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ြမန်မာအေရှ*တိုင်းဘဏ် (MOB) 2ှင့် Dai-ichi Life Insurance Myanmar ကုမ5ဏီ 

တို7 လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအား ေ?ကညာြခင်း 

 

Dai-ichi Life Insurance Myanmar မှ ြမန်မာအေရှ*တိုင်းဘဏ် (MOB) ၏ ဝန်ေဆာင်မCများကို ဆက်သွယ် အသုံး 

ြပuေဆာင်ရွက်ေနသူများအား အသက်အာမခံလုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မCများ ေပးအပ်ရန်အတွက် MOB ဘဏ်2ှင့်လုပ် 

ငန်း ပူးေပါင်း ေဆာင်ရွက်မC သေဘာတူစာချuပ်ကို လက်မှတ်ေရးထိုးခဲ့Mပီး ယခုအခါ အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မC 

များကို ရန်ကုန်Mမိu*ရှိ MOB ဘဏ်ခွဲများတွင် စတင်ေပးအပ်ေနMပီ ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ရန်ကုန်၊ ၂၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၂     –    ဂျပန်2ုိင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအသက်အာမခံလုပ်ငန်းတစ်ခုြဖစ်ေသာ Dai-ichi Life Group ၏ 

ကုမ5ဏီခဲွတစ်ခုြဖစ်သည့်  Dai-ichi Life Insurance Myanmar (Dai-ichi Life) ကုမ5ဏီ 2ှင့် ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) 

သည် ယမန်2ှစ် အေစာပုိင်းတွင် မဟာဗျXဟာေြမာက် လုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC သေဘာတူစာချuပ်ကုိ ေရးထုိးခ့ဲMပီး 

ေနာက် ထုိသေဘာတူညီချက်အရ  ရန်ကုန်Mမိu*ရိှ  MOB ဘဏ်ခဲွ (၁၄) ခုတွင် အသက်အာမခံလုပ်ငန်း 2ှင့်ပတ်သက်သည့် 

ဝန်ေဆာင်မCများကုိ စတင်ေပးအပ်လျက်ရိှပါသည်။ 

အဆုိပါ သေဘာတူညီချက်အရ ြမန်မာ2ုိင်ငံ၏ေဈးကွက်လုိအပ်ချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပး2ုိင်ရန်အတွက် MOB ဘဏ်၏ 

လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရာ လမ်းေ?ကာင်းအသီးသီးမှတဆင့် အသက်အာမခံထုတ်ကုန်အမျိuးမျိuးကုိ ဝန်ေဆာင်မCေပးလျက်ရိှပါ 

သည်။ ယခုလုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC သေဘာတူညီချက်သည် MOB ဘဏ် ၏  ၂၈ 2ှစ် ေကျာ်သက်တမ်းရိှ ရှည်?ကာ 

ခုိင်မာသည့် သံုးစဲွသူ ဦးစားေပးမC 2ှင့် ေကာင်းမွန်သည့် ဖဲွ*စည်းအုပ်ချuပ်မCတုိ72ှင့်အတူ Dai-ichi Life ၏2ုိင်ငံတကာအဆင့်မီ 

အာမခံဝန်ေဆာင်မCများ 2ှင့် လုပ်ငန်းအေတွ*အ?ကuံများြဖင့်  ြမန်မာလူမCအဖဲွ*အစည်းထံသုိ7 ေငွေ?ကးလံုြခuံစိတ်ချမC ကုိေပး 

2ုိင်ရန်2ှင့် အသက်အာမခံလုပ်ငန်း တုိးတက်လာသည်2ှင့်အမ^ ြမန်မာ2ုိင်ငံ၏ ေငွေ?ကးေစျးကွက်များ ခုိင်မာလာေစရန်ယံု 

?ကည်စိတ်ချရသည့် ဝန်ေဆာင်မCများကုိ ဖန်တီးသယ်ေဆာင်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။  ယခုလုပ်ငန်းပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်မC2ှင့် 

အတူ MOB ၏ ဝန်ေဆာင်မCများကုိဆက်သွယ်အသံုးြပuေဆာင်ရွက်ေနသူများသည် ယခုအခါတွင်ရန်ကုန်Mမိu*ရိှ MOB ဘဏ် 

ခဲွများတွင် အသက်အာမခံ2ှင့် ေငွေ?ကးဆုိင်ရာ အ?ကံ_ာဏ် ဗဟုသုတများ ရရိှ2ုိင်မည်ြဖစ်သည်။ Dai-ichi Life သည် 2ုိင်ငံ 

