
အမျ ို းသားစာကြည့်တုိြ် 

စာကြည့်တုိြအ်သင်းဝင်ခွင့လ်လျှောြ်လွှာ 

 

 ရကစဲွ် −−−−−−−−−−−−−− 

အသင်းဝင်အမှတ်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

အသင်းဝင်အမျ ို းအစား− အမျ ို းသားစာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်   

  ကလေးစာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်   

အသင်းဝင်အမည် (မမန်မာ) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−         ကျား             မ  

အသင်းဝင်အမည် (အ္ဂေိပ်) −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−          

နုိငင်ံသားစိစစ်လရးအမှတ် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

အဘအမည်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

လမွးသက္ကရာဇ်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ပညာအရည်အချင်း  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

အမမဲတန်းလနရပ်ေိပ်စာ  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

အေုပ်အကိုင်/ဌာန  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ဖုန်းနံပါတ်(အိမ်)/ေက်ကိငု်ဖုန်း−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

အီးလမးေ်ေိပ်စာ  −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(မှတ်ချက်။  ။ တစ်ဖက်စာမျက်နှာရှိ စာကကည့်တုိက၏် စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်းများကုိ ေုိကန်ာပါမည်။) 

         

ေက်မှတ် −−−−−−−−−−−−−−−− 

               (လေျှောက်ထားသူ) 

 

အထက်တွင်လဖာ်မပထားလသာ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−သည် ဤစာကကည့်တုိက်မှငှားရမ်းလသာ 

စာအုပ်များမပန်ေည်လပးအပ်ရန် ပျက်ကွက်ေျင်လသာ်ေည်းလကာင်း၊လပျာက်ဆံုး၊ ပျက်စီးေျင်လသာ် 

ေည်းလကာင်း လအာက်ပါလထာက်ခံသူမှတာဝန်ယူလကကာင်းေက်မှတ်လရးထုိးပါသည်။ 

 

၁။ ေက်မှတ်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

    အမည်    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

    နိုင်ငံသားစိစစ်လရးအမှတ် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

    အေုပ်အကိုင်/ဌာန−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 

ဓါတပံု် 

(2 cm× 2 cm) 



    အမမဲတန်းလနရပ်ေိပ်စာ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

    လမးေ်ေိပ်စာ          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

ဖုန်းနံပါတ် (အိမ်)/ေက်ကိငု်ဖုန်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

(စာအုပ်ငှားရမ်းလပးပါရန်ထပ်ဆင့်လထာက်ခံပါသည်) 

 

၂။  ေက်မှတ်   −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 အမည်    −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 နုိငင်ံသားစိစစ်လရးအမှတ် −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  

  အေုပ်အကိုင်/ဌာန−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

 အမမဲတန်းလနရပ်ေိပ်စာ−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  လမးေ်ေိပ်စာ          −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  ဖုန်းနံပါတ် (အိမ်)/ေက်ကုိငဖ်ုန်း −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 

  (စာအုပ်ငှားရမ်းလပးပါရန်ထပ်ဆင့်လထာက်ခံပါသည်) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



လုိြန်ာရမည့်စာငှားစည်းမျဉ်းများ 

(၁) စာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်များသည် အသင်းဝင်ကတ်မဖင့် တစ်ကကိမ်ေျှေင် စာလပပစ္စည်း (၂) 

မျ ို းကို ငှားရမ်းခွင့ရ်ှသိည်။ ယင်းစာလပပစ္စည်း (၂) မျ ို းမှာ စာအုပ် နှင့ ် CD သ့ုိမဟုတ် DVD 

မဖစ်သည်။ 

(၂)   စာငှားခွင့်ကတ်မပားများကုိမည်သ့ူကုိမျှေထပ်ဆင့်ေွှဲလမပာင်းမခင်းမမပုရန်။  

(၃)  ငှားရမ်းထားလသာစာအုပ်လပျာက်ဆံုးခ့ဲပါက လပျာက်ဆံုးသည့်ရက်မှ ရကသ်တ္တပတ်(၁) ပတ်     

အတွင်း မူရငး်စာအုပ် (မိတ္တူမဟုတ်) ကိုအစားထုိး မပန်ေည်လပးအပ်ရမည်။ 

(၄) အေားတူစာအုပ်ကုိ ရှာလဖွမလတွ့ရှပိါက လပျာက်ဆံုး သ့ုိမဟုတ် ပျက်စီးစာအုပ် ကာေတန်ဖုိး 

