


ပရိဘ ောဂအသ ုုံးပပြုမှုနငှ ့် ထနိ့်ုံးသမိ့်ုံးမှု အညွှန့်ုံးစောအပု့် 

 

ပရိဘ ောဂမျောျားကိိုစနစ်တကျ ထောျားရှိပပ ျား အသ ိုျားပပြုမှုမနှက်နဘ်စရန ်ဘ ောငရ်နဘ်ရှောငရ်နန်ငှ  ်လိိုကန်ောသင သ်ည  ်

အချကမ်ျောျားကိို ဘရျားသောျားဘဖော်ပပထောျားပါသည။် ဤစောအိုပ်ကိို အသ ိုျားမပပြုခင ်ဘလ လောဖတရ်ှုပပ ျား 

မနှက်နဘ်သောနညျ်ားလမျ်ားမျောျားပဖင  ်အသ ိုျားပပြုဘစဖိို   အကက ပပြုအပ်ပါတယ။်  

ဝယယ်အူောျားဘပျားမှုတိိုငျ်ားအတကွ် ဘကျျားဇူျားအထျူားပငတ်ငရ်ှိပါသည။် 

 

အကအူညလီိအုပ့်မှု သတင့်ုံးအချက့်အလက့်ရရိှလိမုှုအတကွ့် INHOUSE ၏ Customer Service Team သို   

တိကု့်ရုိက့်ဆက့်သယွ့်ဘမုံးပမန့်နိငု ့်ပါသည့်။ 

On Monday to Saturday 8:00am – 4:20pm (Except Sunday and Public Holidays) 

Inhouse Customer Service (09 254455544) 

 

မောတကိော 

1. ပရိဘ ောဂ  

2. ဓောတိုပြပ်ဘပါငျ်ားဘကျောကပ်ပောျား  

3. ရ ို ျားထိိုငခ် ို  

4. ကိုတင ်ဘမွွေ့ ယော ၊ အပ်ိယောခငျ်ား နငှ  ် ိိုငရ်ော  

5.  ိိုဖော  

6. ပစစညျ်ားအပ်ပခငျ်ားနငှ  ်ိိုငဘ်သောအချကအ်လက ် 

7. Service Charges  

8. မှုိတကပ်ခငျ်ားမ ှကောကယွရ်နန်ညျ်ားလမ်ျားမျောျား 

 

 

1. ပရိဘ ောဂ  



ပရိဘ ောဂ ိိုငရ်ောဘရှောငရ်နန်ငှ  ်ဘ ောငရ်န ်

 

* ဘအောကပ်ါအချကမ်ျောျားသည ်ိုတပ်ပောျားမျောျားကိို (အဘရောငဘ်ပပောငျ်ားပခငျ်ား ကကြိုျားပ  ပခငျ်ား ဘကျွားဘကောကန်ိိုငပ်ခငျ်ား) 

မျောျားပဖစဘ်စနိိုငဘ်သောဘကကောင  ်အထျူားသတပိပြုရပါမည ်

1. ဘနဘရောငပ်ခည ်မကျဘရောကဘ်သော ဘနရောတငွ ်အသ ိုျားပပြု ၍ ၊ ဘနဘရောငပ်ခညဘ်ရှောငလ်ွ ၍မရပါက 

လိိုကက်ောပဖင ဘ်နဘရောငပ်ခညက်ိိုကောကယွထ်ောျားဘပျားပါ ၊ 

2. အပဘူပျားစက ်အဘအျားဘပျားစကမ် ှတိိုကရိ်ိုကထ်ဘိရောကပ်ခငျ်ားမ ှဘရှောငက်ျဉ်ရန ်စက၏်ဘလပဘူလဘအျားထကွ ်

ဘပါကတ်ည တ်ည မ်ေှာ မထောျားရန ်မိိုျားတငွျ်ားကောလတငွ ်ပမနမ်ောနိိုငင်  ၏ ဘန   ညအပခူျိနက်ေွာပခောျားဘသောဘကကောင  ်

အခနျ်ားတငွျ်ား၏ အပခူျိနန်ငှ  ်စိိုထိိုငျ်ားမှုကိို ဂရိုစိိုကဘ်ပျားပါရန ်။ 

3. ထမငျ်ားစောျားပွ  ၊ စောကကည စ်ောျားပွ  မျောျားဘပေါ်တငွ ်အပခူျိနပ်မင ဘ်သောပစစညျ်ားမျောျားတငလ်ျှင ်တစခ်ိုခိုနငှ  ်ခ ထောျားပါ။ ဥပမော 

ဟငျ်ားအိိုျားအပ ူဘရဘနျွားအိိုျား စသညတ်ိို  ကိို ဘအောကခ် ပပောျားမခ ပ တငသ် ိုျားသည အ်ခါ စောျားပွ မျကန်ေှာပပင ်ကကွပ်ခငျ်ား 

ပျက ် ျားပခငျ်ားပဖစဘ်ပေါ်တတပ်ါသည။် 

 

ပရိဘ ောဂ[ဘနရောချပ ို] 

1. ဘနဘရောငပ်ခညန်ငှ  ်အ ကနွျ်ား၏ ဘလပဘူလဘအျားထကွဘ်ပါကတ်ည တ်ည မ်ေှာမထောျားသင ပ်ါ။ 

ဘနဘရောငပ်ခညတ်ိိုကရိ်ိုကက်ျဘရောကမ်ှုဟော အဘရောငလ်ွှင ပ်ခငျ်ားကိိုပဖစဘ်ပေါ်ဘစပါတယ။် 

2. စိိုထိိုငျ်ားဘသောပတ၀်နျ်ားကျငတ်ငွအ်သ ိုျားပပြုပါက မှုိတကန်ိိုငသ်ည ်ပိိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားတတသ်ည ်။  

3. ပရိဘ ောဂမျောျားကိို ည ညောဘသောမျကန်ေှာပပငတ်ငွ ်စနစ်တကျထောျားရှိပါ။ မည ညောတညပ်ငမိ်မှုမရှိပါက 

