စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ
ျပိဳင္ပြဲ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား
(၁)အလွဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ

ျဖစ္သည့္အတြက္

ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးရာတြင္

“Nature

Hugs”

အမွတတ
္ ံဆပ
ိ ္

Baby

Diaper

၀တ္ဆင္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း၊ အျခား မိမိတို႔သင့္ေလ်ာ္သည့္ အ၀တ္အစား ၀တ္ဆင္ျပီးေသာ္လည္းေကာင္း ရိုက္ကူးရမည္။
(၂)ျပိဳင္ပြဲတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သူမ်ား၊ A&MMAHARCo.,Ltd မွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ မိသားစု၀င္မ်ားပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္
ျပဳမည္မဟုတ္ပါ။
(၃)သားသား/ မီးမီးေလးမ်ား၏ အလွဓါတ္ပံုရိုက္ကူးမည့္ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပံုဆရာသည္ မည္သည့္ကင္မရာ အမ်ိဳးအစားကို မဆို
အသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။
(၄)ျပိဳင္ပြဲပံုမ်ားအတြက္

ပံုအတြင္းပါ၀င္မွဳမ်ားသည္

မိမိကိုယ္တုိင္ရိုက္ကူးထားေသာပံု၊

မိမ္ိကို္ယ္တိုင္ဖန္တးီ ထားေသာ

ပံုမ်ားျဖစ္ရပါမည္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ပံုမ်ားကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာ အသံုးျပဳျပီး ျပဳျပင္တည္းျဖတ္ခြင့္ျပဳထားပါသည္။
(၅)ယခင္ျပည္တြင္း/ ျပည္ပ ျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိဖူးေသာ ပံုမ်ား ထပ္မံယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္မရွိပါ။
(၆)ဆုရပါက ဆုရပံု၏ Final Print Out File ႏွင့္ Original File တို႔ကုိ CD (သို႔) Memory stick ျဖင့္ တစ္ပါတည္း ပူတြဲေပးပို႔
ရပါမည္။ CD (သို႔) Memory stick အား အခ်ိန္မီ ေပးပိ႔ျု ခင္းမရွိပါက၊ ပံုမျပည့္စံုပါက မိမိတာ၀န္သာျဖစ္ပါသည္။ ဆု စာရင္းမွာ
ပယ္ဖ်က္သြားပါမည္။
(၇)ဆုရထားေသာ
ျပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္း

ဓါတ္ပံုမ်ားကို
စည္းကမ္းႏွင့္

ကန္႔ကြက္ႏို္င္သည္။

Social

Mediaမ်ားမွ

မကိုက္ညီေၾကာင္း

အေထာက္အထားခို္င္မာစြာ

တဆင့္

ခိုင္လံုေသာ
တင္ျပလာပါက

အမ်ားျပည္သတ
ူ ို႔ထံ

ဦးစြာထုတ္ျပန္သြား

အေထာက္အထား
ျပိဳင္ပြဲစိစစ္ေရး

ေတြ႔ရွိပါက
ေကာ္မတီမွ

ပါမည္။

မည္သူမဆို
လိုအပ္သလို

စစ္ေဆးအေရးယူသြားမည္။
(၈)ဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ၀င္ သားသား/မီးမီးတု႔သ
ိ ည္ အသက္ (၃)လမွ (၁၈) လ အတြင္းရွိသူျဖစ္ျပီး

က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ

သားသား၊ မီးမီးေလးမ်ား ျဖစ္ရမည္။
(၉)သက္ရွိထင္ရွားရွိေသာ ဖခင္ရင္း၊ မိခင္ရင္း (သို႔မဟုတ္) ဖခင္ရင္း (သို႔မဟုတ)္ မိခင္ရင္း၏ အုပ္ထိန္းမွဳေအာက္
တြင္ရွိေသာ

သားသား/မီးမီးမ်ား

(သို႔မဟုတ္)