(၅)ဆကိ ု စာလပတန်ဖိုးလပါင်းစပ်ကာ စာကကည့်တုိကမှ်ူးမှ သတ်မှတ်လပးလသာ 

လေျှော်လကကးလငွကို လပးလဆာင်ရမည်။ 

(၅)  မပန်ေည်မပုမပင်ရလသာ ပျက်စီးစာအုပ်များအတွက် မပန်ေည်မပုမပင်ရန်ေုိအပ်လသာ ကုန်ကျ 

စရိတ်၏ အဝဝကို လပးလဆာင်ရမည်။ 

(၆) လပျာက်ဆံုးသွားလသာစာလပပစ္စည်းကို မပန်ေည်လတွ့ရိှပါက စာကကည့်တုိကသ့ုိ် ချက်ချင်း ော 

လရာက် အလကကာင်းကကားရမည်။ 

(၇) စာကကည့်တုိကမှ် ငှားရမ်းထားလသာ စာလပစ္စည်းအားေုံးကုိ သတ်မှတ်ရက်အတွင်းမပန်ေည် 

အပ်နံှရန်တာဝန်ယူရမည်။ 

(၈) ရကေွ်န်အလကကာင်းကကားမခင်းကို အလကကာင်းမပန်ကကားမခင်းမရိှခ့ဲေျှေင် ငှားရမ်းသည့် 

စာလပပစ္စည်း လပျာက်ဆံုးသည်ဟု ယူဆမခင်းနှင့် ရကေွ်န်လကကးလငွ လတာင်းခံေွှာ 

ထုတ်မခင်းခံရမည်။ 

(၉) စာအုပ်မပန်အပ်ရန် သတ်မှတ်ရက် လကျာ်ေွန်ပါက (၁) ရက်ေျှေင် စာအုပ် (၁) အုပ် (၅၀၀) 

ကျပ်၊ CD/DVD (၁) ချပ်ေျှေင်(၅၀၀) ကျပ် ရက်ေွန်လကကးလပးလဆာင်ရမည်မဖစ်သည်။ 

(စာကကည့်တုိက်ပိတ်ရက်မဖစ်သည့် တန္ဂလနွ၊ တနေဂာနှင့ ် အစုိးရရုံးပိတ်ရက်များ 

အပါအဝင်မဖစ်သည်) 

(၁၀) အသင်းဝင်အလနမဖင့် ရကေွ်န်စာလပစ္စည်းရှလိနပါက ထပ်မံငှားရမ်းခွင့ရ်ရိှမည်မဟုတ်ပါ။ 

(၁၁) စာကကည့်တုိကပုိ်ငစ်ာလပပစ္စည်းများကုိ ညွှန်ကကားလရးမှူး သ့ုိမဟုတ် ညွှန်ကကားလရးမှူးမှ 

တာဝန် လပးအပ်ထားသူ၏ ခွင်မ့ပုချက်မရရိှေျှေင် စာကကည့်တုိက်အလဆာက်အဦးမပင်ပသ့ုိ 

ယူလဆာင်သွားခွင့်မရှ။ိ 

(၁၂) သတ်မှတ်ကာေအတွင်းငှားရမ်းထားလသာ စာလပပစ္စည်းများကုိ အလရးလပါ်ေုိအပ်ချက်အရ 

အေိုရိှပါက စာကကည့်တုိကမ်ှ မပန်ေည်လတာင်းယူနိုငသ်ည်။ 

(၁၃) ငှားရန်ကကိုတင်စာရင်းလပးထားလသာ စာအုပ်များကုိ ထပ်မံငှားရမ်းခွင့မ်မပုပါ။ 

(၁၄) မပန်အပ်ရန် ရက်ေွန်စာလပပစ္စည်း/စာအုပ်ကုိ စာငှားခွင့်သက်တမ်းတုိးမခင်းခွင့်မပုမည်မဟုတ်ပါ။ 