ပရိဘ ောဂ၏ ဖွ ွေ့စညျ်ားမှုကိိုထခိိိုကဘ်စပပ ျား တ ခါျားမျောျား အ  ွ မျောျား စသည  ်လိုပ်ဘ ောငခ်ျကမ်ျောျား 

ထခိိိုကဘ်စတတပ်ါသည။် 

4. သစသ်ောျား ကတတ  ပါ ဘကောဘစောကကမျ်ားခငျ်ားဘပေါ်တငွ ်ပရိဘ ောဂမျောျား ထောျားမည ်ိိုပါက တစခ်ိုခိုနငှ  ်ခ ထောျားရမည။် 

5. အလနွဘ်လျားလ ဘသောအရော၀တထ ြုမျောျား တငပ်ခငျ်ားမ ှဘရှောငက်ကဉ်ပါ ။ 

 

[အသ ိုျားပပြုပ ို] 



1. ပရိဘ ောဂမျောျားဘပေါ် အကန  မ်ျောျားအ င မ်ျောျားဘပေါ်သိို   ရပ်ပခငျ်ား ထိိုငပ်ခငျ်ား မှ ပခငျ်ားမျောျားမပပြုပါနငှ  ်ပပြုတက်ျ ပျကစ် ျားပပ ျား 

ခိိုကမ်ိတတသ်ည ်။ 

2. အ  ွ နငှ  ်လကက်ိိုငဘ်ပေါ်ထိိုငပ်ခငျ်ား၊ တ ခါျားနငှ အ်  ွ မျောျားကိိုအောျားပဖင  ် ွ ဖွင ပ်ခငျ်ားမျောျားမပပြုလိုပ်ရ 

လ ကျပပ ျားထခိိိုကတ်တသ်ည ်။တ ခါျားနငှ အ်  ွ မျောျားကိို အောျားလ ိုျားတစပ်ပိြုငထ် မဖွင ပ်ါနငှ  ်ထောျားသိိုထောျားသည  ်ပစစညျ်ားမျောျား 

အဘလျားချိနမ်ည မျှလျှင ်အဘရှ ွေ့ယိိုငပ်ပ ျားလ ကျတတသ်ည။် 

3. အ  ွ ကိိုအ  ိုျားထပိပငျ်ားထနစ်ေွာမ ွ ပါနငှ ။်အောျားလနွပ်ပ ျားလတွက်ျမပိခငျ်ား ဘလျှောကလ်မျ်ားမျောျား 

ပျက ် ျားပခငျ်ားကိိုပဖစဘ်စတတသ်ည။် 

4. အရှငဘ်ပပောငျ်ားလ နိိုငဘ်သောအကန  မ်ျောျား Shelf တနျ်ားမျောျားကိို ဘသချောစေွာတတပ်ပ ျားပခငျ်ားရှိမရှိ 

ဘသချောစစဘ် ျားပပ ျားမအှသ ိုျားပပြုပါ။ စနစ်တကျ အ ကျမဘနပါက အပပောျားပပြုတက်ျပပ ျား ခိိုကမ်ိတတသ်ည ်။  

5. ပရိဘ ောဂ မျောျားဘနရောဘရွှွေ့ လျှင ်လနူစှဘ်ယောကအ်ထကပ်ဖင ဘ်ရွှွေ့ ပါ ။ ဘချော်ကျပခငျ်ား ၊ ယမိျ်ားယိိုငပ်ခငျ်ားမ ှ

ပရိဘ ောဂမျောျားနငှ  ်ပါဘကျားမျောျားပျကစ် ျားပခငျ်ား ၊ ကွ အကပ်ခငျ်ား ထခိိိုကမ်ပိခငျ်ားမျောျားပဖစ်တတပ်ါသည ်။  

6. ပလူနွျ်ားဘသောပစစညျ်ားနငှ  ်စိိုစတွဘ်သောပစစညျ်ားမျောျားတငပ်ခငျ်ားမျိြုျား မပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။  

7. ပရိဘ ောဂ ဘပေါ်တငထ်ောျားဘသောစစညျ်ားမျောျားကိို  ွ ယပူခငျ်ားသည ်ပျဉ်ပပောျားမျကန်ေှာပပငက်ိို ပခစ်မိတတ်သည။် 

8. မနှတ် ခါျားနငှ  ်မနှပ်ဖင ပ်ပြုလိုပ်ထောျားဘသော ပရိဘ ောဂ မျောျားကိိုအထျူားသတထိောျားပပ ျားသ ိုျားပါ ။ 

9. ပရိဘ ောဂဘပေါ်တငွ ်အလနွဘ်လျားဘသောပစစညမ်ျောျားနငှ  ်ကဘလျားမျောျားတတပ်ခငျ်ားမဘှရှောငက်ကဉ်ပါ။  

10. ပရိဘ ောဂမျောျားကိို တပ် ငပ်ပ ျားလျှင ်ဘရွွေ့လျောျားမှုမရှိဘစရန ်Silicon ထိိုျားထောျားပါသည။် Silicon ထိိုျားပပ ျား ၂၄ နောရ  

အတငွျ်ားသန  ရ်ှငျ်ားဘရျားမလိုပ်ပါနငှ  ်

11. စတ ျားနငှ အ်ဘရောငတ်ငထ်ောျားဘသောသ မျောျား သတထ ြုမျောျားအတကွ ်Acid နငှ  ်ထဘိတွွေ့ ပပ ျား 

သ ဘချျားတကပ်ခငျ်ားပဖစ်ဘပေါ်တတပ်ါသည။် 

 

[သန   ်ရှငျ်ားဘရျားထနိျ်ားသမိျ်ားနညျ်ား]  

 ိုတပ်ပောျား 



 ိုတပ်ပောျားအတကွဘ်န   စဉ်သန   ်ရှငျ်ားဘရျား : ဘပခောကဘ်သွွေ့ဘသောအဝတပ်ဖင သ်န  ရ်ှငျ်ားပါ။ 

