
 

    
 

   
  စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ 

        ျပိဳင္ပြဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား 

(၁)အလဓွါတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ ျဖစ္သည့္အတြက္ ဓါတ္ပုံရုိက္ကူးရာတြင္ “Nature Hugs” အမွတတံ္ဆပိ္ Baby Diaper    
၀တ္ဆင္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား မိမိတုိ႔သင့္ေလ်ာ္သည့္ အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ရုိက္ကူးရမည္။ 

(၂)ျပိဳင္ပြတဲာ၀န္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ပတသ္က္သူမ်ား၊ A&MMAHARCo.,Ltd မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ 
ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။ 

(၃)သားသား/ မီးမီးေလးမ်ား၏ အလွဓါတ္ပုံရုိက္ကူးမည့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပုံဆရာသည္ မည္သည့္ကင္မရာ အမ်ိဳးအစားကို မဆို 
အသံုးျပဳခြင့္ရိွသည္။ 

(၄)ျပိဳင္ပြဲပုံမ်ားအတြက္ ပုံအတြင္းပါ၀င္မွဳမ်ားသည္ မိမိကုိယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေသာပုံ၊ မိမ္ိက္ုိယ္တုိင္ဖန္တးီထားေသာ 
ပုံမ်ားျဖစ္ရပါမည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ပုံမ်ားကို  ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳျပီး ျပဳျပင္တည္းျဖတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။  

(၅)ယခင္ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆရုရိွဖူးေသာ ပုံမ်ား ထပ္မံယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရိွပါ။ 

(၆)ဆရုပါက ဆရုပုံ၏ Final Print Out File ႏွင့္ Original File တို႔ကို CD (သို႔) Memory stick ျဖင့္ တစ္ပါတည္း ပူတြဲေပးပုိ႔ 
ရပါမည္။ CD (သို႔) Memory stick အား အခ်ိန္မီ ေပးပုိ႔ျခင္းမရိွပါက၊ ပုံမျပည့္စံုပါက မိမိတာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ဆ ုစာရင္းမွာ 
ပယ္ဖ်ကသ္ြားပါမည္။ 

(၇)ဆရုထားေသာ ဓါတ္ပုံမ်ားကို Social Mediaမ်ားမွ တဆင့္ အမ်ားျပည္သတုိူ႔ထံ ဦးစြာထတ္ုျပန္သြား ပါမည္။ 
ျပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းႏွင့္ မကိုက္ညီေၾကာင္း ခုိင္လံုေသာ အေထာက္အထား ေတြ႔ရိွပါက မည္သူမဆို 
ကန္႔ကြက္ႏို္င္သည္။ အေထာက္အထားခ္ုိင္မာစြာ တင္ျပလာပါက  ျပိဳင္ပြဲစိစစ္ေရး ေကာ္မတီမွ လိုအပသ္လို 
စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္။ 

(၈)ဓါတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ၀င္ သားသား/မီးမီးတို႔သည္ အသက္ (၃)လမွ (၁၈) လ အတြင္းရွိသူျဖစ္ျပီး  က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ 
သားသား၊ မီးမီးေလးမ်ား ျဖစ္ရမည္။ 

(၉)သက္ရိွထင္ရွားရိွေသာ ဖခင္ရင္း၊ မိခင္ရင္း (သို႔မဟုတ္) ဖခင္ရင္း (သို႔မဟုတ)္ မိခင္ရင္း၏ အုပ္ထိန္းမွဳေအာက္ 
တြင္ရိွေသာ သားသား/မီးမီးမ်ား (သို႔မဟတ္ု) တာ၀န္ရိွအုပ္ထိန္းသျူဖစ္ေၾကာင္း ဥပေဒအရ အသအိမွတ္ျပဳထားသမွူ 
ခြင့္ျပဳခ်က္အား ျပိဳင္ပြ၀ဲင္ရန္  ေထာကခံ္ေၾကာင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတေ္ရးထိုးတင္ျပရပါမည္။ 

 (၁၀) အသက္အရြယ္ေထာက္ခံခ်က္အတြက္ ေမြးဖြားစာရင္း (သို႔) သန္းေခါင္စာရင္း မိတဴတစ္ေစာင္ကို ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ 
အတ ူပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။ 

(၁၁)ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရိွသူ သားသား/မီးမီးသည္ ဆရုရိွျပီးေနာက္ ၆ လ (သို႔) တစ္ႏွစ္အတြက္ “Nature Hugs” အမွတ္တဆိံပ္ 
BabyDiaper ၏ Brand Ambassador အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံႏုိင္သူျဖစ္ျပီး ကေလးေၾကာ္ျငာသရုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္အျဖစ္  
ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ မိဘအုပ္ထန္ိးသူမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရပါမည္။ 



(၁၂)ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပုံမ်ားစိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဓါတ္ပုံအရည္အေသြး၊ ေနာက္ခံရုိက္ကြင္း၊ကေလးငယ္၏ခ်စ္စဖြယ္သြင္ျပင္မူယာ 
မ်ားေပၚတြင္မူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