တစ်ဝှမ်းရိှ MOB ဘဏ်ခဲွများတွင် အသက်အာမခံ ဝန်ေဆာင်မCများကုိ လျင်ြမန်စွာ တုိးချဲ*လျက်ရိှသည်။ Dai-ichi Life သည် 

MOB ဘဏ်ခဲွအားလံုးရိှ သံုးစဲွသူ က` အသီးသီးအတွက်ေရာက်ရိှေနမည် ြဖစ်ေသာေ?ကာင့် ယင်းသံုးစဲွသူများ၏အနာဂတ် 

အတွက် ေကာင်းမွန်ေသာ ဘ`ာေရးဆုိင်ရာ အစီအစဉ်ေရးဆဲွ2ုိင်ရန်၊ ဘ`ာေရးဆုိင်ရာ အ?ကံေပး ဝန်ေဆာင်မC များ2ှင့် 

အသက်အာမခံေပbလစီများ ကုိ ရရိှ2ုိင်မည်ြဖစ်သည်။  
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Dai-ichi Life ၏ အမCေဆာင်အရာရိှချuပ် ေဒbဇာြခည်တင် မှ “ကdန်မတုိ7 Dai-ichi Life အေနနဲ7 MOB ဘဏ် နဲ7 အတူလက်တဲွ 

Mပီး လုပ်ငန်းလုပ်ေဆာင်ရတာဟာ Dai-ichi Life Group အတွက် အေရးပါတ့ဲခရီးတစ်ခုပါ။ ကdန်မတုိ7ရဲ* ''ထာဝရ သင်2ှင့် 

အတူ'' ဆုိတ့ဲ Dai-ichi Life Groupရဲ* ရည်မှန်းချက်အတုိင်း ြမန်မာြပည်သူများအတွက် ေရရှည်ေငွေ?ကးလံုြခuံမCရရိှေစမည့် 

အသက်အာမခံများကုိ ပ့ံပုိးေပး2ုိင်ဖုိ7အတွက် MOB ဘဏ်2ှင့်အတူ လက်တဲွပူးေပါင်း လုပ်ေဆာင်သွားမှာပဲ ြဖစ်ပါတယ်။” 

ဟု ေြပာ?ကားခ့ဲပါသည်။  

ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) ၏ ဥကeဌြဖစ်သူ ေဒb?ကည်?ကည်သန်းမှ “အခုလုိ MOB 2ှင့် Dai-ichi Life တုိ72ှစ်ဦး2ှစ်ဖက် 

အကျိuးတူပူးေပါင်းေဆာင်ရွက်ြခင်းအားြဖင့် MOB ၏ ဝန်ေဆာင်မCများကုိ ဆက်သွယ်အသံုးြပuေဆာင်ရွက်ေနသူများ သာမ 

က ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများ၏ ေရရှည်ဘဝလံုြခuံမCရိှေစမည့် အသက်အာမခံများကုိ များစွာပ့ံပုိးေပး2ုိင်မှာ ြဖစ်ပါ 

တယ်။” ဟု ေြပာ?ကားခ့ဲပါသည်။ 

 

Dai-ichi Life Group & Dai-ichi Life Insurance Myanmar အေ?ကာင်း 

Dai-ichi Life Insurance Myanmar (Dai-ichi Life) သည် ဂျပန်2ုိင်ငံမှ ထိပ်တန်း အသက်အာမခံလုပ်ငန်းစုြဖစ်သည့် Dai-

ichi Life Group ၏ ကုမ5ဏီခဲွတစ်ခုြဖစ်သည်။ Dai-ichi Life Group သည် 2ုိင်ငံေပါင်း (၉) 2ုိင်ငံ ရိှ သံုးစဲွသူများ2ှင့် ၎င်းတုိ7 

၏ မိသားစုများအတွက် ေရရှည်ေငွေ?ကးဆုိင်ရာအကာအကွယ်2ှင့်အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မCများကုိ ေပးအပ်လျက် ရိှ 

သည်မှာ 2ှစ်ေပါင်း (၁၂၀) 2ှစ်ရိှMပီြဖစ်သည်။ 

၂၀၁၉ ခု2ှစ်တွင် Dai-ichi Life သည် ၎င်းတုိ7၏ကမjာ့အဆင့်မီ အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မCကုိ ြမန်မာ2ုိင်ငံသူ2ုိင်ငံသားများ 

ထံသုိ7 ယူေဆာင်လာရန် တရားဝင် လုပ်ငန်းလုပ်ကုိင်ခွင့်လုိင်စင်ကုိ ရရိှခ့ဲသည်။ Dai-ichi Life Group ၏ “People First” 