ဘရပဖင တ်ိိုကရိ်ိုကဘ်လောငျ်ားချပခငျ်ားမပပြုလိုပ်ရ။ အလနွည်စပ်တဘ်နလျှင ်အဝတစ်ကိို ဘရစတွပ်ပ ျား 

ဘပခောကဘ်အောကညှ်စ်ပပ ျားမ ှသန  ရ်ှငျ်ားပါ။ 

ပလပ်စတစ ်/ သ သတတ ြု 

အ၀တစ်ပဖင  ်3-5 % ပျစဘ်သော ပ်ပပောရည ်ကိိုစတွ၍်ဘပခောကဘ်အောငည်စ်ပပ ျားသိုတပ်ါ။ ပပ ျားဘနောကဘ်ရပဖင  ်

 ပ်ပပောရညက်ိိုဘပပောငဘ်အောငသ်ိုတပ်ါ။ 

အဘပခခ သန   ်ရှငျ်ားပပ ျားလျှင ်သ သတတ ြုမျောျားကိိုဘချော  ထည ပ်ပ ျားအ၀တစ်ပဖင သ်ိုတလ်ိိုကပ်ါ။ 

 

 

ဘကျောက့်ပပောုံးအသ ုုံးပပြုပ ုနငှ  ့် ထမိ့်ုံးသမိ့်ုံးနည့်ုံး 

 

(1) အပြူဏမ် ှဘရှောငက်ျဉ်ရန ်- ချကပ်ပြုတပ်ပ ျားစ ဟငျ်ားအိိုျားမျောျား ဘရဘနျွားအိိုျားမျောျားကိို ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်သိို   

တငပ်ခငျ်ားမပပြုလိုပ်ရနန်ငှ  ်ဘအောကခ် တစခ်ိုခို ခ ပပ ျားမသှောချရန။် အပခူျိနဘ်ကကောင  ်

ဘကျောကပ်ပောျားအဘရောငတ်ငထ်ောျားပခငျ်ားမျောျားပျက ် ျားတတသ်ည။် 

(2) ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်တငွဘ်အောကခ် စဉ်ျားနှ ျားတ ိုျား မပါပ  အသောျားမျောျား ဟငျ်ားသ ျားဟငျ်ားရွကမ်ျောျားကိို ဓါျားပဖင လ်ှ ျားပခငျ်ား၊ 

 ပဖတဘ်တောကပ်ခငျ်ား ခိုတပ်ခငျ်ားမျောျား မပပြုလိုပ်ရန။် 

(3) Artificial Stone မျောျားအဘရောငအ်စနွျ်ားအထငျ်ား ပဖစပ်ခငျ်ားမ ှကောကယွရ်န ်

Artificial Stone မေှာ အတငွျ်ားအပပင ်မောဘကျောကျစ်လစ်သည အ်တကွ ်(ပိိုျားသတဘ် ျားမျောျား ၊အလကှိုနမ်ျောျား၊ 

မ ျားဖိိုဘချောငျ်ားသ ိုျားဟငျ်ား ခတအ်ဘမ ွှျားအကကြိုငမ်ျောျား) ဘကကောင  ်ဘကျောကပ်ပောျားကိို မထခိိိုကန်ိိုငပ်ါ ။ 

Chemical ပစစညျ်ားမျောျား ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်သိို   ကျပါကဘရနငှ ဘ် ျားဘကကောပပ ျားအ၀တစ်နင စ်ငက်ကယစ်ေွာသိုတရ်န။် 

ဘန   စဉ်ဘကျောကပ်ပောျားသန   ်ရှငျ်ားဘရျားလိုပ်လိိုပါက  ပ်ပပော   (သိို  မဟိုတ)် မနှက်ကညဘ် ျားအောျားလ ိုျားသ ိုျား၍ 

ပပြုလိုပ်နိိုငသ်ည ်။ 

အဘရောငစ်နွျ်ားထငျ်ားနိိုငဘ်သော Coffee၊ သစသ် ျားဘဖျော်ရည ်င ပပောရည ်၊ ဟငျ်ားချကဘ်နစဉ်ဟငျ်ားဘရစကမ်ျောျား 

ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်သိို   ဖိတစ်ဉ်ပါက  ပ်ပပောဘရနငှ  ်အပမနပ်တွတ်ိိုကရ်န ်၊ ခ  ပစဘ်စျားကပ်ဘသောအရညမ်ျောျား 



ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်သိို   ကျပါက အလယွတ်ကသူန   ်ရှငျ်ားဘရျား လိုပ်မရဘသောအခါ ရှောလကောရညန်ငှ  ်ဘ ော်ြါမှုန   ်ကိို 

 တဘူရောစပ်၍ သမဘအောငဘ်မ ွှပပ ျား သန   ်ရှငျ်ားဘရျားလိုပ်နိိုငပ်ါသည ်။ 

 

(4) အဘပခခ ထနိျ်ားသမိ်ျားမှု 

ဘကျောကပ်ပောျားကိို ဘန   စဉ် သန   ်ရှငျ်ားဘရျားလိုပ်လျှင ်အ၀တစ် ကိို  ပ်ပပောရည ်အနညျ်ားငယ ်နငှ တ်ိိုကပ်ါ ။ 

အစနွျ်ားမျောျား၍ မဘပပောငပ်ါက ဘဖော တ ိုျားထ သိို    ပ်ပပော  ထည ၍် ဖိတိိုကဘ်ပျားပါ ။ 

ဘကျောကပ်ပောျားပိိုျားသတသ်န   ်ရှငျ်ားဘရျားလိုပ်လိိုလျှင ်ဘ ကဘချျားခ တဘ် ျားကိိုဘရနငှ  ်တဘူရော၍အသ ိုျားပပြုနိိုငသ်ည။် 

 

(5) ဘကျောကပ်ပောျားဘပေါ်တငွ ်ငရိုတ ် ို တငမ်ဘထောငျ်ားရ ငရိုတသ် ျားကကကသ်နွမ်ျောျားမလှ ျားရ ။  

 

