်းြျားေိုင်ရာအာြခံဥပဆေ”ကို

မပဋ္ဌာန်းခဲ့ဖပီး ေိုဥပဆေနှင့်အညီ အာြခံလုပ်ငန်းြျားကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။
၃၇။

အာြခံ

ေိုင်းနိုင်ငံအာြခံလုပ်ငန်းြျားနှင့်စပ်လျဉ်း၍

23

ေိုင်းနိုင်ငံဘန်ဆကာက်ဖြို ့တွင်

ယာဉ်ြဆတာ်

တေမဖစ်သည့်အချိန်တွင် ကားနှစ်စီးလုံးသည် ၎င်းတို ့၏သက်ေိုင်ရာအာြခံကုြ္ပဏီြျားသို ့ ဖုန်း
ေက်၍ သက်ေိုင်ရာကုြ္ပဏီြျားက လာဆရာက်ဆမဖရှင်းဆပး ကသည်။ ၎င်းနိုင်ငံရှိ ရဲတပ်ဖွဲ ့ဝင်မျေား
ြလိုအပ်ဘဲ အာြခံလုပ်ငန်းြျားက ဆမဖရှင်းဆောင်ရွက်ဆပးလျက်ရှိပါသည်။

20

24

အာြခံအဆ ကာင်းသိဆကာင်းစရာြျားဆေွးဆနွး၊ မြန်ြာ့အလင်း၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဆြ ၁၃ ရက်၊ အတွဲ (၅၆)၊ အြှတ် (၂၂၂) (စာြျက်နှာ - ၂၃)၊

ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။ ( ကည့်ရှု သည်
့
့ရက် ၁၆-၅-၂၀၁၇)
21

Thailand

Amendments

to

life

and

life

insurance

Acts

https://www.cliffordchance.com/briefings/2015/04/thailand_

amendmentstolifeandnon-lif.html Thailand___Amendments_to_ life_ and_ non_ life_insurance_Acts_6027317.pdf ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိ
ပါသည်။
22

LIFE INSURANCE ACT, B.E. 2535. (1992), Available from: http://www.thailawonline.com/en/thai-laws/laws-of-thailand/146-life-

insurance-act-be-2535-1992.html ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။ {Accessed Date:17 January, 2017}
23

Available

from:http://www.thailawonline.com/en/thai-laws/laws-of-thailand/178-insurance-business-regulation-and-promotion-committee-

act-be-2550-2007.html
24

ဆရွှကူသစ္စာ၊ မြန်ြာ့အာြခံကဏ္ဍကို ဆလ့လာ ကည့်မခင်း၊ https://www.scribd.com/document/256238197/Insurance-2015 ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။

14
ဂျပန်နိုင်ငံရှိ အာြခံဆပးဆလျာ်ြှုြျား
၃၈။

ဂျပန်နိုင်ငံရှိ မပည်သူအြျားစုသည် သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်ြျားဆ ကာင့် အာြခံပိုြိုေားရှိ

ကဖပီး ငလျင်အာြခံစနစ်ဆအာက်တွင် အဆောက်အဦြျား၊ အိြ်ြျားကို အာြခံေားမခင်းဆ ကာင့်
ပျက်စီးေုံးရှုံးသွားခဲ့ဆသာအဆောက်အဦြျား၏

အလုံးစုံေုံးရှုံးြှု၊

တစ်ဝက်ေုံးရှုံးြှု၊

အနည်းငယ်

ေုံးရှုံးြှုတို ့အဆပါ်ြူတည်၍ အာြခံဆလျာ်ဆ ကးဆပးဆလျာ်ြှုြျား ကွဲမပားလျက်ရှိပါသည်။
၃၉။