(၁၅) စာငှားသက်တမ်းတုိးမခင်းကို (၁) ပတ် ထပ်မံငှားရမ်းခွင့မ်ပုသည်။ 

(၁၆) စာအုပ်၏မည်သည့်လနရာ၌မဆုိလရးမှတ်မခင်း၊ မျဉ်းသားမခင်းများ မမပုေုပ်ရပါ။ 

(အထက်ပါစည်းမျဉ်းများကုိ လဖာက်ဖျက်သည့်မည်သူမဆုိ စာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်အမဖစ်မှ 

ပယ်ဖျက်မည်မဖစ်သည်။) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



အသင်းဝင်ခွင့လ်လျှောြ်ထားခခင်း 

၁။ အသင်းဝင်ခွင့လ်ေျှောက်ထားရာတွင်လအာက်ပါအတုိငး်လဆာင်ရကွ်ရမည်မဖစ်သည်။ 

(က) အသင်းဝင်ခွင့လ်ေျှောက်ေွှာပံုစံများကို စာကကည့်တုိက်တွင်ေူကိယ်ုတုိငေ်ာလရာက်၍ 

မဖစ်လစ အမျ ို းသားစာကကည့်တုိက် Website တွင်ဝင်လရာက်၍ မဖစ်လစရယူနုိငသ်ည်။ 

(ခ) အသင်းဝင်ခွင့လ်ေျှောက်ေွှာတွင် လေျှောက်ထားသူအမည်၊ အဖအမည်၊ အေုပ်အကိုင်၊  

နုိငင်ံသားစိစစ်လရး ကတ်မပားအမှတ်၊ အမမဲတန်းလနရပ်ေိပ်စာ၊ ဆက်သွယ်ရန် 

ဖုန်းနံပါတ်၊  အီးလမးေ်ေိပ်စာတ့ုိကုိ မှန်ကန်မပည့်စံုစွာလရးသွင်း၍ အလထာက်အထား 

သက်လသခံ ကတ်မပားမိတ္တူ (၁) လစာင်တင်မပလေျှောက်ထားရမည်မဖစ်သည်။ 

(္) အသင်းဝင်ကတ်မပား မပုေုပ်ရာတွင်လထာက်ခံသူ(၂)ဦး လထာက်ခံချက်မဖင့်မပုေုပ်ရ 

မည်။ (လထာက်ခံသူ (၂) ဦး၏ နုိငင်ံသားစိစစ်လရးကတ်မပားမိတ္တူ၊ သန်းလခါင်စာရင်း 

မိတ္တူတ့ုိ ပူးတဲွလဖာ်မပရမည်။) 

(ဃ) ကလေးစာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်မှာ အသက် (၅) နှစ်မ ှ (၁၅) နှစ်အတွင်းမဖစ်ရမည်။ 

ဝင်ခွင့လ်ေျှောက်ေွှာပံုစံတွင် မိဘ (သ့ုိမဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူမှ ကလေး (သ့ုိ)အရွယ် 

မလရာက်လသးသည့် အသင်းဝင်ကိယု်စားလရးသားမဖည့်သွင်းမခင်းနှင့ေ်က်မှတ်လရး 

ထုိးရမည်မဖစ်သည်။ ကလေးစာကကည့်တုိက်အသင်းဝင်မှာ (၁၂) နှစ်မပည့် နုိငင်ံသား 

စိစစ်လရးကတ်မပားအမှတ် ရှပိါက ယင်းအမှတ်နှင့အ်တူ မိဘ (သ့ုိမဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူ 

၏ နိုင်ငံသားစိစစ်လရးကတ်မပားအမှတ်ကုိပါ လရးသားမဖည့်သွင်းရမည်မဖစ်သည်။ မိဘ  

(သ့ုိမဟုတ်) အုပ်ထိန်းသူသည် ငှားရမ်းစာလပပစ္စည်းများနှင့ပ်ါတ်သက်လသာကိစ္စအဝဝ 

အတွက ်တာဝန်ရှိသည်။ 

 

အသင်းဝင်လကြး  

၂။ စာကကည့်တုိက်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်လကကး၊ နှစ်စဉ်လကကးများမှာ လအာက်ပါအတုိငး် 

မဖစ်ပါသည်။ 

 

  