(6) Artificial Stone မျောျားသည ်အသ ိုျားပပြုသည  ်နစှ်ကကောလောဘသောအခါ အစငျ်ားဘကကောငျ်ားမျောျား အနညျ်ားငယပ်ဖစ ်

ဘပေါ်တတပ်ါသည ်။ထိိုသိို   ပဖစ်လောပါက ဘကျောကပ်ပောျားပပြုလိုပ်နိိုငသ်မူျောျားကိိုဘခေါ် ပပ ျား ဘပေါ်လစ်ပပနတ်ငန်ိိုငပ်ါသည ်

။ထိိုသိို   ဘပေါ်လစတ်ငပ်ခငျ်ားပဖင မ်လူ အတိိုငျ်ား ပပနပ်ဖစန်ိိုငပ်ါသည ်။ 

*(1) နစှ်ထကဘ်ကျော်လျှင ်(သိို   မဟိုတ)် သ ိုျားစွ သ၏ူ ဘပါ   မှုဘကကောင ဘ်သော်လညျ်ားဘကောငျ်ား၊ 

သ ောဝဘ ျားအနတရောယတ်စ်ခိုခိုဘကကောငဘ်သော်လညျ်ားဘကောငျ်ား ပျက ် ျားပါက ပပင ်ငလ်ိိုလျှင ်

ပပင ်ငခ်ပပနလ်ညဘ်ပျားဘချရမည။်  

*လကရ်ှိဘကျောကပ်ပောျားကိိုပပင ်ငရ်ောတငွ ်အဘဟောငျ်ားနငှ အ်သစ ်အဘရောငအ်နညျ်ားငယက်ွ လွ မှုရှိနိိုငသ်ည။် 

 

 

ရ ု ုံးထိငု့်ခ ု 

 

[ဘနရောချထောျားမှု] 

1. ဘနဘရောငပ်ခညန်ငှ အ် ကနွျ်ား၏ ဘလပဘူလဘအျားထကွဘ်ပါကတ်ည တ်ည မ်ေှာမထောျားသင ပ်ါ။ ထိိုငခ် ို 

ဘကျွားပခငျ်ားအဘရောငဘ်ပပောငျ်ားပခငျ်ား ပဖစဘ်စတတပ်ါသည။် 



2. စိိုထိိုငျ်ားဘသောပတ၀်နျ်ားကျငတ်ငွထ်ောျားရှိပါက မှုတိကပ်ခငျ်ား ပိိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားပခငျ်ားတိို  ပဖစဘ်စတတပ်ါသည ်။ 

3. ထိိုငခ် ိုမျောျားကိို ည ညောစနစက်ျစေွာထောျားရှိသင ပ်ါသည။် ဘကျွားပခငျ်ားယမိ်ျားယိိုငပ်ခငျ်ားမျောျား ပဖစတ်တသ်ည။် 

 

[အသ ိုျားပပြုပ ို] 

1. ထိိုငခ် ိုဘပေါ်တငွ ်ရပ်ပခငျ်ား၊ ခိုနပ်ခငျ်ားမျောျားမပပြုလိုပ်ပါနငှ  ်လ ကျပပ ျားထခိိိုကဘ်စတတပ်ါသည ်။ 

2. ထိိုငခ် ိုဘရွှွေ့ လျှငလ်ကန်စှ်ဖကပ်ဖင ဘ်သချောကိိုငပ်ပ ျားမဘှရွှွေ့ ပါ ။ 

3. ဘခါကခ်ျိြုျားစ ိုကိိုအသ ိုျားပပြုစဉ် လကန်စှ်ဖကမ်ညှပ်မဘိစရနအ်ထျူားသတပိပြုရမည ်။ 

4. ထိိုငခ် ိုလကက်ိိုငန်ငှ ဘ်ကျောမှ ဘပေါ် မထိိုငပ်ါနငှ ။်  ျားလ ိုျားပါဘသောထိိုငခ် ိုမထှစဉ်မဘချောလ ရနအ်ထျူားသတထိောျားပါ။ 

5. ထိိုငစ်ဉ်တစ်ဘစောငျ်ားမထိိုငပ်ါနငှ ဘ်ချောတတသ်ည ်။  

6. ကဘလျားမျောျားဘ ော ကစောျားပခငျ်ားမဘှရှောငက်ကဉ်ပါ ။ 

7. ထိိုငခ် ိုမျောျားပျကစ် ျားခ  လျှင ်ကိိုယတ်ိိုငပ်ပြုပပငပ်ခငျ်ားမလိုပ်ပါနငှ ။် 

 

 

360° စ ိုလညထ်ိိုငခ် ိုအသ ိုျားပပြုပခငျ်ားအတကွ ်သတထိောျားသင ဘ်သောအချကမ်ျောျား 

1.စ ိုလညက်ရိိယောထ  လကမ်ထည မ်ဘိစရနန်ငှ  ်ကဘလျားမျောျားဘ ော ကစောျားပခငျ်ားမျိြုျားမပပြုလိုပ်ရန။်  

2. ထိိုငဘ်နစဉ် ဘရှ ွေ့ဘနောက ်ယမိျ်ားယိိုငမ်ှုအတကွ ်သတပိပြုသင ပ်ါသည။် အရှိနလ်နွ၍် လ ကျတတပ်ါသည။် 

3. ထိိုငခ် ိုလကက်ိိုငဘ်ပေါ် တကထ်ိိုငပ်ခငျ်ား မှ ပခငျ်ားမပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ 

4. ခ ိုဘပေါ်သိို   ဘ ျားလပ်ိမ ျားမကျဘစရန ်သတပိပြုသင ပ်ါတယ။် 

 

 

[စစဘ် ျား / ပပြုပပင]် 

1. ထိိုငခ် ိုကိိုပ ိုမနှစ်စဘ် ျားပပ ျား သန   ်ရှငျ်ားဘရျားလိုပ်ဘပျားပါ။ Screw စကမူျောျား ဘချောငဘ်နပခငျ်ားရှိမရှိစစဘ် ျားပါ။ 

 



[ထနိျ်ားသမိ်ျားပ ို] 