ငလျင်အာြခံကုြ္ပဏီြျားသည်

ဆပးသွင်း ကပါသည်။

တစ်ေင့်အာြခံစနစ်ြျားအတွက်

အစိုးရ၏တစ်ေင့်အာြခံဌာနသည်

အစိုးရသို ့အာြခံဆ ကး

ဆကာက်ခံရရှိဆသာအာြခံဆ ကးြျားကို

ရန်ပုံဆငွတည်ဆောင်မခင်း၊ စီြံခန် ့ခွဲမခင်းတို ့မပုလုပ် ကပါသည်။ အင်အားမပင်းငလျင်ြျား လှုပ်ခတ်
သည့်အခါတွင် ပုဂ္ဂလိကအာြခံကုြ္ပဏီြျားက အစိုးရ၏တစ်ေင့်အာြခံဌာနသို ့ အာြခံဆလျာ်ဆ ကး
ြျားဆတာင်းခံ ကပါသည်။ အစိုးရ၏တစ်ေင့်အာြခံစနစ်သည် အြှန်တကယ်ပျက်စီးေုံးရှုံးြှုြျား
ကိုသာ ချြှတ်ေားသည့် ြူဝါေြျားနှင့်အညီ ဆပးဆလျာ်သည့်စနစ်မဖစ်ပါသည်။25
၄၀။

တိုက်ခန်း

(သို ့ြဟုတ်)

သစ်သားမဖင့်မပုလုပ်ေားဆသာအိြ်ြျားသည်

အာြခံဆ ကးဆပး

သွင်းရဆသာ ပြာဏြျားပို၍ြျားပါသည်။ အိုောကာဖြို ့တွင် အမခားအဆောက်အဦြျားအတွက်
နှစ်စဉ်အာြခံဆပးသွင်းရဆသာပြာဏြှာ ယြ်း (၁၀) ြီလီယံမဖစ်ဖပီး သစ်သားမဖင့်ဆောက်လုပ်
ေားဆသာအိြ်ြျားအတွက် ယြ်း ( ၁၈၈၀၀) မဖစ်ပါသည်။26

ဗီယက်နြ်နိုင်ငံ၏ အာြခံေားဆောင်ရွက်ြှုြျား
၄၁။

ဗီယက်နြ်အစိုးရသည်

အာြခံလုပ်ငန်းြျားကို

စီးပွားဆရးဖွံ ့ဖဖိုးတိးု တက်ြှုအတွက်

အဓိကဆသာ့ချက် တစ်ခုအမဖစ်သတ်ြှတ်၍ အာြခံလုပ်ငန်းကို အစိုးရကိုယ်တင
ို ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါ သည်။
၁၉၉၉ ခုနှစ် တွင် နိုင်ငံမခားအာြခံလုပ်ငန်းြျားကို လုပ်ကိုင်ခွင့်မပုဆပးခဲ့ဖပီး ၎င်းလုပ်ငန်း ြျားသည်
တစ်ရှိန်ေိုး

တိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၀၀

ခုနှစ်တွင်

“အာြခံလုပ်ငန်းဥပဆေ”ကို

မပဋ္ဌာန်းကျင့်သံုးခဲ့ပါသည်။

25

Outline of Japan’s Earthquake Insurance System http://www.mof.go.jp/english/financial_system/earthquake_insurance/outline_of

_earthquake_insurance.html ြှဆကာက်နုတ်ရရှိပါသည်။
26

Ibid
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၄၂။

ဗီယက်နြ်နိုင်ငံတွင် အာြခံလုပ်ငန်းသည် ဘဏ္ဍာဆရးအတွက်အဓိကကျဖပီး အလုပ်အကိုင်

အခွင့်အလြ်းြျားစွာကို ဖန်တီးဆပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဗီယက်နြ်ရှိ ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်းမဖစ်ဆသာ
Prudential ကုြ္ပဏီကကီးတွင်

