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သတင််းထတ်ုပြန်ချက ်

 

အရညအ်သသ ်းပြင ် ကျန််းြာသရ်းသ ာင ်သရ ာက်ြှုြျာ်းက ု အြျာ်းပြညသူ် လက်ထဲ 

အဆင်သင ်ရယူန ငု်ရန်  Prudential Myanmar န င ် ြန််းလ ှုင်သဆ်းရ တု ိုု့ 

ြူ်းသြေါင််းသဆာင်ရွက်ြည် 
မြနြ်ာန ိုင်ငံတွင် အဆင ်မြင ် AI နည််းပညာသံို်း ဒစ်ဂျစ်တယ် ဖမြေရှင််းလိုပ်ဖဆာင်ချကြ်ျာ်းမြေင ် 

ကိုနက်ျစရ တသ်က်သာဖသာ အရည်အဖသွ်းမြင ် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာက်ြှုြျာ်း ဖပ်းအပ်သွာ်းြည် 

 

ရနက်ုန၊် ပြန်ြာ၊ ၂၀၂၀ ခနု  ်၊  ကတ်င်ဘာလ၊ ၁၁ ရကသ်နို့ - အာရှထ ပ်တန််းအသကအ်ာြခံလိုပ်ငန််းကက ်းမြေစ်သည ် 

Prudential Corporation Asia လက်ဖအာကရ်ှ  အပ ိုင်လိုပ်ငန််းခွွဲမြေစ်ဖသာ Prudential Myanmar နှင ် မြနြ်ာန ိုင်ငံတွင် 

တစ်ခိုတည််းဖသာ JCI အသ အြှတ်မပြုလကြ်ှတ် ရရှ ထာ်းသည ် ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံို (Pun Hlaing Hospitals) တ ိုို့သည် 

မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာကြ်ှုနှင ် အာြခံလိုပ်ငန််းနယ်ပယ်တွင် အသက်အာြခံနငှ ် ကျန််းြာဖရ်း အာြခြံျာ်း 

မြေနိ်ု့မြေ ်းဖပ်းအပ်မခင််း၊ နည််းပညာအရ ပ ်းဖပေါင််းဖဆာင်ရွကမ်ခင််း၊ ဖဆ်းဘက်ဆ ိုင်ရာ အသ အြှတ်မပြု လကြ်ှတ်ရ 

ဆရာဝန်ြျာ်းနှင ် ၂၄ နာရ ၊ ၇ ရက်ပတလ်ံို်း အနွလ် ိုင််းြှတစ်ဆင ် ဖဆွ်းဖနွ်းန ိုင်မခင််း၊ သတ်ြှတ်ထာ်းသည ် 

ဖနရာဖဒသြျာ်းတွင် လ ထိုအဖမခမပြု အစ အစဉြ်ျာ်း မပြုလိုပ်မခင််း စသည်မြေင ် ဘကစ်ံိုကဏ္ဍစံိုြှ ပ ်းဖပေါင််းလိုပ်ဖဆာင်ရန ်

ရညရ်ွယ်၍ သ ်းသနိ်ု့ြ တ်ြေက်အမြေစ် လကြ်ှတ်ဖရ်းထ ို်းခွဲ ကကပေါသည်။ 

 

အဆ ိုပေါ ပ ်းဖပေါင််းဖဆာငရ်ကွြ်ှုတွင် မြနြ်ာန ိုင်ငံရှ  လ ြှုစ ်းပွာ်းကဏ္ဍ အဖမခအဖန အြျ  ြု်းြျ  ြု်းြှ လ တ ိုင််းအတွက် 

ကိုနက်ျစရ တ ်သက်သာဖသာ အရည်အဖသွ်းမြင ် ကျန််းြာဖရ်း ဖစာင ်ဖရှာက်ြှုအာ်း မြေည ်ဆည််းဖပ်းန ိုင်ြည ် ဒစ်ဂျစ်တယ် 

ဖမြေရှင််းလိုပ်ဖဆာင်ချက်ြျာ်းက ို အဖကာင်အထည်ဖြော ် ဖပ်းအပ်န ိုင်ဖရ်းနှင ် ပ ိုြ ို တ ို်းတကြ်ေွံွံ့ဖြေ ြု်းလာဖစရန် 

မြြှင ်တင်ဖပ်းဖရ်းက ို အဖလ်းထာ်း လိုပ်ဖဆာင်သွာ်းြည် မြေစ်ပေါသည်။ Prudential Myanmar ၏ လ သာ်းြှတ်ဉာဏတ်ို AI 

နည််းပညာသံို်း Pulse ြ ိုဘ ိုင််းအကပ်လ ဖက်းရှင််းက ို အသံို်းမပြု၍ ကိုြပဏ ကက ်းနစှခ်ိုစလံို်း၏ သ ်းသနိ်ု့ြ တ်ြေက်ဖဆာင်ရကွ်ြှု  

ြှတစဆ်င  ် လ တစ်ဦ်းချင််းစ နငှ ် က ိုက်ည ြှုရှ ဖသာ ကျန််းြာဖရ်းဆ ိုင်ရာ ဝန်ဖဆာင်ြှုြျာ်းက ို လ တ ိုင််း အချ  န်ြဖရွ်း၊ 

ဖနရာြဖရွ်း၊ ကလစ်တစခ်ျက် နှ ပ်ရံိုြျှမြေင ် ရယ န ိုင်ဖတာ ြည ်မြေစပ်ေါသည်။ 

 

Pulse ဆ ိုသညြ်ှာ အသံို်းမပြုသ ြျာ်း၏ ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ က စစအဝဝက ို အလံို်းစံို ကက ြုတင်စ ြံခနိ်ု့ခွွဲန ိုင်ရန် 

ြေန်တ ်းဖပ်းထာ်းဖသာ လိုပ်ဖဆာင်ချက်အာ်းလံို်း စိုစည််းပေါရှ သည ် ဒစ်ဂျစ်တယ်အကပ်လ ဖက်းရှင််းတစခ်ို မြေစ်ပေါသည်။ 

Pulse အက်ပလ ဖက်းရှင််း၏ AI နည််းပညာမြေင  ် ပံ ပ ို်းဖပ်းထာ်းဖသာ အချ  နန်ှင ်တဖမပ်းည ရယ န ိုင်ဖသာ 

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း၊ တစ်ဦ်းချင််းစ ၏ လ ိုအပ်ချက်အရ က ိုယ်တ ိုင်ရယ န ိုင်ဖသာ ပံ ပ ို်းြှုြျာ်းမြေင  ်

