
အာမခံလုပ်ငန်းကးီကပ်စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲမှ ေဆာင်ရွက်ေနေသာလုပ်ငန်းစဉ်များ 
 

၁။ ြမန်မာနိုင်ငံ၏ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးက အား ကီးကပ်စစ်ေဆးရန် 

ရည်ရွယ်၍ စီမံကိန်းနှင့်ဘ ာေရးဝန် ကီးဌာနေအာက်ရိှ ေငွေရးေကးေရးကီးကပ်စစ်ေဆးေရး 

ဉီးစီးဌာန အား ၁-၉-၂၀၁၄ ရက်ေနတ့ွင် စတင်ဖွဲ စ့ည်းခဲ့ပါသည်။ 

၂။ ြမန်မာနိုင်ငံအာမခံေစျးကွက်တွင် နိုင်ငံပိုင် ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတစခု်တည်းသာမက 

ပုဂလိကက ကိုလည်း ဝင်ေရာက်လုပကုိ်င်ခင့်ွြပုရနအ်တွက် ၁၉၉၆ ခုနှစ်တွင ် အာမခံလုပ်ငန်း 

လုပ်ကိုင်ခွင့် ဥပေဒကို ြပဌာန်းခ့ဲ ပီး၊ ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင ် ယင်းဥပေဒအတွက် နည်းဥပေဒကို 

ဆက်လက ် ထုတ်ြပန်ခဲ့ပါသည်။ ယင်းအာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့် နည်းဉပေဒများအရ ြမန်မာ 

နုိငငံ်တွင် အာမခံလုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခင့်ွကုိ နိုင်ငံသားပိုင် ကုမဏီများအား ၂၀၁၃ ခုနှစ် ေမလမစှ၍ 

လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုခဲ့ရာ ယခုအခါ ြမန်မာနိုင်ငံအာမခံလုပ်ငန်း ေစျးကွက်တွင် နိုင်ငံသားပိုင် ကုမဏီ 

(၁၁) ခု နှင့် ၄ငး်အြပင် ြမနမ်ာနုိင်ငံတွင်း နိုင်ငံြခားသားပိုင် ကုမဏီများ၏ ကိုယ်စားလှယ်ရုံးများ 

ဖွင့်လှစ်ခင့်ွြပုထားခ့ဲရာ၊ (၃-၃-၂၀၁၇) ရက်အထိကုိယ်စားလှယ်ရံုးေပါင်း (၂၇) ခုရှိထားပါသည်။ 

ယင်းကိုယ်စားလှယ်ရုံးများအနက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ အာမခံကုမဏီ (၃) ခုတိုသ့ည် သီလဝါ အထူး 

စီးပွားေရးဇုန်အတွင်း နယ်ေြမကန်သ့တ် အာမခံအလုပ် လက်ခံခွင့်ြပုထားပါသည်။  

၃။ ၎င်းပုဂလိကအာမခံကုမဏီများအနက် Life Insurance သီးသန ့် လုပ်ကိုင်သည့် အာမခံ 

ကုမဏီမှာ(၄) ခုရှိ ပီး Composite Insurance (Life + General) နှစ်မျိုးစလံုး လုပ်ကိုင်ေသာ 

အာမခံကုမဏီ (၇)ခုရှိပါသည်။ 

၄။ ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာန၊အာမခံလုပ်ငန်းကီးကပ်ေရးအဖွဲ အ့ေနြဖင့် 

ပုဂလိကအာမခံကုမဏီများအားမူလေရာငး်ချခွင့်ြပုထားေသာအာမခံအမျိုးအစား (၉) မျိုးအြပင ်

အာမခံအမျို းအစားသစ်(၁၁) မျိုးကုိြပည်ေထာင်စုအစုိးရအဖဲွ ရံု့း၏ ခွင့်ြပုချက်ြဖင် ့ ြမန်မာ့အာမခံ 

ေစျးကွက်တွင် ေရာင်းချခွင့်ြပုနုိင်ေရးအတွက် စီစဉ် ေဆာင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ 

၅။ ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်စစ်ေဆးေရး ဦးစီးဌာနေအာက်ရိှ အာမခံလုပ်ငန်းကီးကပ် 

စစ်ေဆးေရးဌာနခွဲသည်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များေအာင်ြမင်ေစရန်၊နိုင်ငတံကာ ေငွေရးေကးေရး 

အဖဲွအ့စည်းများ၊ အာဆီယံအဖဲွဝ့င်နုိင်ငမံျား၊ အြခားေဒသတွင်း နိုင်ငံများထံမှလည်း နည်းပညာ 

အကူအညီများရယူေဆာင်ရွက်လက်ရှိပါသည်။ ြပည်ေထာင်စုသမတနိုင်ငံအစိုးရ၏ စီးပွားေရး 

ဖံွ ဖ့ို းတုိးတက်မစီမံချက်အရ ြမန်မာနိုင်ငံ အာမခံေစျးကွက်အား နိုင်ငံတကာနှင့်ရင်ေပါင်တန်း 

နုိငရ်န်နှင့် ေစျးကွက်လွတ်လပ်ခငွ့်ြပုရန်အတွက် အာမခံကီးကပ ် စစ်ေဆးမအာဏာပုိင်ြဖစ်ေသာ 

ေငေွရးေကးေရး ကီးကပစ်စ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနက အာမခံလုပ်ငန်း ကီးကပ်စစ်ေဆးြခင်း 