သောျားဘရနငှ ပ်ပြုလိုပ်ထောျားသည အ်ပိိုငျ်ားမျောျားအတကွ ်

 

1.ဘန  စဉ်ထနိျ်ားသမိျ်ားပ ို - ဘပခောကဘ်သွွေ့ ပပ ျားဘပျော ဘပပောငျ်ားဘသော အ၀တစ်ပဖင သ်ိုတပ်ါ ။သောျားဘရအဘရောငတ်င ် ပဖင  ်(2) 

နစှ်တစက်ကမိ် တငဘ်ပျားပါ  

2. အလနွည်စ်ပတလ်ျှင ် ပ်ပပောရညက်ိို အ၀တစ်ပဖင စ်တွပ်ပ ျားဘပမောကဘ်အောငဘ်ရညှစပ်ပ ျားသိုတပ်ါ။ပပ ျားဘနောကဘ်ရပဖင  ်

 ပ်ပပောရညက်ိိုဘပပောငဘ်အောငသ်ိုတပ်ါ။ 

3.   ပငပ်ဖနျ်ားဘ ျားနငှ  ်ရှ ျားဖိနပ် အဘရောငတ်ငဘ် ျားမျောျား ပဖင  ်မသိုတမ်ဘိစရန ်သတထိောျားရပါမည။် 

4 သောျားဘရဘပေါ် ပလပ်စတစ်မျောျားကကောရှညစ်ေွာမတငပ်ါနငှ ။် အဘရောငဘ်ပပောငျ်ားလ တတပ်ါသည ်။ 

 

Fabric ချညန်ငှ ပ်ကသ်ကသ်ည အ်ပိိုငျ်ားမျောျားအတကွ ်

 

1. ဘန  စဉ်ထနိျ်ားသမိျ်ားပ ို - ဖိုနစ်ိုပ်စကပ်ဖင  ်ဖိုနမ်ျောျားကိို စိုပ်ဘပျားပါ ။  

2. ဘကော်ဖ နငှ  ်အရကဖိ်တက်ျမပိါက  ပ်ပပောရညက်ိို အ၀တစ်ပဖင  ်စတွပ်ပ ျားဘပခောကဘ်အောငဘ်ရညှစပ်ပ ျားသိုတပ်ါ 

ပပ ျားဘနောက ်ဘရပဖင  ် ပ်ပပောရညက်ိိုဘပပောငဘ်အောငသ်ိုတလ်ိိုကပ်ါ ။  

3. သန  ရ်ှငျ်ားဘရျားပပြုလိုပ်စဉ် ချညထ်ညမ်ျောျားထခိိိုကမ်ရှိဘစရန ်သတထိောျားဘပျားရမည ်။ 

 

ကတုင့် 

 

[ဘနရောချထောျားပ ို] 

1. အခနျ်ားတငွျ်ားအပခူျိနန်ငှ စ်ိိုထိိုငျ်ားမှုက ကိုတငက်ိိုမှုိ ွ ပခငျ်ားပိိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားပခငျ်ား ပဖစဘ်ပေါ်ဘစနိိုငပ်ါသည။် 

ကိုတငဘ်နရောချထောျားရောတငွ ်န ရ  နငှ  ်10 cm ခေွာထောျားရပါမည။် 



2. ဘနဘရောငပ်ခညန်ငှ  ်ဘလပဘူလဘအျားတိိုကရိ်ိုက ်ထဘိတွွေ့သည ဘ်နရောတငွထ်ောျားရှိပခငျ်ားမျိြုျား မပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ ဘကျွားပခငျ်ား 

၊ အဘရောငဘ်ပပောငျ်ားပခငျ်ားမျောျားပဖစ်ဘစတတပ်ါသည။် 

3. ကိုတငက်ိိုည ည ညောညောထောျားပါ ။ ထိို   သိို   မဟိုတပ်ါက ကိုတငဘ်ကျွားပခင ်၊ ယိိုငပ်ခငျ်ားပဖစဘ်စပါတတသ်ည ်။ 

4. သစ်သောျား ၊ ကတတ  ပါကကမ်ျားခငျ်ားဘပေါ်တငွ ်ထောျားမည ်ိိုပါက ကိုတငဘ်ပခဘထောကဘ်အောကတ်ငွ ်

ကကမျ်ားခငျ်ားမထခိိိုကဘ်စသည အ်ရောတစခ်ိုခိုခ ထောျားသင ပ်ါသည။် သစသ်ောျားဘပခဘထောကန်ငှ  ်သ ဘပခဘထောကမ်ျောျား 

ပါဘကျားဘပေါ် တိိုကရိ်ိုကထ်ောျားရှိပါက ချိြုင တ်တသ်ည ်။ 

5. ကကမျ်ားခငျ်ားဘစောငျ်ားဘနပါက ဘရချိနည် မှု ရှိမရှိနငှ  ်ဘနရောဘပပောငျ်ားလ ထောျားရှိရနလ်ိိုမလိို စစဘ် ျားပါ။ 

 

 

[အသ ိုျားပပြုပ ို] 

1. ကိုတငဘ်ပေါ်တငွ ်ခိုနပ်ခငျ်ားမပပြုလိုပ်ပါနငှ  ်ကိုတငပ်ပိြုကျပပ ျားထခိိိုကမ်ိတတသ်ည ်။ 

2. ကိုတငဘ်ပေါ်တငွ ်အလနွဘ်လျားလ ဘသောပစစညျ်ားမျောျားတငပ်ခငျ်ားမျိြုျား မပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ 

ကိုတငဘ် ောငပ်ျကစ် ျားတတပ်ါသည ်။ 

3.အ  ွ ဘပေါ်ထိိုငပ်ခငျ်ားနငှ  ်တအောျား ွ ပခငျ်ားမျောျားမပပြုရ ။ 

4. ဘခါကက်ိုတငမ်ျောျားအသ ိုျားပပြုစဉ် လကမ်ညှပ်ဘစရနအ်ထျူားသတထိောျားပါ ။ အထျူားသပဖင က်ဘလျားမျောျားကိိုယတ်ိိုငအ် 