အသံို်းမပြုသ ြျာ်းအတွက် ၂၄ နာရ ၊ ၇ ရကပ်တလ်ံို်း က ည ဖစာင ဖ်ရာှက်ဖပ်းြည ် ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ 

အဖြောြ်ွနတ်စ်ဦ်း ရှ ထာ်းသကွဲ သ ိုို့ ဖရာဂေါဘယြျာ်း စတင်မြေစပ်ွာ်းြှုြှ ကာကွယ်၊ ထ န််းချြုပ်၊ တာ်းဆ ်းန ိုင်ရန် က ည ဖပ်းြည် 

မြေစပ်ေါသည်။ ၂၀၁၉ ခိုနှစ်၊ ဩဂိုတ်လတွင် ြဖလ်းရာှ်းန ိုင်ငံ၌ Pulse အက်ပလ ဖက်းရှင််း စတင်ြ တ်ဆက်ခွဲ ချ  နြ်ှစ၍ 

အာရှဖဒသတစလ် ာ်းရှ  ဖ ်းကွက် (၁၁) ခိုတွင် ြှုဖဒေါင််းလိုဒ် ရယ ဖပေါင််း (၈) သန််းဖကျာ် ရှ ခွဲ ဖပ  မြေစ်သည်။ 
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တစစ် တ်တစ်ဖဒသအမြေစ် င်ရွကဖ်ရ်း လိုပ်ငန််းအစ အစဉ်ြျာ်း၏ပ ်းဖပေါင််းဖဆာ  Pulse အကပ်လ ဖက်းရှင််းနှင ် 

ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံို၏ လိုပ်ဖဆာင်ချကစ်နစြ်ျာ်းက ို ဖပေါင််းစည််း ထည သွ်င််းသွာ်းြည်မြေစ်ဖပ ်း အသံို်းမပြုသ ြျာ်းအဖနမြေင ် 

ဖဆ်းကိုသြှု ခံယ ရန် ရက်ချ  န််းရယ မခင််း၊ အနွ်လ ိုင််းြှတစ်ဆင  ် ဆရာဝန်ြျာ်းနှင ် ဖဆွ်းဖနွ်းတ ိုင်ပင်န ိုင်မခင််းတ ိုို့ အပေါအဝင် 

အမခာ်းဖသာ အဆင ်မြင ် ဝန်ဖဆာင်ြှုြျာ်းက ို ရယ န ိုင်ြည် မြေစ်ပေါသည်။ 

 

အထကပ်ေါ ပ ်းဖပေါင််းဖဆာင်ရကွ်ြှုြျာ်း စတင်သည  ် အထ ြ််းအြှတ်အမြေစ် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာကြ်ှု လ ိုအပ်ဖနသ ြျာ်း 

အတွက ် Pulse အက်ပလ ဖက်းရှင််းြှတစဆ်င ် အနွ်လ ိုင််း ကျန််းြာဖရ်းတ ိုင်ပင်ဖဆွ်းဖနွ်းမခင််း ဝနဖ်ဆာငြ်ှုက ို အခြွဲ  

ဖထာက်ပံ ဖပ်းအပြ်ည ် ထ ်းမခာ်းဖသာ လ ြှုအကျ  ြု်းမပြု အစ အစဉတ်စ်ခိုက ို စတင်ြ တ်ဆက်သွာ်းြည် မြေစ်ပေါသည်။ ထ ိုို့အမပင ်

စကတ်င်ဘာလ ၂၉ ရက်ဖနို့တွင် ကျဖရာကြ်ည ် ကြ္ာ နလှံို်းကျန််းြာဖရ်းဖနို့က ို ဂိုဏ်မပြုသည ်အဖနမြေင ်  Prudential 

Myanmar နှင ် ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုတ ိုို့ အတ တကွ ပ ်းဖပေါင််းဖပ ်း ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ အနွ်လ ိုင််း အခြ််းအနာ်းတစခ်ိုက ို 

ကက ်းြှ ်းကျင််းပြည်မြေစ်ဖပ ်း Pulse အကပ်လ ဖက်းရှင််း အပေါအဝင ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပလက်ဖြောင််း အြျ  ြု်းြျ  ြု်းြှတစ်ဆင ် 

ကကည ်ရှုန ိုင်ရန ် ထိုတ်လ င ်ဖပ်းြည်မြေစပ်ေါသည်။ အဆ ိုပေါ အခြ််းအနာ်းတွင် တ ိုက်ရ ိုကထ်ိုတ်လ င ် သင်ကကာ်းဖပ်းြည ် 

က ိုယ်လက်လှုပ်ရာှ်းြှုသင်တန််း အပေါအဝင် ကျန််းြာဖရ်းနှင ် လ ြှုဘဝဆ ိုင်ရာ ဖခေါင််းစဉြ်ျာ်းစာွက ို ဖဆွ်းဖနွ်း 

ဖမပာကကာ်းသွာ်းြည ် အသ ပညာဖပ်း webinar ဖဆွ်းဖနွ်းပွွဲ စကာ်းဝ ိုင််းြျာ်းလည််း ပေါဝင်ြည် မြေစပ်ေါသည်။ 

 

Prudential Myanmar ၏ CEO ပြ ်သူ Mr. Asit Rath က "Prudential Myanmar နွဲို့ ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုတ ိုို့ဟာ မြန်ြာန ိုင်ငံ 

အနှံို့အမပာ်းြှာရှ တွဲ  မပည်သ ဖတွအာ်းလံို်းအတွက် သ တ ိုို့လက်လှြ််းြ ဖပ ်း ကိုန်ကျစရ တ ် သက်သာတွဲ  အဆင ်မြင ် 

ကျန််းြာဖရ်း ဖစာင ဖ်ရှာက်ြှုဖတွ ဖပ်းအပ်သွာ်းချင်တွဲ  တ ည တွဲ  ဖြျှာြ်နှ််းချကတ်စခ်ို ရှ ဖနပေါတယ်။ ကျွန်ဖတာ်တ ိုို့ 

ကိုြပဏ ရွဲွံ့ "ဒ ိုို့ဖတွတကယ ် ကျန််းြာဖအာင်ဖနကကတယ်”  ဆ ိုတွဲ  ကတ ကဝတ်ရွဲွံ့ အစ တ်အပ ိုင််းတစခ်ိုအဖနနွဲို့ 

အဖကာင််းဆံို်း ကာကွယ်ြှုဖတွနွဲို့ အဘက်ဘက်က မပည စ်ံိုဖကာင််းြွနတ်ွဲ  ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရာှကြ်ှုက ို 