အမျ ို းသားစာကြည့်တုိြအ်သင်းဝင် 

အသင်းသား အသင်းဝင်မှတ်ပံုတင်လကြး နှစ်စဉ်လကြး 

မမန်မာနုိငင်ံသား ၃၀၀၀/− (သံုးလထာင်ကျပ်) ၅၀၀၀/−(ငါးလထာင်ကျပ်) 

နုိငင်ံမခားသား ၅၀၀၀/− (ငါးလထာင်ကျပ်) ၅၀၀၀၀/− (ငါးလသာင်းကျပ်) 

မှတ်ချက်။ ။အသက် (၁၅) နှစ်မပည့်မပီးသူမဖစ်ရမည်။ 



 

 

ြလလးစာကြည့်တုိြ်အသင်းဝင် 

အသင်းသား အသင်းဝင်မှတ်ပံုတင်လကြး နှစ်စဉ်လကြး 

မမန်မာနုိငင်ံသား ၂၀၀၀/− (နှစ်လထာင်ကျပ်) ၃၀၀၀/−(သံုးလထာင်ကျပ်) 

နုိငင်ံမခားသား ၅၀၀၀/− (ငါးလထာင်ကျပ်) ၂၀၀၀၀/−(နှစ်လသာင်းကျပ်) 

မှတ်ချက်။ အသက်(၅)နှစ်မ ှ(၁၅)နှစ် အတွင်းမဖစ်ရမည်။  

   

စာငှားစည်းမျဉ်းများ 

၃။ စာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်များသည် အသင်းဝင်ကတ်မဖင့် တစ်ကကိမ်ေျှေင် စာလပပစ္စည်း (၂)မျ ို း 

ကိုငှားရမ်းခွင့ရ်ှသိည်။ ယင်းစာလပပစ္စည်း (၂) မျ ို းမှာ စာအုပ် နှင့် CD သ့ုိမဟုတ် DVD မဖစ်သည်။ 

 

စာငှားခွင့ခ်ပုြာလနှင့်ရြ်လွန်လကြး (Loan Period & Fines) 

၄။ စာလပပစ္စည်းအမျ ို းအစားအေုိကင်ှားရမ်းမှု 

အသင်းဝင် စာလပပစ္စည်း 

အမျ ို းအစား 

အလရအတွြ ်

 

စာငှားခွင့ခ်ပုြာလ ရြ်လွန်လကြး 

အမျ ို းသားစာကကည့်တုိ

က် 

အသင်းဝင် 

စာအုပ် (၂) အုပ် (၁၄)ရက် ၅၀၀ ကျပ် 

CD/DVD (၂) လခွ 

ကလေးစာကကည့်တုိက် 

အသင်းဝင် 

စာအုပ်  (၂) အုပ် (၁၄) ရက် ၅၀၀ ကျပ် 

CD/DVD (၂) လခွ 

 

မှတ်ချက်။ စာလပပစ္စည်းအမျ ို းအစား(၂) ခုတွင်အလရအတွက်(၄) မျ ို းထက်ပုိ၍ငှားခွင့မ်ပုမည် 

မဟုတ်ပါ။ 

သတ်မှတ်ရက်လကျာ်ေွန်ပါက (၁) ရက်ေျှေင် စာအုပ် (၁) အုပ် (၅၀၀) ကျပ်၊ CD/DVD 

(၁)ချပ်ေျှေင် (၅၀၀)ကျပ် ရကေွ်န်လကကး လပးလဆာင်ရမည်မဖစ်သည်။ (စာကကည့်တုိက် 

ပိတ်ရက်မဖစ်သည့် တန္ဂလနွ၊ တနေဂာနှင့် အစိုးရရံုးပိတ်ရက်များကုိပါ ရက်ေွန်လကကး 

လပးလဆာင်ရမည်မဖစ်သည်။) 



 အသင်းဝင်အလနမဖင့် ရကေွ်န်စာလပပစ္စည်းရှလိနပါကထပ်မံငှားရမ်းခွင့ရ်ရှိမည်မဟုတ်ပါ။ 

 

ငှားရမ်းထားလသာစာလပပစ္စည်းများအတွြ်တာဝန်ရိှသူ 

၅။ စာအုပ်ငှားရမ်းသည့်ပုံစံတွင် ေက်မှတ်လရးထိုးထားသည့် စာငှားသူ သ့ုိတည်းမဟုတ် အဆုိပါ 