သ ိုျားမပပြုရ ။ 

5. ကိုတငဘ်ခါငျ်ားရငျ်ားနငှ  ်ဘပခရငျ်ားဘပခဘထောကမ်ျောျားသညမ် ျားကကြိုျားမျောျားကိို မဖိမဘိစရန ်

အထျူားသတထိောျားစစ်ဘ ျားရပါမည။်  

6. ကိုတငဘ် ျား ကတ်ငွ ်လျှပ်စစအ်ိိုျားအသ ိုျားပပြုပခငျ်ားမျိြုျားဘရှောငက်ျဉ်ပါ ။ 

7. ကိုတငဘ်ရွှွေ့မည ်ိိုပါက အရငပ်ဖြုတပ်ါ (သိို   မဟိုတ)် လနူစှ်ဘယောကအ်ထကအ်သ ိုျားပပြုပပ ျားဘရွှွေ့ပါ။ 

8. ကိုတငက်ိိုမဘခါကပ်ါနငှ  ်။ 

9. ကိုတငဘ်ပေါ်သိို   သတမ်တှထ်ောျားဘသောလဦူျားဘရထကပိ်ိုမျောျားပပ ျား အသ ိုျားမပပြုသင ပ်ါ။ 

 

[စစဘ် ျားမှု နငှ  ်သန  ရ်ှငျ်ားထနိျ်ားသမိျ်ားနညျ်ား] 



1. ကိုတင၏်စကမူျောျားကိို ပ ိုမနှစ်စဘ် ျားရမည ်။ 

2. ပိိုျားထိိုျားဘနလျှင ်ပိိုျားသတဘ် ျားပဖင ရ်ှငျ်ားထိုတရ်မည။် 

3. ဘန   စဉ်သန   ်ရှငျ်ားဘရျားအတကွ ်ဘပခောကဘ်သွွေ့ဘသောအ၀တစ်ပဖင သ်ိုတပ်ါ။ ဘရပဖင တ်ိိုကရိ်ိုကမ်ဘလောငျ်ားပါနငှ ။် 

အလနွည်စ်ပတလ်ျှင ်အ၀တစ်ကိို  ပ်ပပောရညစ်တွပ်ပ ျားသိုတပ်ါ။ထိိုဘနောကအ်၀တစ်ကိို ဘရစတွပ်ပ ျား ပ်ပပောရည် 

ကိိုဘပပောငစ်ငဘ်အောငသ်ိုတပ်ါ။  

4. မှုိတကပ်ခငျ်ားမ ှကောကယွရ်န ်သန   ်ရှငျ်ားဘသော အ၀တစ်ပဖင သ်ိုတပ်ါ။ အပခူျိနအ်လနွ ်ကေွာပခောျားလျှငမ်ှုတိကန်ိိုငသ်ည ်

။ မှုမိတကရ်နအ်တကွဘ်လ၀ငဘ်လထကွဘ်ကောငျ်ားမနွဘ်စရနန်ငှ  ်အခနျ်ားအတငွျ်ား/အပပငအ်ပခူျိန ်မကေွာပခောျားဘစရန ်

ဂရိုပပြုသင ပ်ါသည။် 

 

ဘမွွေ့ ယော 

 

[ဘနရောချထောျားပ ို] 

1. အခနျ်ားတငွျ်ားအပခူျိနန်ငှ စ်ိိုထိိုငျ်ားမှုက ကိုတငက်ိိုမှုိ ွ ပခငျ်ားပိိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားပခငျ်ား ပဖစဘ်ပေါ်ဘစနိိုငပ်ါသည။် 

ကိုတငဘ်နရောချထောျားရောတငွ ်န ရ  နငှ  ်10 cm ခေွာထောျားရပါမည။် 

2. ဘနဘရောငပ်ခညန်ငှ  ်ဘလပဘူလဘအျားတိိုကရိ်ိုက ်ထဘိတွွေ့သည ဘ်နရောတငွထ်ောျားရှိပခငျ်ားမျိြုျား မပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ ဘကျွားပခငျ်ား 

၊ အဘရောငဘ်ပပောငျ်ားပခငျ်ားမျောျားပဖစ်ဘစတတပ်ါသည။် 

3. ည ည ညောညောထောျားပါ ။ ထိို  သိို  မဟိုတပ်ါက ဘကျွားပခင၊် ယိိုငပ်ခငျ်ားပဖစဘ်စပါတတသ်ည်။ 

4. ပ ိုမနှသ်န  ရ်ှငျ်ားဘရပပြုလိုပ်ဘပျားပါ။ 

 

[အသ ိုျားပပြုပ ို] 

1. ဘမွွေ့ ယောဘပေါ်ခိုနပ်ခငျ်ားမပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ ဘမွွေ့ယောစပရိနပ်ျကစ် ျားတတသ်ည ်။ 

2.ဘမွွေ့ယောဘပေါ်အလနွဘ်လျားလ ဘသောပစစညျ်ားမျောျား တငပ်ခငျ်ားမပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ 

3. လျှပ်စစ်ဝါယောကကြိုျားမျောျားကိို ဘမွွေ့ယောအန ျားထောျားရှိပခငျ်ား ဖိထောျားပခငျ်ားကိို မရှိဘစရန ်စစ်ဘ ျားပါ။ 



4. ဘမွွေ့ ယောကိိုဘနရောဘရွှွေ့ လိိုပါကလ ူ2 ဘယောကအ်ထကအ်သ ိုျားပပြုပပ ျား ဘပပောငျ်ားဘရွှွေ့သင ပ်ါသည။် 

5.ဘမွွေ့ ယောကိိုဘခါကပ်ခငျ်ားမပပြုပါသင ပ်ါ ပျက ် ျားတတသ်ည ်။ 

6. မှုနိငှ ပိ်ိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားပခငျ်ားမကှောကယွရ်န ်သတမ်တှထ်ောျားဘသော ဘနရောချထောျားမှုန   ထနိျ်ားသမိျ်ားမှုမျောျားကိို 