စ ြခံနိ်ု့ခွွဲန ိုင်ဖအာင် အဖလ်းထာ်း လိုပ်ဖဆာင်သွာ်းြာှပေါ။ ဒေါ  ဖကကာင  ် ကျွန်ဖတာတ် ိုို့ရွဲွံ့ ထ ပ်တန််း  AI နည််းပညာက ို 

ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုရွဲွံ့ ကက ်းြာ်းကျယ်မပနိ်ု့တွဲ  ဖဆ်းရံို ကနွ်ရက်အပေါအဝင ်ဖဆ်းဘက်ဆ ိုင်ရာ ကျွြ််းကျင်ြှုဖတွနွဲို့ ဖပေါင််းစည််းဖပ ်း 

ဒ န ိုင်ငံြှာ ဖပ်းဖနတွဲ  ကျန််းြာဖရ်း ဖစာင ဖ်ရာှက်ြှုပံိုစကံ ို ပ ိုဖပ ်း တ ို်းတက်ဖကာင််းြနွ်လာဖအာင် ဖမပာင််းလွဲဖပ်းန ိုင်ြေ ိုို့ 

ဖြျှာြ်ှန််းထာ်းပေါတယ်”ဟို ဖမပာသည်။ 

 

ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုက ို ၂၀၀၅ ခိုနှစတွ်င် စတင်တည်ဖထာင်ခွဲ ဖပ ်း လကရ်ှ  ရနက်ိုန်၊ ြနတဖလ်းနှင ် ဖတာင်ကက ်းတ ိုို့တွင် ဖဆ်းရံို (၃) 

ရံိုနှင  ် ဖဆ်းဖပ်းခန််း (၄) ခို ြေငွ ်လှစဝ်န်ဖဆာင်ြှု ဖပ်းလျကရ်ှ ပေါသည်။  အထင်ကရ ဖဆ်းရံိုတစ်ခိုမြေစ်သည  ် ပန််းလ ှုင် 

လ ှုင်သာယာ ဖဆ်းရံိုသည ် မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ တစ်ခိုတည််းဖသာ Joint Commission International (JCI) အသ အြှတ်မပြု 

လက်ြတ်ှရ ဖဆ်းရံိုတစခ်ိုမြေစ်ဖပ ်း န ိုင်ငံတကာအဆင ်ြ  လ နာဗဟ ိုမပြု ပံိုစကံိုသြှုပံိုစံအတ ိုင််း ရိုပ်ပ ိုင််းဆ ိုင်ရာအရသာြက 

ဘက်ဖပေါင််းစံိုြ ှ ချဉ််းကပက်ိုသသည န်ည််းမြေင ် ဝန်ဖဆာင်ြှုဖပ်းလျက် ရှ ပေါသည်။ အဆ ိုပေါ ထ ်းမခာ်းသည ် ကိုသြှုပံိုစံ၏ 

အသက်ဖသွ်းဖကကာအမြေစ် ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုရှ  ဝနထ်ြ််းြျာ်းအမပင် (၈၀) ရာခ ိုင်နှုန််းဖသာ ဆရာဝနြ်ျာ်းနှင ် အထ ်းကိုြျာ်းက ို 

အချ  န်မပည ် ခနိ်ု့အပထ်ာ်းရှ ပေါသည်။ 
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ြန််းလ ှုင်သဆ်းရ ု၏ CEO ပြ သူ် Dr. Gershu Paul က “ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုအဖနနွဲို့ တစ်န ိုင်ငံလံို်းအတ ိုင််းအတာနွဲို့ 

ကွနရ်က်တစခ်ို ဖြော်ဖဆာင်ဖနတွဲ အတွက် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာကြ်ှု ကဏ္ဍက ို ဒစ်ဂျစ်တယ်စနစ် က ်းဖမပာင််းြေ ိုို့၊ 

အလ ိုအဖလျာက ် နည််းပညာစနစန်ွဲို့ ဖခေါက်ရ ို်းကျ  ြု်းဖနတွဲ  အဖလ အထဖတွက ို ဖမပာင််းလွဲြေ ိုို့ ဖဆာငရ်ကွ်ရာြှာ 

ရင််းနှ ်းမြြုပန်ှံသွာ်းြေ ိုို့ တ ကျဖသချာတွဲ  လိုပ်ငန််းစဉ်တစ်ရပ် ချြှတ်ထာ်းပေါတယ်။ ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုရွဲွံ့ အဓ ကပန််းတ ိုင်က 

အကျင ်ပေါဖနတွဲ  သြာ်းရ ို်းကျပံိုစံကဖန နည််းပညာ လိုပ်ဖဆာင်ချက်ဖတွ အစံိုအလင်ပေါဝင်တွဲ  အွန်လ ိုင််း ဒ ဂျစ်တယ်ပံိုစံနွဲို့ 

ဖပေါင််းစည််းဖပ ်း တ ို်းချွဲွံ့လိုပက် ိုင်န ိုင်ြေ ိုို့ မြေစ်ပေါတယ်။ အွဲ ဒ ရည်ရယ်ွချက်အရ ကြ္ာ ထ ပ်တန််း အသကအ်ာြခံလိုပ်ငန််းမြေစတ်ွဲ  

Prudential Myanmar နွဲို့ အခိုလ ို ပ ်းဖပေါင််းဖဆာင်ရကွ်ခငွ ်ရတွဲ အတွက် ဝြ််းဖမြာက်ဂိုဏ်ယ ြ ပေါတယ်။ အခိုဆ ိုရင် 

Prudential Myanmarရွဲွံ့ နည််းပညာနွဲို့ အသံို်းမပြုသ ဖတွဟာ ဖရာဂေါလကခာဖတွက ို စစ်ဖဆ်းန ိုင်ြယ်၊ သ တ ိုို့ ခစံာ်းဖနရတွဲ  

ဖရာဂေါရွဲွံ့ အနတရာယ်က ို ပ ိုဖပ ်း သဖဘာဖပေါက်နာ်းလည်လာြယ၊် ဖပ ်းဖတာ  လ ိုအပ်ရင် လ ိုအပ်သလ ို သကဆ် ိုင်ရာ 

ကျန််းြာဖရ်း သတင််းအချက်အလက် ဖတွက ို အချ  နန်ွဲို့တဖမပ်းည  ရယ န ိုင်ကကပေါြယ။် ဒေါ  ဖကကာင  ်

ကျွန်ဖတာ်တ ိုို့အဖနနွဲို့လည််း မြနြ်ာန ိုင်ငံ ဖနရာဖဒသ အနှံို့အမပာ်းက မပည်သ ဖတွအတွက် မြန်ဆန်ဖကာင််းြွန်တွဲ  