ခံယူချက်ြဖင့် Dai-ichi Life Insurance Myanmar ကုိ ြမန်မာ2ုိင်ငံသုိ7 ေရာက်ရိှေစခ့ဲMပီး ၎င်းတုိ7၏ေဒသတွင်း2ှင့်2ုိင်ငံတကာ 

အရည်အချင်း တုိ7ကုိေပါင်းစပ်ကာ Dai-ichi Life ၏ 2ှစ်ေပါင်း (၁၂၀) 2ှစ်ရိှ လုပ်ငန်းအေတွ*အ?ကuံ2ှင့်အတူ ေဒသခံလူမC 

အဖဲွ*အစည်းအတွက် အဓိပ5ာယ်ြပည့်ဝသည့် အကျိuးသက်ေရာက်မCကုိ ဖန်တီးရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ 

Dai-ichi Life သည် "ထာဝရသင်2ှင့်အတူ" ဆုိသည့် ကုမ5ဏီ၏ရည်မှန်းချက်2ှင့်အတူ အသက်အာမခံဝန်ေဆာင်မCများ ကုိ 

ေဒသခံလူမCအသုိက်အဝန်းထံသုိ7 ယူေဆာင်လာေပးြခင်းြဖင့် ြမန်မာြပည်သူများ စိတ်ေအးချမ်းသာမC2ှင့် ေကာင်းမွန်သည့် 

ဘဝအရည်အေသွးကုိ ြမlင့်တင်ရန် ကတိြပuပါသည်။ 

 

ြမန်မာအေရှ*တိုင်းဘဏ် (MOB) အေ?ကာင်း 

ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) သည် ၁၉၉၃ ခု2ှစ် မှစတင်၍ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မCများကုိ ေဆာင်ရွက်ခ့ဲပါသည်။ 

အပ်ေငွများလက်ခံြခင်း၊ လုပ်ငန်းသံုးေချးေငွများထုတ်ေချးြခင်း၊ ေငွလoဲဝန်ေဆာင်မCလုပ်ငန်းများ၊ ယံု?ကည်အပ်2ံှမCလုပ်ငန်း 
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များ2ှင့် အီလက်ထေရာနစ်ေငွေ?ကးဝန်ေဆာင်မCများကုိ  ြမန်မာ2ုိင်ငံတစ်ဝှမ်းဘဏ်ခဲွေပါင်း (၄၈) ဘဏ်တွင် ထိေရာက်၍ 

ယံု?ကည်စိတ်ချရေသာ ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မCများကုိ ေပးလျက်ရိှပါသည်။  ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) သည် 

ြပည်တွင်း ဘဏ်လုပ်ငန်းများသာမက ကမjာတစ်ဝှမ်းရိှ ဘဏ်ေပါင်း (၅၈)ခု2ှင့် ေကာင်းမွန်သည့် လုပ်ငန်းဆက်ဆံေရးများ 

ထူေထာင်လျက် 2ုိင်ငံတကာ စီးပွားေရးကွန်ရက်တစ်ခုကုိ တည်ေဆာက်Mပီး 2ုိင်ငံတကာဘဏ် လုပ်ငန်းဝန်ေဆာင်မCများ 

ကုိ ေပးလျက်ရိှပါသည်။ 

ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) သည် အဓိကဘဏ်လုပ်ငန်းအြပင်လုပ်ငန်းခဲွတစ်ခုြဖစ်ေသာ Oriental Leasing Company 

Limited (OLCL) ကုိ ၁၉၉၅ ခု2ှစ်တွင် တည်ေထာင်ခ့ဲMပီး ြမန်မာြပည်သူြပည်သားများအတွက် ေငွေရးေ?ကးေရး ၏ အဆင် 

ေြပေချာေမွ*ေစရန် ေငွေ?ကးဝန်ေဆာင်မCများကုိ တုိးချဲ*ေဆာင်ရွက်လျက်ရိှပါသည်။ ြမန်မာအေရှ*တုိင်းဘဏ် (MOB) သည် 

ဘဏ်၏ရည်မှန်းချက်တစ်ခုြဖစ်သည့်  MOB ၏ ဝန်ေဆာင်မCများကုိ ဆက်သွယ် အသံုးြပuေဆာင်ရွက်ေနသူများ၏ ေငွေရး 

ေ?ကးေရး လုိအင်ဆ2qများ၊ ရည်မှန်းချက်များကုိ ြဖည့်ဆည်းေပး2ုိင်ေသာဘဏ်တစ်ခုအြဖစ် အစဉ်အMမဲ rကိuးစားလျက်ရိှ 

ပါသည်။ 

 

 

 