ပပြုလိုပ်သင ပ်ါသည။် 

7. သတမ်တှထ်ောျားဘသောလဦူျားဘရထက ်ပိိုလနွအ်သ ိုျားပပြုပခငျ်ားမျိြုျားမျောျားမပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ 

8. အသ ိုျားပပြုတောလောကကောလျှငအ်တငွျ်ားပိိုငျ်ားစိိုထိိုငျ်ားမှုပဖစဘ်စပပ ျားမှုဘိပါကန်ိိုငသ်ည ်။ ဤသညက်ိိုဘရှောငက်ျဉ်ရန ်

အချိနတ်စခ်ိုသတမ်တှပ်ပ ျား ဘနလနှျ်ားပခငျ်ား ဘထောငထ်ောျားဘပျားပခငျ်ားတိို  ပပြုလိုပ်သင ပ်ါသည။် 

9. ဘမွွေ့ ယောနစှ်ခိုကိိုထပ်ပပ ျားမသ ိုျားသင ပ်ါ အတငွျ်ားစပရိနမ်ျောျားပျကစ် ျားတတပ်ါသည ်။ 

 

[စစဘ် ျားဘရျား နငှ  ်ထနိျ်ားသမိ်ျားဘရျား] 

1.ဘမွွေ့ ယောကိိုအချိနတ်စ်ခိုသတမ်တှပ်ပ ျား အပမ လိိုလိို အဘပေါ်ဘအောကလ် ပပ ျားအသ ိုျားပပြုဘပျားရမည ်။တစဘ်နရောထ  အပမ  

အသ ိုျားပပြုပါက ချိြုင ပ်ခငျ်ားပဖစဘ်စပပ ျား စပရိနပ်ျက ် ျားတတပ်ါသည ်။ 

2.အသ ိုျားပပြုချိနက်ကောလောလျှင ်အတငွျ်ားပိိုငျ်ားစိိုထိိုငျ်ားပပ ျားမှုဘိပါကန်ိိုငသ်ည ်။ အချိနတ်စ်ခိုသတမ်တှပ်ပ ျား ဘမွွေ့ 

ယောထ ရှိဘလထကွဘ်အောင ်ဘထောငထ်ောျားပခငျ်ား ဘနလနှျ်ားပခငျ်ားပပြုလိုပ်သင ပ်ါသည။်အထျူားသပဖင ဘ်နရွောသ နငှ မ်ိိုျားရောသ ကိို 

ပိိုမိိုသတထိောျားဘပျားရမည ်။ 

3. ပိိုျားထိိုျားဘနလျှင ်ပိိုျားသတဘ် ျားပဖင ရ်ှငျ်ားထိုတရ်မည ်။ 

4. အပ်ိယောခငျ်ားထနိျ်ားသမိ်ျားနညျ်ား - အပ်ိယောခငျ်ားသညဘ်မွွေ့ ယောထကဘ်ခ ျားပိိုစိုတသ်ည ်။ အချိနက်ကောခငျ်ားထောျားလျှင ်

မှုတိတန်ိိုငသ်ည ်။ ထိို   ဘကကောင တ်စပ်တတ်စခ်ါအပ်ိယောခငျ်ားကိို ဘလျှော်ဖွတသ်န  စ်ငပ်ါ ။ 

 

 

ဆိဖုော (Sofa, Stool & Ottoman) 

 

[ဘနရောချထောျားပခငျ်ား] 



1. ဘနဘရောငပ်ခညန်ငှ  ်ဘလပဘူလဘအျားထကွဘ်ပါကမ်ျောျားတိိုကရိ်ိုကက်ျဘရောကသ်ည  ်ဘနရောမျောျားတငွမ်ထောျားသင ပ်ါ။ 

ပျက ် ျားပခငျ်ား အဘရောငဘ်ပပောငျ်ားပခငျ်ားမျောျားပဖစ်ဘစတတပ်ါသည။် 

2. စိိုထိိုငျ်ားဘသောပတ၀်နျ်ားကျငတ်ငွထ်ောျားရှိပါက မှုတိကပ်ခငျ်ား ပိိုျားမ ွှောျားမျောျားဘပါကဖ်ေွာျားပခငျ်ားမျောျား ပဖစဘ်ပေါ်တတပ်ါသည။် 

ဘနရောချရောတငွ ်န ရ  နငှ  ်အနညျ်ား  ိုျား 10 cm ခေွာဘပျားရမည ်။ 

3. ည ညောစေွာထောျားရှိသင ပ်ါသည။် ပါဘကျား ကတတ  ပါ ဘကော်ဘစောကကမျ်ားခငျ်ားမျောျားဘပေါ်တငွ ်ထောျားမည ်ိိုပါက 

ဘပခဘထောကမ်ျောျားတကွ ်ရော ောအခ မျောျားပါရှိမှုရှိမရှိစစဘ် ျားပပ ျား ခငျ်ားထောျားသင ပ်ါသည။် 

 

 

[အသ ိုျားပပြုပ ို] 

1.  ိိုဖောဘပေါ်သိို   ခိုနပ်ခငျ်ား ၊ တတဘ် ော ပခငျ်ားမျောျားမပပြုပါနငှ  ်ယမိျ်ားယိိုငပ်ပ ျားလ ကျတတပ်ါသည ်။ 

2.  ိိုဖောဘရွှွေ့ရောတငွ ်လနူစှဘ်ယောကအ်ထကပ်ဖင ဂ်ရိုတစိိုက ်မဘရွွေ့သင ပ်ါသည။် 

3.  ိိုဖောနငှ က်ိုတငအ်ဖ ိုျားဖငွ စ်ဉ် လကမ်ညှပ်မဘိစရနသ်တထိောျားရမည။် 

 4.  ိိုဖောလကက်ိိုငန်ငှ ဘ်ကျော်မှ မျောျားဘပေါ်တငွ ်တကထ်ိိုငပ်ခငျ်ားမျိြုျားမပပြုလိုပ်သင ပ်ါ။ လ ကျပပ ျား ထခိိိုကတ်တပ်ါသည။် 