ဝန်ဖဆာင်ြှုဖတွ ဖပ်းန ိုင်ဖတာ ြှာမြေစ်ဖပ ်း ဒ ကျန််းြာဖရ်း ဖစာင ်ဖရှာက်ြှုဖတွက ို မပညသ် ဖတွအဖနနွဲို့လည််း ပ ိုဖပ ်း 

အလွယ်တက  ရယ န ိုင်ဖတာ ြာှ မြေစပ်ေါတယ်”ဟို ဖမပာသည်။ 

 

- ပြ ်း –  

 

 

 

 

 

သတင််းြ ဒ ယာြ  ထြြ် သြ်းပြန််း   ုြ််းလ ုြေါက ဆက်သ ယ်ရန ်- 

 

Chilli Agency (for Prudential Myanmar Life Insurance) 

ဖြမြသ     ဆိုမြတသ်က်                           

ြေိုန််း - ၀၉ ၉၇၇၃၂၆ ၇၅၇၉   ြေိုန််း - ၀၉ ၉၇၄၅၂၄၆၉၀ 

ဖြ်းလ ် -maymyathu@chilli.agency   ဖြ်းလ ် -hsumyatthet@chilli.agency    

 

Pun Hlaing Hospitals in Myanmar 

ခ ိုင်နှင််းမြေ မြေ ဖြေွ်း 

ြေိုန််း - ၀၉ ၄၀၁၅၄ ၀၁၀၃ 

ဖြ်းလ ် -khinhninppp@phsh.com.mm 

 

Prudential Myanmar Life Insurance အသ ကာင််း 

mailto:maymyathu@chilli.agency
mailto:maymyathu@chilli.agency
mailto:hsumyatthet@chilli.agency
mailto:hsumyatthet@chilli.agency
mailto:khinhninppp@phsh.com.mm
mailto:khinhninppp@phsh.com.mm
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Prudential Myanmar သည ် Prudential Corporation Asia လက်ဖအာကရ်ှ  အပ ိုင် အသက် အာြခံလိုပ်ငန််းတစခ်ို 

မြေစပ်ေါသည်။ မြန်ြာန ိုင်ငံရှ  မပည်သ ြျာ်းအတွက် ဖရရညှ် ယံိုကကညစ် တ်ချရသည  ် ကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရှာက်ြှုနှင ် 

လ ိုအပခ်ျ  န်တွင် အဖထာကအ်ပံ မြေစ်ဖစြည ် စိုဖဆာင််းဖငွြျာ်း ပ ိုြ ို တ ို်းပွာ်းလာဖစြည  ် အသက်အာြခ ံ ဖပေါ်လစ  

ထိုတ်ကိုန်ြျာ်းနှင ် နည််းပညာဖမြေရှင််းြှုစနစြ်ျာ်းက ို ဖပ်းအပ်ရန် ၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ န ိုဝင်ဘာလတွင်  မြန်ြာန ိုင်ငံ စ ြကံ န််းနှင ် 

ဘဏ္ဍာဖရ်းဝန်ကက ်းဌာန (MoPF) ြှ ဖပ်းအပ်သည ် အသကအ်ာြခံလိုပ်ငန််း ဖဆာင်ရကွခ်ွင ်  လ ိုင်စင်က ို 

လကခ်ံရရှ ခွဲ ပေါသည်။ 

 

Prudential Myanmar သည် မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ အသကအ်ာြခနံယ်ပယ် တ ို်းတကပ်ျွံံ့နှံို့လာဖစရန်နှင  ်မပည်သ  အာ်းလံို်းပေါဝင် 

အသံို်းမပြုန ိုင်သည ် ဘဏ္ဍာဖရ်းစနစက် ို တ ို်းမြြှင ်ဖြော်ဖဆာင်ဖပ်းရန် တစန် ိုင်ငံလံို်း အတ ိုင််းအတာမြေင ် အဖလ်းထာ်း 

ကက ြု်းစာ်းဖဆာငရ်ကွ်ြည် မြေစသ်ည်။ Prudential Myanmar ၏ နည််းပညာ ဦ်းစာ်းဖပ်းချဉ််းကပြ်ှုမြေင ် အာြခံ ဝန်ဖဆာင်ြှု 

ြျာ်းက ို ရ ို်းရှင််းလွယ်က ဖပ ်း အဆင်ဖမပဖချာဖြွွံ့စာွ ရယ န ိုင်ြည ်အမပင ် မြနြ်ာန ိုင်ငံ အနှံို့အမပာ်းရှ  မပည်သ ြျာ်းထံ 

ကျယ်ကျယ်မပနိ်ု့မပနိ်ု့ ပျွံံ့နှံို့ဖရာက်ရှ န ိုင်ရန် ကတ ကဝတ်မပြုထာ်းသည်။ 

 

အဖသ်းစ တထ်ပြ်ံ သ ရှ လ ိုပေါက Prudential Myanmar Life Insurance ဝက်ဘ်ဆ ိုက် နှင ် Facebook စာြျကန်ှာ  တ ိုို့တွင် 

ဝင်ဖရာက်ဖလ လာ ကကည ်ရှုန ိုင်ပေါသည်။ 

 

Prudential Corporation Asia အသ ကာင််း 

Prudential Corporation Asia သည် Prudential plc* လက်ဖအာကရ်ှ  လိုပ်ငန််းခွွဲတစခ်ို မြေစ်ဖပ ်း အာရဖှဒသ အတွင််းနှင  ်

အာြေရ ကန ိုင်ငံရှ  အသက်အာြခံလိုပ်ငန််းြျာ်းနှင ် Eastspring Investments ၏ ရင််းနှ ်းမြြုပ်နှြံှုဆ ိုင်ရာ စ ြခံနိ်ု့ခွွဲွံ့ြှု 

လိုပ်ငန််းတ ိုို့ ပေါဝင်သည်။ ရံို်းချြုပ်ြာှ ဖဟာင်ဖကာင်တွင် တည်ရှ ဖပ ်း Prudential အဖနမြေင ် လ အြျာ်း၏ 

လ ိုအပခ်ျက်အြျ  ြု်းြျ  ြု်းက ို မြေည ဆ်ည််းဖပ်းန ိုင်ြည  ် ဖရရှည ် အာြခစံိုဖဆာင််းဖငွ ဝန်ဖဆာင်ြှုြျာ်း၊ ရင််းနှ ်းမြြုပန်ှံြှုနှင ် 