တာ၀န္ရွိအုပ္ထိန္းသူျဖစ္ေၾကာင္း

ဥပေဒအရ

အသိအမွတ္ျပဳထားသူမွ

ခြင့္ျပဳခ်က္အား ျပိဳင္ပြ၀
ဲ င္ရန္ ေထာက္ခံေၾကာင္းေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတေ
္ ရးထုိးတင္ျပရပါမည္။
(၁၀) အသက္အရြယ္ေထာက္ခံခ်က္အတြက္ ေမြးဖြားစာရင္း (သို႔) သန္းေခါင္စာရင္း မိတဴတစ္ေစာင္ကို ေလွ်ာက္လာႊ ႏွင့္
အတူ ပူးတြဲတင္ျပရပါမည္။
(၁၁)ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူ သားသား/မီးမီးသည္ ဆုရရွိျပီးေနာက္ ၆ လ (သို႔) တစ္ႏွစ္အတြက္ “Nature Hugs” အမွတ္တဆ
ံ ိပ္
BabyDiaper ၏ Brand Ambassador အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံႏိုင္သူျဖစ္ျပီး ကေလးေၾကာ္ျငာသရုပ္ေဆာင္ ေမာ္ဒယ္အျဖစ္
ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မိဘအုပ္ထန
ိ ္းသူမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရပါမည္။

(၁၂)ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပံုမ်ားစိစစ္ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ဓါတ္ပံုအရည္အေသြး၊ ေနာက္ခံရိုက္ကြင္း၊ကေလးငယ္၏ခ်စ္စဖြယ္သြင္ျပင္မူယာ
မ်ားေပၚတြင္မူတည္ျပီး ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၁၃)ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓါတ္ပံု၏ အရြယ္အစားမွာ ( ၁၀” × ၁၅” ) ထက္မႀကီးေသာပံုကို ေပးပို႔ ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္ျပီး မည္သည့္
cropping အမ်ိုးအစားမဆို ယွဥ္ျပိဳင္ခြင့္ျပဳပါသည္။
(၁၄)ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖိုင္( digital file) ျဖင့္ေပးပို႔လုလ
ိ ွ်င္ ( ၁၀” × ၁၅” ) ထက္မႀကီးေသာစိတ္ႀကိဳက္ cropping အမ်ိုးအစားကို
300 dpi ျဖင့္ ေပးပို႔ယဥ
ွ ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။
ျပိဳင္ပြဲတြင္ဆုရရွိေသာပံုမ်ားနွင့္ႏွစ္သိမ့္ဆုရရွိေသာပံုမ်ားကို ျမန္မာႏို္င္ငံဓါတ္ပံုအသင္း၏ သက္ဆိုင္သည့္ ႏိုင္ငံ
အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ A&MMAHARCo.,Ltd၏ ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္အ ေရာင္းျမွင့္တင္မွဳမ်ား၊
ေၾကာ္ျငာက႑မ်ား၊ ပံုနွိပ္ထုတေ
္ ၀မွဳမ်ားနွင့္ SocialMediaမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာမွဳမ်ားကို

သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအလိုကလ
္ ို

အပ္သလိုအသံုးျပဳရန္ဓာတ္ပံုဆရာႏွင့္မိဘအုပ္ထိန္းသူတို႔၏လြတ္လပ္ေသာသေဘာဆႏအရသေဘာတူခြင့္ျပဳ

ေၾကာင္း

ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေပးပို႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ျပိဳင္ပြဲ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံဓါတ္ပံုအသင္း၏ လမ္းညႊန္မွဳျဖင့္ A&M MAHAR Co.,Ltd မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပမည့္ သားသား/ မီးမီးတို႔၏
ခ်စ္စရာ့အသြင္

“

သဘာ၀၏ရင္ေသြးငယ္

ဓါတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ

”

ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ

ျမန္မာႏို္င္ငံမွ

ဓါတ္ပံုဆရာမ်ား၏

ဆန္းသစ္တီထြင္ျပီး ရိုက္ကူးထားေသာ ထူးျခားသည့္ လက္ရာမြန္ ဓါတ္ပံုမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ ေပၚထြက္လာေစေရးႏွင့္ A&M
MAHAR Co.,Ltd မွ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိေသာ Nature Hugs အမွတတ
္ ံဆိပ္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ Baby
Diaper ၏ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

“ စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ” ဆုေၾကးမ်ားမွာ
ပထမဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု - ၉၀၀,၀၀၀ က်ပ္
ဒုတယ
ိ ဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၇၅၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု - ၇၅၀,၀၀၀ က်ပ္
တတိယဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ၊ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု - ၆၀၀,၀၀၀ က်ပ္
ႏွစ္သိမ့္ (၇)ဆု - ဓာတ္ပံုဆရာဆု - ၁၀၀,၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ သားသားမီးမီးေမာ္ဒယ္ဆု Nature Hugs Products
မည္သည့္ဆုရ ေမာ္ဒယ္ သားသားမီးမီးမဆို “Nature Hugs” အမွတတ
္ ံဆပ
ိ ္ အရည္အေသြးအထူးေကာင္းမြန္ေသာ Baby
Diaper ၏ Brand Ambassador အျဖစ္ တစ္နွစ္ခန္႔အပ္ခံရမည္ ျဖစ္ျပီးကေလးေၾကာ္ျငာေမာ္ဒယ္အျဖစ္ သရုပ္ေဆာင္ရန္
အခြင့္အေရးရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ ဆုႀကီး( ၁) ဆုႏွင့္ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားကို အကန္႔အသတ္မရွိ ခံစားခြင့္ရွိပါသည္။
ေလွ်ာက္ထားယွဥ္ျပိဳင္လုိသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာ 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/) ,
ျမန္မာႏိုင္ငံဓါတ္ပံုအသင္းFacebookpage(https://www.facebook.com/myanmarphotographicsociety/)
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္း website (www.mps-1950.org )မ်ားတြင္ ရယူႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာ Form မ်ားႏွင့္အတူလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ား ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပံုမ်ားဒစ္ဂ်စ္တယ္ဖိုင္မ်ားကို
ေအာက္ပါလိပ္စာမ်ားအတိုင္း ေပးပို႔ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္။
-----------------------------------သို႔
ဥကဌ
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီ
အမွတ္ ( ၂၇/၂၉)၊ (၃၅) လမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း- ၀၁-၃၇၃၁၆၇၊၀၉-၇၇၇၈၄၃၃၈၇
Email (mpsmyanmar1950@gmail.com) သို႔ ( 22 . Jan. 2020 )မွ (22 . Feb . 2020) အထိ ေပးပို႔
ယွဥ္ျပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္သည့္ ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ျပီးမွ ေရာက္ရွိလာလွ်င္ လက္ခံစဥ္းစားေပးမည္
မဟုတ္ပါ။ ေပးပို႔ေသာပံုမ်ားသည္ ပံုလက္ခံရာဌာနသို႔ မေရာက္မီ လမ္းခရီးတြင္ ပ်က္စီးျခင္း ၊ ေပ်ာက္ဆံုး ျခင္းျဖစ္ခဲ့လွ်င္
ျပိဳင္ပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီႏွင့္ မသက္ဆို္င္ပါ။

ျပိဳင္ပြဲပိတ္ရက္
၂၀၂၀ ခုနွစ္ ၊ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ရက္ ညေန ၅ နာရီ

ျပိဳင္ပြဲပံု လက္ခံမည့္ေနရာ
ျမန္မာႏို္င္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္း အမွတ္ (၂၇/၂၉)၊ (၃၅) လမ္းေအာက္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္ ၊ ရန္ကုန္။
ဖုန္း- ၀၁-၃၇၃၁၆၇၊၀၉-၇၇၇၈၄၃၃၈၇ သို႔ လိပ္မူျပီး အခ်ိန္မီေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။
Digital File ေပးပို႔ရန္ Email : (mpsmyanmar1950@gmail.com)