အာြခံကျွြ်းကျင်ပညာရှင်ဆပါင်း (၂၂၀၀) ဆကျာ်မဖင့် အာြခံ

အကျိုးဆောင်တစ်သန
ိ ်းခန် ့ကို

အလုပ်ခန် ့အပ်ဆပးနိုင်ခဲ့ပါသည်။

၎င်းအာြခံကုြ္ပဏီကကီးသည်

ဗီယက်နြ်ရှိဖြို ့ဆပါင်း (၆၃) ဖြို ့တွင် အာြခံရုံးခွဲဆပါင်း (၃၀၀) ဆကျာ်ဖွင့်လှစ်၍ ဘဏ် (၇)ခုနှင့်
ချိတ်ေက်ဖပီး အာြခံဝန်ဆောင်ြှု ြျားဆပးလျက်ရှိပါသည်။ ဗီယက်နြ်မပည်သူ တစ်သန်းခွဲခန် ့ သည်
Purdential ကုြ္ပဏီတင
ွ ် ိတ်ချေယုံကကည်မှု အပပည့်အဝမဖင့် အာြခံေားလျက်ရှိပါသည်။

27

ကျွြ်းကျင်သူြျား၏အမြင်
၄၃။

မြန်ြာနိုင်ငံရှိ မပည်သူြျားသည် အသက်အာြခံနှင့် အလုံးစုအ
ံ ာြခံတို ့အတွက် ဆငွပိုဆငွလျှေံ

ရှိသြ
ူ ျားနှင့် စီးပွားဆရးသြားြျားသာ လုပ်ရသည့်အလုပ်ဟု သိြှတ်ဆနမခင်းဆ ကာင့် ကိုယ်ပိုင်ေိုင်
သည့် အိြ်နှင့်ဇိြ်ခံကား အစရှိသည်ပ
့ စ္စည်းြျားကို

အာြခံေားရှိရန် အနည်းငယ်ြျှေသာ ေန္ဒရှိ က

ပါသည်။
၄၄။

ပုဂ္ဂလိကအာြခံကုြ္ပဏြ
ီ ျား

ဆပးမခင်း၊

ဖွင့်လှစ်မခင်းနှင့်အတူ

အာြခံအဆ ကာင်းရှင်းမပမခင်းြျား

မပည်သူြျားကိုကွင်းေင်း

ဆောင်ရွက်လာ ကသည့်အတွက်

အသိပညာ

မပည်သူြျားသည်

ယခင်ကေက် အာြခံေားရန် ပိုြိုစိတဝ
် င်စား ကသည်ဟု International KBZ Insurance
(IKBZ) ြှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်က ၎င်း၏အမြင်ကိုဆမပာ ကားခဲ့ပါသည်။
၄၅။

ဖွံ ့ဖဖိုးဖပီးနိုင်ငံြျားသည် အာြခံကိုြမဖစ်ြဆနေား ကသည်။ ၎င်းနိုင်ငံြျားတွင် ြိြိကိုယ်တိုင်

ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊ ြိြိစီးပွားဆရးတွင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း တစ်ခုခုပျက်စီးေုံးရှုံးြှုရှိပါက ြည်သူ ့
ကိုြှအားကိုး၍ြရသမဖင့်

အာြခံအကာအကွယ်ြေားလျှေင်

ဆနာက်ေက်တွဲမပဿနာြျားြျားစွာ

ဆပါ်ဆပါက်လာနိုင်မခင်းဆ ကာင့် အာြခံြမဖစ်ြဆနေားရှိ ကပါသည်။
၄၆။

ဂျပန်-မြန်ြာ ချစ် ကည်ဆရးအသင်း ေုတိယဥက္က ဋ္ဌ Mr Shimba Kazuya က မြန်ြာ

နိုင်ငံတွင် အာြခံလုပ်ငန်းြျား ခိုင်ြာရန်လိုအပ်ဆ ကာင်းနှင့် မြန်ြာနိုင်ငံတွင် လာဆရာက်လုပ်ကိုင် ြည့်၊
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံြည့်

27

နိုင်ငံမခားသားလုပ်ငန်းရှင်ြျား၊

ပညာရှင်ြျားအတွက်

အသက်အာြခံ

Prudential Vietnam, Available from http://www.prudential.com.vn/en/our-company/about-prudential-vietnam/ ြှဆကာက်နုတ်ရရှပ
ိ ါသည်။