စာငှားသူအား တာဝန်ခံလထာက်ခံချက်လပးထားသူသည် ငှားရမ်းစာလပပစ္စည်းများနှင့် 

ပတ်သက်လသာ ကိစ္စအဝဝအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ 

 

ငှားရမ်းခွင့မ်ခပုသည့်စာလပပစ္စည်းများ (Non borrowing items) 

၆။ အမျ ို းသားစာကကည့်တုိကတွ်င် စုလဆာင်းထိန်းသိမ်းထားလသာ လအာက်ပါစာလပပစ္စည်းများ  

ကို မပင်ပသ့ုိ ယူလဆာင်ငှားရမ်းခွင့မ်မပုပါ။ 

  (၁) လပ၊ ပုရပိုက်၊ ေက်လရးစာများ 

 (၂) ရည်ညွှန်းစာအုပ်များ 

 (၃) ရှားပါးစာအုပ်/စာနယ်ဇင်းများ 

  

ရြ်လွန်စာအုပ်များအားခပန်လည်အပ်နံှခခင်း 

၇။ ရကေွ်န်စာအုပ်များနှင့် ပတ်သက်၍လအာက်ပါအတုိင်းလဆာင်ရကွ်မည်မဖစ်သည်။ 

(က) ငှားရမ်းထားလသာ စာလပပစ္စည်းများအားမပန်ေည်အပ်ရန် သတ်မှတ်ထားလသာရက်ထက် 

လကျာ်ေွန်ပါက လကျာ်ေွန်သည့်လန့၏ လနာက်တစ်လန့တွင် တယ်ေီဖုန်းမဖင့်ေည်းလကာင်း၊ 

(၇) ရက်  လမမာက်လန့တွင် ပထမအကကိမ်သတိလပးစာလပးပ့ုိ၍ ေည်းလကာင်း၊ (၁၄)ရက် 

လမမာက် လန့တွင် ဒုတိယအကကိမ် သတိလပးစာလပးပ့ုိ၍ေည်းလကာင်း မပန်ေည် 

လတာင်းယူမည်မဖစ်သည်။ 

(ခ)  အလကကာင်းမပန်ကကားမခင်းမရှခ့ဲိေျှေင် ငှားရမ်းသည့်စာလပပစ္စည်း လပျာက်ဆံုးသည်ဟုယူဆမခင်း 

နှင့ ်ရကေွ်န်လကကးလငွလတာင်းခံေွှာထုတ်လပးမခင်းတ့ုိကုိလဆာင်ရကွ်မည်မဖစ်သည်။ 

(္) အကယ်၍ောလရာက်မအပ်နံှပါက အဆုိပါစာလပပစ္စည်းငှားရမ်းနိုငရ်န် တာဝန်ခံလထာက်ခံ 

လပးထားသူမှ တာဝန်ယူလမဖရှင်းလပးရမည်။ 

 

အသင်းဝင်ြတ် 



၈။ အသင်းဝင်ကတ်သက်တမ်း၊ ပျက်စီးမခင်း၊လပျာက်ဆံုးမခင်း (Period and Loss of member 

card) 

(က) အသင်းဝင်ကတ် စတင်ထုတ်ယူရရိှသည့်လန့မှ ရက်လပါင်း (၃၆၅) ရက် မပည့်လမမာက် 

သည့်လန့တွင် အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်လကကး မပန်ေည်လပးသွင်း၍ 

စာကကည့်တုိကအ်သင်းဝင်ကတ် အသစ် ေဲေှယ်လဆာင်ရက်ွရမည်။  

 (ခ) အသင်းဝင်ကတ်လပျာက်ေျှေင်စာကကည့်တုိကသ့ုိ်အလကကာင်းကကားရမည်။ 

 (္) အသင်းဝင်ကတ်ကုိေွှဲလမပာင်းခွင့်မမပုပါ။ 

(ဃ) အသင်းဝင်ကတ်ပါမှသာစာအုပ်ငှားရမ်းခွင့ရ်ှသိည်။  

 

ငှားရမ်းထားလသာစာလပပစ္စည်းများပျြ်စီးခခင်း သ့ုိမဟုတ် လပျာြ်ဆံုးခခင်း 

(replacement for lost/ damaged library items) 