ျပိဳင္ပြဲေရြးခ်ယ္မည့္ေနရာ
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဓါတ္ပံုအသင္းတိုက္

“ စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ ၀င္ခြင့္ပံုစံ ”

ဤပံုစံကုိ မိတဴၲ ကူး၍ျဖစ္ေစ၊ ဤပံုစံအတိုင္းအသစ္ျပန္ရိုက၍
္ ျဖစ္ေစ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။
သို႔ရာတြင္ ဤပံုစံပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားအတိုင္း ျပည့္စံုေအာင္ ပါရွိရမည္။

စင္ၾကယ္လွပ ကေလးငယ္သဘာ၀ ဓာတ္ပံုျပိဳင္ပြဲ
အမည္

အသင္းမွျဖည့္စြက္ရန္ -

(အသင္းသားျဖစ္လွ်င္)အသင္း၀င္အမွတ္

ဆက္သယ
ြ ္ရန္ဖုန္း -

နိုင္ငံသားကဒ္အမွတ္
ေနရပ္လိပ္စာ

မိမိကိုယ္တိုင္ရိုက္ကူးထားေၾကာင္း၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။ အျခားျပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရေသာပံုမ်ားႏွင့္ တစ္ရက္တည္းတြင္
ရိုက္ကူးထားသည့္ဆင္တူရိုးမွားပံုမဟုတ္ပါ။ျပိဳင္ပြဲေကာ္မတီ၏ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို
သိရွိျပီးျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ လိုက္နာပါမည္ဟု ၀န္ခံကတိျပဳပါသည္။
ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိသူ သားသား/မီးမီးသည္ ဆုရရွိျပီးေနာက္ “Nature Hugs ” အမွတ္တံဆိပ္ Baby Diaper အတြက္ Brand
Ambassador အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံနိုင္သျူ ဖစ္ျပီးကေလးေၾကျငာ သရုပ္ေဆာင္ေမာ္ဒယ္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ မိဘအုပ္ထန
ိ ္းသူမွ
သေဘာတူခြင့္ျပဳပါသည္။
ျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိေသာပံုမ်ားနွင့္ နွစ္သိမ့္ဆုရရွိေသာပံုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုဆရာအသင္း၏ သက္ဆုင
ိ ္သည့္
နိုင္ငံအက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပပြဲမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ A&M Mahar Co.,Ltd ၏ထုတ္ကုန္မ်ားအတြက္
အေရာင္းျမွင့္တင္မွုမ်ား၊ ေၾကျငာက႑မ်ား၊ ပံုနွိပ္ထတ
ု ္မွူ႕မ်ားနွင့္Social Media မ်ားတြင္ ေၾကျငာမွူ႕မ်ား
သက္ဆုင
ိ ္ရာလုပ္ငန္းအလိုက္ လိုအပ္သလို အသံုးျပဳရန္ ဓာတ္ပံုဆရာနွင့္ မိဘအုပ္ထန
ိ ္းသူတို႕မွ လြတ္လပ္ေသာ
သေဘာဆႏၵအရ သေဘာတူခြင့္ျပဳပါသည္။

ျပိဳင္ပြဲ၀င္ဓာတ္ပံုဆရာလက္မွတ္
သက္ရွိထင္ရွားရွိေသာ ဖခင္ရင္း ၊ မိခင္ရင္း (သို႕မဟုတ္) ဖခင္ရင္း (သိ႕ု မဟုတ္) မိခင္ရင္း၏ အုပ္ထိန္းမႈေအာက္တြင္ရွိျပီး
သားသား/မီးမီးတိ႕ု အား ျပိဳင္ပြဲ၀င္ရန္ ေထာက္ခံပါသည္။

ဖခင္ရင္းလက္မွတ္

မိခင္ရင္းလက္မွတ္