ကာကွယ်ဖစာင ဖ်ရှာက်ြှု ဆ ိုင်ရာ အာြခံအြျ  ြု်းအစာ်းြျာ်းက ို ဖပ်းအပထ်ာ်းပေါသည်။ 

 

Prudential သည် ကဖြာ္ဒ ်းယာ်း၊ တရိုတ်၊ ဖဟာင်ဖကာင်၊ အ နဒ ယ၊ အင်ဒ ိုန ်းရှာ်း၊ လာအ ို၊ ြဖလ်းရာှ်း၊ မြန်ြာ၊ ြေ လစပ် ိုင်၊  

စင်ကာပ ၊ ထ ိုင်ဝြ်၊ ထ ိုင််းနှင ် ဗ ယကန်ြ် စသည ်  အာရှဖဒသတစ်လ ာ်းရှ  ဖ ်းကကွ် (၁၃) ခို၏ ထ ပ်တန််းအသက်အာြခ ံ

ဝန်ဖဆာင်ြှု လိုပ်ငန််းတစ်ခို မြေစ်သည်။ အာြေရ က တ ိုက်တွင် ကငြ်ရွန််း၊ ကိုတ်အ ိုင်ဗွ ၊ ကငည်ာ၊ န ိုင်ဂျ  ်းရ ်းယာ်း၊ တ ိုဂ ိုနှင  ်

ယ ဂန်ဒေါ န ိုင်ငံတ ိုို့ ပေါဝင်ဖသာ ဖ ်းကကွ် (၈) ခိုက ို လ ြ််းခခံြုထာ်းဖပ ်းမြေစ်သည်။ Prudential ၏ အာြခံလိုပ်ငန််းြျာ်းအာ်း 

ဖနရာြျ  ြု်းစံိုြှတစ်ဆင ် အလွယ်တက  ချ  တ်ဆကရ်ယ န ိုင်ရဖသာ ယံိုကကည်စ တ်ချရသည  ် ပလက်ဖြောင််းြတှစဆ်င ် 

ကြာ္ တ ိုက်ကက ်းနှစတ် ိုကြ်ှ customer ဖပေါင််း (၁၆) သန််းဖကျာ်အတွက် အြျ  ြု်းအစာ်း စံိုလင်ဖပ ်း တ ထွင်ဆန််းသစသ်ည  ်

နည််းပညာ ဖမြေရှင််းလိုပ်ဖဆာငခ်ျက်ြျာ်းက ို ဖပ်းအပ်လျကရ်ှ သည်။ 

 

Eastspring Investments သည် ကက ်းြာ်းကျယ်မပနိ်ု့သည ် အြေွွဲွံ့အစည််းဆ ိုင်ရာ ရင််းနှ ်းမြြုပ်နှသံ ြျာ်းက ိုယ်စာ်း အာရှဖဒသ 

အတွင််းရှ  အကက ်းဆံို်း ရင််းနှ ်းမြြုပ်နှြံှုြျာ်းက ို စ ြခံနိ်ု့ခွွဲဖပ်းလျက် ရှ ပေါသည်။ အာရှဖ ်းကွက်ကက ်း (၁၁) ခိုအမပင ် 

ဖမြာက်အဖြရ က၊ ဥဖရာပတ ိုို့တွင် လိုပ်ငန််းအဖမြာကအ်မြာ်းရှ မခင််းတ ိုို့ဖကကာင ် အာရှအဖမခစ ိုက် ထ ပတ်န််းရင််းနှ ်းမြြုပန်ှံြှု 

https://prudential.com.mm/
http://www.facebook.com/PrudentialMyanmarLifeInsurance
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ဆ ိုင်ရာ စ ြခံနိ်ု့ခွွဲြှု လိုပ်ငန််းတစ်ခို မြေစ်ပေါသည်။ အဆ ိုပေါ လိုပင်န််းသည် ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ဖနို့အထ  စာရင််း အရ 

စိုစိုဖပေါင််း အဖြရ ကန်ဖဒေါ်လာ (၂၂၀) ဘ လ ယံဖကျာ် တန်ြေ ို်းရှ  ပစစည််းဥစစာြျာ်းက ို စ ြံခနိ်ု့ခွွဲလျကရ်ှ ဖပ ်း 

စဖတာ ရှယ်ယာြျာ်းနှင ် ပံိုြှနဝ်င်ဖငွတ ိုို့ အပေါအဝင ်ဖငွဖကက်း ပ ိုင်ဆ ိုင်ြှုအြျ  ြု်းြျ  ြု်းက ို စ ြခံနိ်ု့ခွွဲလျက် ရှ ပေါသည်။ 

 

လ တ ိုင််းအတွက် ကိုနက်ျစရ တသ်က်သာဖပ ်း အလယ်ွတက ရယ န ိုင်ဖသာ ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာက်ြှုြျာ်း ဖပ်းအပန် ိုင်ရန ်

ဟ သည ် ကိုြပဏ ၏ ဖြျှာ်ြနှ််းချကန်ှင ်အည  Prudential ြှ ြ တ်ဆက်လ ိုက်သည  ် Pulse အကပ်လ ဖက်းရှင််းက ို 

ြဖလ်းရာှ်းန ိုင်ငံတွင် ၂၀၁၉ ခိုနစှ် ဩဂိုတ်လက စတင်ြ တ်ဆက်ခွဲ ပေါသည်။  ယဖနို့အချ  န်တွင် Pulse က ို အာရှတစဝ်ှြ််းရှ  

ဖ ်းကကွ် (၁၁) ခိုတွင် သံို်းစွွဲန ိုင်ဖပ မြေစ်ဖပ ်း၊ ြကကာြ  အာြေရ ကန ိုင်ငံတွင် သံို်းစွွဲန ိုင်ဖတာ ြည် မြေစ်သည်။ Pulse 

အကပ်လ ဖက်းရှင််း၏ AI နည််းပညာမြေင ် ပံ ပ ို်းဖပ်းထာ်းဖသာ အချ  န်နှင ်တဖမပ်းည ရယ န ိုင်ဖသာ 

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း၊ တစ်ဦ်းချင််းစ ၏ လ ိုအပ်ချက်အရ က ိုယ်တ ိုင်ရယ န ိုင်ဖသာ ပံ ပ ို်းြှုြျာ်းမြေင  ်

အသံို်းမပြုသ ြျာ်းအတွက် ၂၄ နာရ ၊ ၇ ရကပ်တလ်ံို်း က ည ဖစာင ဖ်ရာှက်ဖပ်းြည ် ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ 