16
သီးသန် ့ြရှိဆသးသည့်အတွက်

၎င်းတို ့အဆနမဖင့်မြန်ြာနိုင်ငံကို

လာဆရာက်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန်

စိုးရိြ်ပူပန်ြှုြျား မဖစ်ဆနရသည်ဟု ဆမပာ ကားခဲ့ပါသည်။
၄၇။

မြန်ြာနိုင်ငတ
ံ က္က သိလ
ု ်ြျားတွင် အာြခံဘာသာရပ်ကို အသက်ဆြွးဝြ်းဆကျာင်း ပညာရပ်

တစ်ခုအဆနမဖင့် သင် ကားဆပးြည်ေိုလျှေင် အာြခံလုပ်ငန်းသည် နိုင်ငံတကာတွင် ဆအာင်မြင် သကဲ့သို ့
ဆြျှောလ
် င့်ေားသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုအေိ
သုးံ သပ် ကပါသည်။ မြန်ြာနိုင်ငံြှ

ဆရာက်ရှလ
ိ ာနိုင်သည်ဟု

လူအြျားစုသည်

ပညာရှင်အချို ့က

အာြခံေားမခင်းနှင့်ပတ်သက်၍

အာြခံ

အသိပညာနည်း ဆနဆသးသည်ဟု ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ တစ်ချို ့ကလည်း သုးံ သပ်
ကပါသည်။

28

နိဂုံး
၄၈။

နိုင်ငံတင
ွ ်းအာြခံလုပ်ငန်းြျား

ြျားစွာလည်ပတ်လာပါက

မပည်သူတို ့၏

စီးပွားဆရး၊

ကျန်းြာဆရး၊ လူြှုဆရးတို ့တွင် ဆကာင်းြွန်ဆသာ အကျိုးသက်ဆရာက်ြှုြျားစွာကိုရရှိဖပီး နိုင်ငံဆတာ်
ဖွံ ့ဖဖိုးတိုးတက်ဆရးကိုလည်း ြျားစွာအဆောက်အကူမပုဆစြည်မဖစ်ပါသည်။ နိုင်ငံဆတာ်၏ စီးပွား
ဆရးလုပ်ငန်းအသီးသီးအတွက် အန္တရာယ်အြျိုးြျိုးြှ ကုံဆတွ နိ့ ုင်ဆသာေုံးရှုံးြှုြျားအား နည်းပါး
ဆစဆရး၊ အြျားမပည်သူြျား ကုံဆတွ ရနိ
့ ုင်ဆသာ သဘာဝဆဘးအန္တရာယ်အသီးသီးြှ ေုံးရှုံးြှု ြျားအား
ဆလျာ့နည်းသက်သာဆစဆရးတို ့ကိုရည်ရွယ်၍ လွှတ်ဆတာ်ကိုယ်စားလှယ်ြျားကို အဆောက်အကူမပု
နိုင်ရန် ဤအာြခံလုပ်ငန်းေိုင်ရာစာတြ်းတိုအား ဆရးသားမပုစုမခင်းမဖစ်ပါသည်။

ဤ ာတမ်း တိုအ ား စေါ်စေွန ွယ ်ဝင်း (လက်စ ောက်ည ွှ န ်က ကားစရးမှူး)မှ တာဝန်ယ ူ စ ရးသား၍
သုစတသနဌာနမှ

အရာေမ်းအေင့်ေင့်က

ဝိုင်းဝန်းကကီးကကပ်တည်းပဖတ်၍

ေုတ်စဝပခင်း

ပဖ ်ပါသည်။
သုဆတသနဌာန
မပည်သူလွှ
့ တ်ဆတာ်ရုံး

28

၂၀၁၅ ဆနာက်ပိုင်းပိုဖွံ ့ဖဖိုးနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂလိကအာြခံလုပ်ငန်းဆတွ၊ ဆ ကးြုံဝင်း By Myanmar Times 3 June, 2014 http://news.yatanarpon.com.mm/

news/article-90630 ြှဆကာက်နုတရ
် ရှိပါသည်။
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