(၁၃)ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပုံ၏ အရြယ္အစားမွာ ( ၁၀” × ၁၅” ) ထက္မႀကးီေသာပုံကို ေပးပုိ႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္    
cropping အမ်ိုးအစားမဆုိ ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳပါသည္။ 

(၁၄)ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုိင္( digital file) ျဖင့္ေပးပို႔လိုလွ်င္ ( ၁၀” × ၁၅” ) ထက္မႀကီးေသာစိတ္ႀကိဳက္ cropping အမ်ိုးအစားကို 
300 dpi  ျဖင့္ ေပးပို႔ယဥွ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ျပိဳင္ပြတဲြင္ဆုရရိွေသာပံုမ်ားနွင့္ႏွစ္သိမ့္ဆုရရိွေသာပံုမ်ားကို ျမန္မာႏ္ုိင္ငံဓါတ္ပုံအသင္း၏ သက္ဆိုင္သည့္ ႏုိင္ငံ 
အက်ိဳးျပဳလပ္ုငန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ A&MMAHARCo.,Ltd၏ ထတ္ုကုန္မ်ားအတြက္အေရာင္းျမွင့္တင္မွဳမ်ား၊  
ေၾကာ္ျငာက႑မ်ား၊ ပုံနွိပ္ထုတေ္၀မွဳမ်ားနွင့္ SocialMediaမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမွဳမ်ားကို  သက္ဆုိင္ရာလုပ္ငန္းအလိုကလုိ္ 

အပ္သလုိအသံုးျပဳရန္ဓာတပုံ္ဆရာႏွင့္မိဘအုပ္ထိန္းသတုိူ႔၏လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏအရသေဘာတခူြင့္ျပဳ  ေၾကာင္း 
ေလွ်ာကလ္ႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပုိ႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ 

ျပိဳင္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ 

ျမန္မာႏုိင္ငံဓါတ္ပုံအသင္း၏ လမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ A&M MAHAR Co.,Ltd မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ သားသား/ မီးမီးတုိ႔၏ 
ခ်စ္စရာ့အသြင္ “ သဘာ၀၏ရင္ေသြးငယ္ ဓါတပုံ္ျပိဳင္ပြဲ ” ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ ဓါတပုံ္ဆရာမ်ား၏ 
ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး ရုိက္ကူးထားေသာ ထူးျခားသည့္ လကရ္ာမြန္ ဓါတ္ပံုမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ ေပၚထြက္လာေစေရးႏွင့္ A&M 
MAHAR Co.,Ltd မွ ထတု္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ Nature Hugs အမွတတံ္ဆိပ္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ Baby 
Diaper ၏ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငနး္မ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏ္ုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ 

“ စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ” ဆုေၾကးမ်ားမွာ  

ပထမဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု - ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 

ဒုတယိဆု -  ဓာတ္ပုံဆရာဆု - ၇၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယဆု္ - ၇၅၀,၀၀၀ က်ပ္ 

တတိယဆု - ဓာတပုံ္ဆရာဆု - ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယဆု္ - ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ 

ႏွစ္သိမ့္ (၇)ဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္  ႏွင့္ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု  Nature Hugs Products 

မည္သည့္ဆုရ ေမာ္ဒယ္ သားသားမီးမီးမဆို “Nature Hugs” အမွတတံ္ဆပိ္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ Baby 
Diaper ၏  Brand Ambassador အျဖစ္ တစ္နွစ္ခန္႔အပ္ခံရမည္ ျဖစ္ျပီးကေလးေၾကာ္ျငာေမာ္ဒယအ္ျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္ 
အခြင့္အေရးရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ ဆႀုကီး( ၁) ဆုႏွွင့္  ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။ 

ေလွ်ာကထ္ားယွဥ္ျပိဳင္လုိသူမ်ားသည္ ေလွ်ာကလ္ႊာ Form မ်ားကို  

A & M Mahar website   (https://ammahar.com/) , 

Nature Hugs Facebook Page ( https://www.facebook.com/babyawareness/),  

A&MMahar Facebook Page (https://www.facebook.com/myanmardistributor/) , 

 ျမန္မာႏုိင္ငံဓါတ္ပုံအသင္းFacebookpage(https://www.facebook.com/myanmarphotographicsociety/)  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓါတ္ပုံအသင္း website (www.mps-1950.org )မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။ 



                                          

 

ေလွ်ာကလ္ႊာ Form မ်ားႏွင့္အတလုိူအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပံုမ်ားဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖုိင္မ်ားကုိ  
ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားအတုိင္း ေပးပုိ႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္။ 

------------------------------------ 

သို႔ 

 ဥကဌ 

 ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ 

အမွတ ္( ၂၇/၂၉)၊ (၃၅) လမ္းေအာက္၊ ေက်ာကတံ္တားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ 