အဖြောြ်ွနတ်စ်ဦ်း ရှ ထာ်းသကွဲ သ ိုို့ ဖရာဂေါဘယြျာ်း စတင်မြေစပ်ွာ်းြှုြှ ကာကွယ်၊ ထ န််းချြုပ်၊ တာ်းဆ ်းန ိုင်ရန် က ည ဖပ်းြည် 

မြေစပ်ေါသည်။ ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ ဩဂိုတ်လ အထ  အာရှဖဒသတွင် အကပ်လ ဖက်းရှင််း ဖဒေါင််းလိုဒ်ရယ ြှုဖပေါင််း အကက ြ်ဖရ (၈) 

သန််းဖကျာ ် အထ  ရှ ခွဲ ဖပ  မြေစ်သည်။ အက်ပလ ဖက်းရှင််းအဖကကာင််း ပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုပေါက www.wedopulse.com သ ိုို့ 

ဝင်ဖရာက်ဖလ လာန ိုင်ပေါသည်။ 

 

* Prudential plc သည် လန်ဒန် (PRU.L) ၊ ဖဟာင်ဖကာင် (2378.HK) ၊ စင်ကာပ  (K6S.SG) နှင  ်နယ ်းဖယာက် (PUK.N) 

စဖတာ အ တ်ချ  န််း ဖ ်းကကွ်ြျာ်းတွင် စာရင််းဝငခ်ွဲ ဖပ ်း မြေစ်သည်။ Prudential plc သည် အဖြရ ကန်မပည်ဖထာင်စိုတွင် 

အဓ က လိုပ်ငန််းအဖမခစ ိုက်သည ် Prudential Financial, Inc. နှင ် United Kingdom ရှ  M&G plc ၏ လက်ဖအာကခ် ံ

ကိုြပဏ မြေစ်သည ် Prudential Assurance Company တ ိုို့နှင ် လိုပ်ငန််းဆကစ်ပ်ြှု ြရှ ပေါ။ 

 

Prudential ြ  ြ တ်ဆက်လ ကုသ်ည ် Pulse အက်ြလ သက်းရ င််းအသ ကာင််း 

Prudential ြ ှ ြ တ်ဆကလ် ိုက်သည ် Pulse ဆ ိုသည်ြာှ အသံို်းမပြုသ ြျာ်း၏ ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ က စစအဝဝက ို 

အလံို်းစံို ကက ြုတင်စ ြံခနိ်ု့ခွွဲန ိုင်ရန် ြေန်တ ်းဖပ်းထာ်းဖသာ လိုပ်ဖဆာင်ချက်အာ်းလံို်း စိုစည််းပေါရှ သည ် ဖဒသတွင််း 

ပထြဦ်းဆံို်းဖသာ ဒစ်ဂျစ်တယ်အကပ်လ ဖက်းရှင််းတစခ်ို မြေစပ်ေါသည်။ Pulse အကပ်လ ဖက်းရှင််း၏ Pulse 

အကပ်လ ဖက်းရှင််း၏ AI နည််းပညာမြေင ် ပံ ပ ို်းဖပ်းထာ်းဖသာ အချ  န်နှင ်တဖမပ်းည ရယ န ိုင်ဖသာ 

သတင််းအချက်အလက်ြျာ်း၊ တစ်ဦ်းချင််းစ ၏ လ ိုအပ်ချက်အရ က ိုယ်တ ိုင်ရယ န ိုင်ဖသာ ပံ ပ ို်းြှုြျာ်းမြေင  ်

အသံို်းမပြုသ ြျာ်းအတွက် ၂၄ နာရ ၊ ၇ ရကပ်တလ်ံို်း က ည ဖစာင ဖ်ရာှက်ဖပ်းြည  ် ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ 

အဖြောြ်ွနတ်စ်ဦ်း ရှ ထာ်းသကွဲ သ ိုို့ ဖရာဂေါဘယြျာ်း စတင်မြေစပ်ွာ်းြှုြှ ကာကွယ်၊ ထ န််းချြုပ်၊ တာ်းဆ ်းန ိုင်ရန် က ည ဖပ်းြည် 

မြေစ်ဖပ ်း ပ ိုြ ိုဖကာင််းြနွ်၍ အဆင ်မြင ် လိုပ်ဖဆာင်ချကြ်ျာ်း ြကကာြ အချ  န်တွင် ထပ်ြလံိုပ်ဖဆာင်န ိုင်ဖတာ ြည် 

မြေစပ်ေါသည်။ Pulse သည် အဖကာင််းဆံို်းအဆင ်အတန််းြ  ဒစ်ဂျစ်တယ် နည််းပညာြျာ်းက ို အသံို်းချ၍ အာရှတစ်ဝြှ််းရှ  

လ တ ိုင််းအတွက် ဖ ်းနှုန််းချ  ြုသာသည  ် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရှာက်ြှုြျာ်းက ို ရရှ န ိုင်ဖစရန ် ဟ သည  ် Prudential ၏ 

ဖဒသတွင််းဆ ိုင်ရာ ြဟာဗျ ဟာဖမြာက် လိုပ်ဖဆာင်ချက်၏ တစစ် တ်တစ်ဖဒသမြေစ်ပေါသည။် 

 

http://www.wedopulse.com/
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၂၀၁၉ ခိုနစှ်၊ ဩဂိုတ်လအတွင််း ြဖလ်းရာှ်းန ိုင်ငံ၌ Pulse က ို စတင်ြ တ်ဆက်ခွဲ ဖပ ်း ယခိုအခေါ ဖ ်းကကွ် (၁၁) ခိုတွင် ရယ  

အသံို်းမပြုန ိုင်ဖပ  မြေစပ်ေါသည်။ Pulse တွင် ဖရာဂေါလကခဏာ စစ်ဖဆ်းဖပ်းန ိုင်သည ် အဆင ်မြင ် AI နည််းပညာ၊ 

ကျန််းြာဖရ်းဆ ိုင်ရာ အကွဲမြေတ် စစ်ဖဆ်းြှု၊ ကျန််းြာကကံ ခ ိုင်ဖရ်းဆ ိုင်ရာ နည််းပညာလိုပဖ်ဆာင်ချက်ြျာ်း အပေါအဝင ်

ဆရာဝန်ြျာ်းနှင ် အွနလ် ိုင််းြှတဆင ် ဖဆွ်းဖနွ်းတ ိုင်ပင်န ိုင်မခင််း စသည ် အဘက်ဘက်ြှ ဖပ ်းမပည စ်ံိုဖသာ 