၉။ ငှားရမ်းထားလသာစာလပပစ္စည်း တစ်အုပ်ေုံးမဖစ်လစ၊ အစိတ်အပုိငး်တစ်ခုခုမဖစ်လစ 

ပျက်စီးမခင်း သ့ုိမဟုတ် လပျာက်ဆံုးမခင်းရှပိါက လအာက်ပါအတုိငး်လဆာင်ရကွ်ရမည်။ 

(က) လပျာက်ဆံုးစာအုပ်ကို လပျာက်ဆံုးသည့်ရက်မှ ရက်သတ္တပတ် (၁)ပတ်အတွင်း 

မူရငး်စာအုပ် (မိတ္တူမဟုတ်) ကိုအစားထုိးမပန်ေည်လပးအပ်ရမည်။ 

(ခ) အေားတူစာအုပ်ကုိ ရှာလဖွမလတွ့ရိှပါက လပျာက်ဆံုး သ့ုိမဟုတ် ပျက်စီးစာအုပ်၏ 

ကာေတန်ဖိုး(၅)ဆကုိစာကကည့်တုိက်မှူးမှ သတ်မှတ်လပးလသာလေျှော်လကကးလငွကုိလပး 

လဆာင်ရမည်။ 

(္)  မပန်ေည်မပုမပင်ရလသာ ပျက်စီးစာအုပ်များအတွက် မပန်ေည်မပုမပင်ရန်ေုိအပ်လသာ 

ကုန်ကျစရိတ်၏ အဝဝကုိ လပးလဆာင်ရမည်။ 

 

စာငှားခွင့သ်ြ်တမ်းတုိးခခင်း (Renewal Opportunities) 

၁၀။ စာငှားသက်တမ်းတုိးမခင်း သ့ုိမဟုတ် ငှားရမ်းထားသည့်စာလပပစ္စည်းအား လနာက်တစ်ကကိမ် 

ထပ်မံငှားရမ်းေိုပါက အသင်းဝင်ကုိယ်တုိင် စာကကည့်တုိကသ့ုိ်ောလရာက်၍ ထပ်မံလဆာင်ရွက်ရမည် 

မဖစ်သည်။  

 (က) ငှားရန်ကကိုတင်စာရင်းလပးထားလသာ စာအုပ်များကုိ ထပ်မံငှားရမ်းခွင့မ်မပုပါ။ 

(ခ) မပန်အပ်ရန် ရကေွ်န်စာလပပစ္စည်း/စာအုပ်ကို စာငှားခွင့် သက်တမ်းတုိးမခင်းခွင့မ်ပုမည် 



မဟုတ်ပါ။ 

(္) စာငှားသက်တမ်းတုိးမခင်းကို (၁) ပတ် ထပ်မံငှားရမ်းခွင့မ်ပုသည်။ 

ကြိုတင်စာရင်းသွင်းခခင်း (Reservation) 

၁၁။ အသင်းဝင်အလနမဖင့် ငှားရမ်းေိုသည့်စာလပပစ္စည်းကုိ ကကိုတင်စာရင်းလပးသွင်းေိုပါက 

လအာက်ပါအတုိငး်လဆာင်ရက်ွရမည်မဖစ်သည်။ 

 (က) အများဆံုးစာအုပ် (၂) အုပ်ကုိ ငှားရမ်းခွင့် ကကိုတင်စာရင်းလပးသွင်းနုိငသ်ည်။ 

 (ခ) CD/DVD များကုိ ကကိုတင်စာရင်းလပးသွင်းခွင့မ်ရှပိါ။ 

(္) ငှားရမ်းခွင့ရ်ရှိသည်ကို စာကကည့်တုိကဝ်န်ထမ်းမှ တယ်ေီဖုန်း သ့ုိမဟုတ် အီးလမးေ် 

မဖင့်ဆက်သွယ်အလကကာင်းကကားမည်မဖစ်သည်။ 

 (ဃ) စာကကည့်တုိကတွ်င်သာအသံုးမပုခွင့ရ်ှသိည့် စာလပပစ္စည်းကို 

ကကိုတင်စာရင်းသွင်းခွင့်မပု မည်မဟုတ်ပါ။ 