ဖုန္း- ၀၁-၃၇၃၁၆၇၊၀၉-၇၇၇၈၄၃၃၈၇  

Email (mpsmyanmar1950@gmail.com)  သို႔ ( 22 . Jan. 2020 )မွ (22 . Feb . 2020) အထိ ေပးပုိ႔ 
ယဥွ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္သည့္ ေနာကဆုံ္းအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ေရာက္ရိွလာလွ်င္ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္ 
မဟုတ္ပါ။ ေပးပုိ႔ေသာပုံမ်ားသည္ ပုံလက္ခံရာဌာနသို႔ မေရာက္မီ လမ္းခရီးတြင္ ပ်က္စီးျခင္း ၊ ေပ်ာက္ဆုံး ျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္ 
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ မသက္ဆို္င္ပါ။ 

 

ျပိဳင္ပြဲပိတ္ရက္ 

၂၀၂၀ ခုနွစ္ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ရက္ ညေန ၅ နာရီ 

 

ျပိဳင္ပြဲပုံ လက္ခံမည့္ေနရာ 

ျမန္မာႏ္ုိင္ငံ ဓါတ္ပုံအသင္း အမွတ ္(၂၇/၂၉)၊ (၃၅) လမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။ 

ဖုန္း- ၀၁-၃၇၃၁၆၇၊၀၉-၇၇၇၈၄၃၃၈၇ သို႔ လိပ္မူျပီး အခ်ိန္မီေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ 

Digital File ေပးပုိ႔ရန္ Email : (mpsmyanmar1950@gmail.com) 

 

ျပိဳင္ပြဲေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာ  

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဓါတ္ပုံအသင္းတိုက္ 

 

 

 

 



 

မိမိကုိယ္တုိင္ရိုက္ကူးထားေၾကာင္း၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။ အျခားျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆရုေသာပုံမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္တည္းတြင္  
ရုိက္ကူးထားသည့္ဆင္တူရုိးမွားပုံမဟုတ္ပါ။ျပိဳင္ပြေဲကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ 
သရိွိျပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လိုက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။        

ျပိဳင္ပြတဲြင္ ဆုရရိွသူ သားသား/မီးမီးသည္ ဆုရရိွျပီးေနာက ္“Nature Hugs ” အမွတ္တံဆိပ္ Baby Diaper အတြက္ Brand 
Ambassador အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံနိုင္သျူဖစ္ျပီးကေလးေၾကျငာ သရုပ္ေဆာင္ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိဘအုပ္ထန္ိးသူမွ 
သေဘာတူခြင့္ျပဳပါသည္။         

ျပိဳင္ပြတဲြင္ ဆုရရိွေသာပုံမ်ားနွင့္ နွစ္သိမ့္ဆုရရိွေသာပုံမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံဓာတ္ပုံဆရာအသင္း၏ သက္ဆိုင္သည့္ 
နုိင္ငံအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ A&M Mahar Co.,Ltd ၏ထတ္ုကုန္မ်ားအတြက္ 
အေရာင္းျမွင့္တင္မုွမ်ား၊ ေၾကျငာက႑မ်ား၊ ပုံနိွပ္ထတ္ုမူွ႕မ်ားနွင့္Social Media မ်ားတြင္ ေၾကျငာမူွ႕မ်ား 
သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလုိက္ လိုအပ္သလုိ အသံုးျပဳရန္ ဓာတပုံ္ဆရာနွင့္ မိဘအုပ္ထန္ိးသတုိူ႕မွ လြတ္လပ္ေသာ 
သေဘာဆႏၵအရ သေဘာတခူြင့္ျပဳပါသည္။         

           

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပုံဆရာလက္မွတ္ 

သက္ရိွထင္ရွားရိွေသာ ဖခင္ရင္း ၊ မိခင္ရင္း (သို႕မဟုတ္) ဖခင္ရင္း (သိ႕ုမဟတ္ု) မိခင္ရင္း၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ရိွျပီး 
သားသား/မီးမီးတုိ႕အား ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ေထာက္ခံပါသည္။  

           

 ဖခင္ရင္းလက္မွတ္        မိခင္ရင္းလက္မွတ္ 

 

                    
 

“ စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ ၀င္ခြင့္ပံုံစံ ” 
ဤပုံစံကို မိတၲဴ ကးူ၍ျဖစ္ေစ၊ ဤပုံစံအတုိင္းအသစ္ျပန္ရုိက၍္ျဖစ္ေစ အသုံးျပဳႏုိင္သည္။  
သို႔ရာတြင္ ဤပုံစံပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတုိင္း ျပည့္စုံေအာင္ ပါရိွရမည္။ 

    

     စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပုံျပိဳင္ပြဲ 

  

အမည္   အသင္းမွျဖည့္စြက္ရန္ -      

(အသင္းသားျဖစ္လွ်င္)အသင္း၀င္အမွတ္   ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း -    

နုိင္ငံသားကဒ္အမွတ္   

ေနရပ္လိပ္စာ   