လိုပ်ဖဆာင်ချက်ြျာ်းက ို ရယ ကာ ြ ြ တ ိုို့ က ိုယ်ကျန််းြာ၊ စ တ်ချြ််းသာစာွ ဖနထ ိုင်န ိုင်ဖရ်းအတွက ် စ ြံဖဆာင်ရကွန် ိုင်ဖပ  

မြေစပ်ေါသည်။ 

 

စတင်ြ တ်ဆကသ်ည ် အချ  န်ြှ ယဖနို့အထ  Pulse က ို အာရှတွင် ဖဒေါင််းလိုဒ်ရယ ြှုဖပေါင််း အကက ြ်ဖရ (၈) သန််းဖကျာ ်အထ  

ရှ ခွဲ ဖပ ်း မြေစ်သည်။ * လက်ရှ အချ  န်တွင် Pulse အက်ပလ ဖက်းရင်ှ်းက ို ကဖြာ္ဒ ်းယာ်း၊ ဖဟာင်ဖကာင်၊ အင်ဒ ိုန ်းရှာ်း၊ လာအ ို၊ 

ြဖလ်းရာှ်း၊ မြနြ်ာ၊ ြေ လစ်ပ ိုင်၊  စင်ကာပ ၊ ထ ိုင်ဝြ်၊ ထ ိုင််းနှင  ်ဗ ယကန်ြ ်န ိုင်ငံတ ိုို့တွင် Apple နှင ် Google Play stores 

ြျာ်းြှတစ်ဆင ် ရယ န ိုင်ဖပ  မြေစ်ပေါသည်။  

 

အကပ်လ ဖက်းရှင််းအဖကကာင််း ပ ိုြ ိုသ ရှ လ ိုသည်မြေစ်ဖစ၊ ဖဒေါင််းလိုဒ်မပြုလိုပလ် ိုသည်မြေစ်ဖစ www.wedopulse.com သ ိုို့ 

ဝင်ဖရာက်ဖလ လာန ိုင်ပေါသည်။ 

 

* ၂၀၂၀ ခိုနစှ်၊ ကသဂိုတ်လ ၁၁ ရက်ဖနို့အထ  

 

ပြနြ်ာန ုင်င ရ   ြန််းလ ှုင်သဆ်းရ ုြျာ်းအသ ကာင််း (www.punhlainghospitals.com.mm) 

ရ ို်းြ OUE Healthcare ဆ ိုသည်ြာှ ရ ို်းြအိုပစ်ို၏ healthcare ဝန်ဖဆာင်ြှုဆ ိုင်ရာ လိုပ်ငန််းစိုကက ်းအတွက ် အြညန်ာြ 

အသစ်တစခ်ို မြေစ်ပေါသည်။ ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုြျာ်းနှင ် ဖဆ်းဘက်ဆ ိုင်ရာ ြ တ်ြေက်လိုပ်ငန််းြျာ်းြှာ အနွ်လ ိုင််းနှင ် ပံိုြနှ် 

healthcare ဝန်ဖဆာင်ြှုြျာ်း ဖပ်းအပလ်ျက် ရှ ပေါသည်။ ယဖနို့အချ  န်တွင် မြနြ်ာန ိုင်ငံရှ  FMI (ရ ို်းြအိုပစ်ို) နှင  ်

စင်ကာပ န ိုင်ငံရှ  OUE Lippo Healthcare တ ိုို့သည် ဖဆ်းရံိုလိုပ်ငန််းအိုပစ်ိုက ို အတ တကွ စ ြံခနိ်ု့ခွွဲလျက် ရှ ပေါသည်။  

www.yomaouehealthcare.com သ ိုို့ www.punhlainghospitals.com  

 

ပထြဦ်းဆံို်း ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုက ို ၂၀၀၅ ခိုနှစ်တွင် စတင်တည်ဖထာင်ခွဲ ဖပ ်း လက်ရှ တွင် ရနက်ိုနစ်ဖတာ  

အ တ်ချ  န််းစာရင််းဝင်မြေစ်သည  ် မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ ပထြဦ်းဆံို်းဖသာ အြျာ်းပ ိုင်ကိုြပဏ လ ြ တက ် (FMI) နှင  ်

စင်ကာပ စဖတာ အ တ်ချ  န််း၏ Catalist board စာရင််းဝငက်ိုြပဏ တစခ်ိုမြေစ်ဖသာ OUE Lippo Healthcare Limited 

(“OUELH”) တ ိုို့၏ ြေကစ်ပ်လိုပ်ငန််းစိုတစခ်ိုအမြေစ် ရပ်တည်လျက်ရှ သည်။ ၂၀၁၇ ခိုနစှ်၊ ဇ လ ိုင်လတွင် 

ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုသည် Joint Commission International ြှ ဖပ်းအပခ်ျ  ်းမြြှင ်သည ် ဖဆ်းရံိုအရည်အဖသွ်းဆ ိုင်ရာ 

န ိုင်ငံတကာအသ အြှတ်မပြု Joint Commission International Accreditation (“JCIA”) လက်ြတ်ှက ို ရရှ ခွဲ ပေါသည်။ 

ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံိုသည် န ိုင်ငံတကာအဆင ်ြ  အဖရည်အဖသွ်းစနံှုန််းနှင ် စဉ်ဆက်ြမပတ ် အဖကာင််းဆံို်း 

ဝန်ဖဆာင်ဖပ်းန ိုင်သည ် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရာှကြ်ှုဆ ိုင်ရာ ဖမြေရှင််းလိုပ်ဖဆာင်ချက်ြျာ်းက ို မြန်ြာန ိုင်ငံတစဝ်န််းတွင် 

ဖဆာင်ရကွ်ဖနဖသာ ကျန််းြာဖရ်းဝန်ဖဆာင်ြှု လိုပ်ငန််းြျာ်း အပေါအဝင် ကျွြ််းကျင်သ ြျာ်း ခနိ်ု့အပ်မခင််း၊ 

တ ို်းမြြှင ်ဖဆာင်ရကွ်မခင််း၊ အိုပခ်ျြုပ်ြှုဖရ်းရာ စ ြံမခင််း စသည ် လိုပ်ငန််းစဉြ်ျာ်းြှတစ်ဆင ် ဖဆာင်ရွက်ဖပ်းလျက် ရှ ပေါသည်။ 

http://www.wedopulse.com/
http://www.punhlainghospitals.com.mm/
http://www.yomaouehealthcare.com/
http://www.punhlainghospitals.com/
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ပန််းလ ှုင်ဖဆ်းရံို၏ တြ ထ ်းမခာ်းသည ် ဝန်ဖဆာင်ြှုဖပ်းအပ်မခင််းဆ ိုင်ရာ စံသတ်ြတ်ှချကြ်ှာ "မပည်သ ြျာ်းအတွက် 