ရည်ညနး်ချက် စာေစာင်နှင့် ကီးကပ်စစ်ေဆးသူများ လကစဲွ်စာေစာင်တုိကုိ့ IAIS, ICP 26 တုိန့င့်ှ 

အညီ ထွက်ေပ လာနိုင်ရန် ကတိကဝတ်ြပုလုပ်ငန်းစဉ်များ ချမှတ်ေဆာင်ရွက်လျက် ရိှပါသည်။ 

 



၆။ ၄ငး်အြပင် ၂၀၁၃ ခုနစ်ှကတည်းကစတင၍် ြမန်မာနိုင်ငံအာမခံေစျးကွက်အတွင်း ပုဂလိက 
က အားဝင်ေရာက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်လက်အရှိန်ြမှင့်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံြခား 
ရင်းနီှးြမှုပ်နံှမများပုိမုိစီးဝင်ေစရန်၊ နိုင်ငံြခားအာမခံကုမဏီများအားြမန်မာနိုင်ငံတွင် ဝင်ေရာက် 
လုပ်ကိုင်ခွင့်ြပုရန် အာမခံလုပ်ငန်း က ဖံွ ဖိ့ုးတိုးတက်ေရး စီမံချက် ( Insurance Sector 
Liberalization Plan) နှင့် လမ်းြပေြမပံု (Roadmap)အရဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၇။ လမး်ြပေြမပံုအရ ြမန်မာနိုင်ငံအာမခံလုပ်ငန်းက တွင် နိုင်ငံြခားအာမခံကုမဏီများအား 
နုိငငံ်သားများနှင့် တန်းတူအခင့်ွအေရးရေစမည့် level playing field တစ်ခုတည်ေဆာက်၍ 
အာမခံလုပ်ငန်းအြပည့် ပိုင် ေစျးကွက်တစ်ခုအား ြမန်မာနိုင်ငံတွင်းဖန်တီးတည်ေဆာက်သွားမည် 
ြဖစ်ပါသည်။ 

၈။ ြမန်မာနိုင်င ံ အာမခံေဈးကွက် ေြဖေလျာ့မြပုလုပ်ြခင်းြဖင့် များမကာမကီာလတွင် 
ေဒသတွင်းအာဆီယံ အာမခံေဈးကွက်နှင့် ရင်ေဘာင်တန်းလုိက်ပါနုိင် ပီး အာဆီယံစီးပွားေရး 
ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ေရး အဖဲွ၏့ ရည်မှန်းချက်သုိေ့ရာက်ရိှနုိငမ်ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

၉။ ဘဏ်မဟုတ်ေသာ ေငွေရးေကးေရးအဖွဲအ့စည်းများတွင် ပါဝင်သည့် အာမခံလုပ်ငန်း 
က အေနြဖင့် ြမန်မာနုိင်ငံအာမခံေစျးကွက်အေြခအေနသည် ဖံွ ဖိ့ုးဆဲအဆင့်သာရိှေသးသြဖင့် 
အာမခံနည်းပညာများ၊ ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်စစ်ေဆးေရးဦးစီးဌာနရိှဝန်ထမ်းများ၏ အာမခံ 
အသိပညာများဖွံ ဖ့ိုးတိုးတက်ေစေရးအတွက် အိနိယနိုင်ငံ၏ အာမခံသင်တနး်ေကျာင်း (India 
Insurance of India-III) နှင့် အာမခံနည်းပညာများအေထာကအ်ကြူပုေစရန် နှစ်ဦး သေဘာတူ 
နားလည်မစာခန်လာ (MOU) အားလက်မှတ်ေရးထုိး ပီးြဖစ်ပါသည်။ 

၁၀။ ေငွေရးေကးေရး ကီးကပ်စစေ်ဆးေရးစီးဌာနအေနြဖင့် ြမန်မာနိုင်ငံအာမခံေစျးကွက် ခိုင်မာ 
အားေကာင်းလာေစေရးအတွက် JICA မ ှအာမခံကမ်းကျင်ပညာရှင်တစ်ဦးအား တွဲဖက် တာဝန် 
ထမ်းေဆာင်နိုင်ရန် စီစဉ်ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ 

၁၁။ အာမခံလုပ်ငန်း ကီးကပ်ေရးအဖဲွအ့ေနြဖင့် အာမခံကုိယ်စားလှယ်များ၏ အရည်အချင်း 
ြမင့်မားလာေစေရးကုိ ဦးစားေပးေဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်၍ အာမခံ ကုိယ်စားလှယ်များ 
အရည်အေသွးြမှင့်တင်ေရး (Capacity Building) သည် အာမခံ Industry  ဖံွ ဖိ့ုးတုိးတကေ်ရး 
အတွက် အာမခံကုိယ်စားလှယ်များအား ထုိက်သင့်သည့် အာမခံအသိပညာ တတ်ကမ်းနားလည်ရန်နှင့် 
ပုိမို ေကာင်းမွနြ်ပည့်စုသံည့် သင်တန်းများကုိလည်း ဖွင့်လှစ်နိုင်ရန ် စီစဉ်ေဆာင်ရွက် 
လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသိုေ့ဆာင်ရွက်ရာတွင် ကုိယ်စားလှယ်များအတွက် အရည်အချင်း တိုးတက် ပီး 
အကျိုး သက်ေရာက်မရှိသည့် သင်တန်းများဖန်တီးရန်ကိစတွင် ြမန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် 
ပုဂလိကအာမခံ ကုမဏီများမ ှ အာမခံလုပ်ငန်းပညာရှင်များတုိြ့ဖင့် ပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်လျက် 
ရိှပါသည်။ 

 