ပ ိုြ ိုဖကာင််းြွန်ဖသာ မြန်ြာန ိုင်ငံဖတာ်တည်ဖဆာကရ်န်" ဆ ိုသည ် ဖဆာင်ပိုဒ်အတ ိုင််း တဖသွြတ ြ််း 

လ ိုကန်ာဖဆာင်ရကွ်လျက် ရှ ပေါသည်။ 

 

FMI အသ ကာင််း 

FMI သည် မြန်ြာန ိုင်ငံ၏ ပထြဦ်းဆံို်းဖသာ အြျာ်းပ ိုင်ကိုြပဏ မြေစ်သည်။ ၁၉၉၂ ခိုနစှ်တွင် စတင်တည်ဖထာင်ခွဲ ဖပ ်းဖနာက် 

ကျွြ််းကျင်ဖသာ ရင််းနှ ်းမြြှြုပန်ှံြှုနှင ် လိုပ်ငန််းကဏ္ဍအသ ်းသ ်းတွင် လိုပ်ဖဆာင်လ ိုဖသာ မပည်တွင််းရင််းနှ ်းမြြှြုပ်နှသံ  

ြျာ်းဖကကာင  ်ဖအာင်မြငြ်ှုြျာ်း ရရှ ခွဲ သည်။ ၂၀၁၆ ခိုနစှ်၊ ြတလ် (၂၅) ရက်ဖနို့တွင် FMI သည် ရန်ကိုန် စဖတာ  အ တ်ချ  န််း၌ 

ပထြဦ်းဆံို်းစာရင််းဝင ်ကိုြပဏ မြေစ်လာခွဲ ပေါသည်။ 

 

FMI ၏ အာ်းသာချကြ်ျာ်းြာှ ကဏ္ဍအသ ်းသ ်းတွင် ြပာာဗျ ဟာဖမြာက် ရင််းနှ ်းမြြှြုပန်ှံထာ်းြှုသာြက၊ ကျွြ််းကျင်ဖသာ 

စ ြခံနိ်ု့ခွွဲြ ၊ စည််းကြ််းရှ ဖသာ ကိုြပဏ အိုပခ်ျြုပြ် နှင ် ပွင ်လင််းမြင်သာြ ရှ မခင််းတ ိုို့ မြေစပ်ေါသည်။ FMI ၏ 

ဒေါရ ိုက်တာဘိုတ်အြေွွဲွံ့သည် ကိုြပဏ ြှ ချြတ်ှထာ်းသည ် စည််းကြ််းြျာ်းက ို တ ကျစာွလ ိုက်နာဖပ ်း စည််းစနစ်ကျဖစရန် 

လတ်ွလပစ်ွာ လိုပက် ိုင်ဖဆာငရ်ွက်သည်။ 

 

လကရ်ှ တွင် FMI သည် ဘဏ္ဍာဖရ်းဝန်ဖဆာင်ြှု၊ အ ြ်ခခံဖမြနှင ် ကျန််းြာဖရ်းဝန်ဖဆာင်ြှု ကဏ္ဍတ ိုို့တွင် အဓ ကထာ်း 

လိုပ်က ိုင်လျကရ်ှ ဖပ ်း အမခာ်း အခွင ်အလြ််းဖကာင််း ကဏ္ဍြျာ်းလိုပ်က ိုင်ရန်လည််း အသင ်ရှ ဖနပေါသည်။ 

စတင်တည်ဖထာင်ချ  နြ်စှ၍ အမြတအ်စနွ််းနှင ် အမြတ်ဖဝစိုြျာ်းက ို စဉ်ဆက်ြမပတ ် ထိုတ်ဖပ်းန ိုင်ခွဲ သည ် FMI သည် 

မြနြ်ာန ိုင်ငံ၏ အဖအာင်မြငဆ်ံို်း ကိုြပဏ ြျာ်းအနကြ်ှ တစ်ခိုမြေစ်သည်။ 

 

OUE Lippo Healthcare Limited ( င်ကာြူ) အသ ကာင််း 

စင်ကာပ န ိုင်ငံရှ  OUE Lippo Healthcare Limited (“OUELH”) သည် OUE လ ြ တက် လက်ဖအာကရ်ှ  ကိုြပဏ ခွွဲတစခ်ို 

မြေစပ်ေါသည်။ OUELH သည် န ိုင်ငံတကာအဆင ြ်  အရည်အဖသွ်းစနံှုန််းနှင ် စဉဆ်ကြ်မပတ် အဖကာင််းဆံို်း 

ဝန်ဖဆာင်ဖပ်းန ိုင်သည ် ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရာှကြ်ှုဆ ိုင်ရာ ဖမြေရှင််းလိုပ်ဖဆာင်ချက်ြျာ်းက ို ကျန််းြာဖရ်းဝန်ဖဆာင်ြှု 

လိုပ်ငန််းြျာ်း အပေါအဝင ် ကျွြ််းကျင်သ ြျာ်း ခနိ်ု့အပ်မခင််း၊ တ ို်းမြြှင ်ဖဆာင်ရွက်မခင််း၊ အိုပ်ချြုပြ်ှုဖရ်းရာ စ ြံမခင််း စသည ် 

လိုပ်ငန််းစဉြ်ျာ်းြတှစဆ်င ် ဖဆာင်ရကွ်ဖပ်းလျက် ရှ ပေါသည်။ လက်ရှ တွင် OUELH သည် ဂျပနန် ိုင်ငံနှင ် တရိုတ်န ိုင်ငံတ ိုို့ရှ  

ကျန််းြာဖရ်းဖစာင ဖ်ရာှကြ်ှုနှင  ် ဆက်စပ် ဝန်ဖဆာင်ြှုြျာ်းက ို ပ ိုင်ဆ ိုင်ြှု ရရှ ရန်၊ လိုပ်ငန််းလည်ပတရ်န် နှင ် စ ြခံနိ်ု့ခွွဲရန် 

ဖဆာင်ရကွ်လျက်ရှ ဖပ ်း ၎င််း၏ ရင််းနှ ်းမြြုပန်ှံို့ြှုြျာ်းက ို အာရပှစ ြေ တ်ဖဒသတစ်လ ာ်းတွင် တ ို်းချွဲွံ့လိုပက် ိုင်န ိုင်ရန် 

အစ အစဉ်ြျာ်း ချြှတ်ဖပ ်း ဆကလ်က် ဖဆာင်ရကွ်ဖနပေါသည်။ 