5. အပ် ဓောျားစသည ပ်စစညျ်ား ခ နထ်ကဘ်သောအရောမျောျားပဖင  ်ိိုဖောကိိုမထိိုျားရ။ 

6. အမိဘ်မျွားတရိိ စဆောနမ်ျောျား  ိိုဖောမကိုတမ်ဘိစရန ် ိိုဖောဘပေါ်တငွ ်အညစ်အဘကကျားစနွ  ပ်ခငျ်ားမျိြုျား မပပြုလိုပ်ဘစရန ်

သတထိောျားသင ပ်ါသည။်  ိိုဖောကိို ရိဘစျွားဘစပပ ျား ပျက ် ျားတတပ်ါသည။် 

7. ချညထ်ည ်ိိုဖော၀ယယ်အူသ ိုျားပပြုလျှင ်မညစ်ပတဘ်စရန ်ိိုဖောစတွအ်သ ိုျားပပြုသင ပ်ါသည။် 

 

ပစစည့်ုံးအပ့်ပခင့်ုံးလက့်ခ ပခင့်ုံးနငှ ့် ဆိငု့်ဘသောအချက့်အလက့်မျောုံး 

 

1. ပစစညျ်ားအပ်စဉ်တငွပ်စစညျ်ားအောျားလ ိုျားစ ိုမစ ိုစစဘ် ျားဘပျားပါ ။ ထခိိိုကမ်ှုမျောျား အ ငမ်ဘပပမှုမျောျား ရှိမရှိစစဘ် ျားဘပျားပါ။ 

24 နောရ အတငွျ်ားအဘကကောငျ်ားကကောျားရန ်24 နောရ လနွသ်ေွာျားပါက 

Service Charges ဘပျားဘ ောငရ်ပါမည။် 



2. ပစစညျ်ားအပ်ပပ ျား အသ ိုျားပပြုပ ိုမျောျား နညျ်ားစနစ်မျောျား ဘများပမနျ်ားလိိုပါက Inhouse Industry Co,. Ltd ( သိို   ) 

ဝယယ်ထူောျားဘသော Inhouse Furniture Showroom မျောျားသိို    ကသ်ယွဘ်များပမနျ်ားနိိုငပ်ါသည ်။  

3. ပစစညျ်ားမျောျားကိို ပဖြုတတ်ပ်ဘနရောဘရွှွေ့ ပခငျ်ားမျောျားအတကွ ်Service Charges ဘပျားဘ ောငရ်ပါမည။် 

 

Warranty မရရိှနိငု ့်ဘသော အချက့်မျောုံး 

1. သ ော၀ဘ ျားအနတရောယန်ငှ  ်လဘူကကောင ပ်ျကစ် ျားပခငျ်ား။ 

2. ထခိိိုကမ်ိပခငျ်ားနငှ  ်ပတ၀်နျ်ားကျငဘ်ကကောင က်ျငစ် ျားပခငျ်ား။ 

3. ပတ၀်နျ်ားကျငစ်ိိုထိိုငျ်ားမှုနငှ  ်အခနျ်ားပပငပ်မေှာထောျားရှိပခငျ်ားဘကကောင  ်ပျက ် ျားပခငျ်ား။ 

4. အမိဘ်မျွားတရိိ စဆောနန်ငှ  ်လဘူကကောင ပ်စစညျ်ားမျောျားပျကစ် ျားသေွာျားပခငျ်ား။  

5. တစခ်ိုခိုနငှ ထ်ခိိိုကမ်ိပပ ျား ပျကစ် ျားသေွာျားပခငျ်ား။ 

6. ပစစညျ်ားကိိုကိိုယတ်ိိုငပ်ဖြုတတ်ပ်ပခငျ်ား၊ ပပြုပပငပ်ခငျ်ားစပဖင တ်ိို  ဘကကောင ပ်ျကစ် ျားသေွာျားပခငျ်ား။ 

 

 

မှုိတက့်ပခင့်ုံးမှကောကယွ့်ရန့်နည့်ုံးလမ့်ုံးမျောုံး 

 

မှုတိကပ်ခငျ်ားမပဖစဘ်စရနအ်တကွ ်ဘအောကပ်ါအချကမ်ျောျားကိိုကောကယွရ်ပါမည။်  

ပတ၀်နျ်ားကျငတ်စ်ဝိိုကတ်ငွမ်ှုရိှိတတသ်ည်  အရောမျောျား အဘပခအဘနမျောျားရှိလျှငက်ကြိုတငဘ်ပဖရှငျ်ား 

ဖယထ်ိုတထ်ောျားသင ပ်ါသည။် 

မှုမိဘပါကဘ်စရနအ်တကွ ်ကောကယွပ်ခငျ်ား နညျ်ားလမျ်ားမျောျားသည ်ကိုတငဘ် ောင ်၊ ဘမွွေ့ ယော  ိိုဖော နငှ  ်ပရိဘ ောဂမျောျား 

၏ [ကောကယွန်ညျ်ား] နငှ  ်[ထနိျ်ားသမိျ်ားနညျ်ား] မျောျားနငှ လ်ညတ်ညူ ပါသည ်။ 

 

 

မှုိတက့်ပခင့်ုံးမှကောကယွ့်နည့်ုံး 

1. ဘလ၀ငဘ်လထကွဘ်ကောငျ်ားရန ်



စိိုထိိုငျ်ားဘသောဘနရောတငွမ်ှုဘိပါကပ်ေွာျားတတသ်ည။် ပရိဘ ောဂမျောျားဘနရောချစဉ် ဘလ၀ငဘ်လထကွရ်ှိရန ်န ရ နငှ  ်

အနညျ်ား  ိုျား 10 cm ခေွာထောျားဘပျားရမည။် 

2. အခနျ်ားတငွျ်ားရှိဘလထို 

အခနျ်ားတငွျ်ားရှိဘလမျောျားကိို ပပငပ်ရှိဘလသန   ်မျောျားနငှ လ်ညှ ပ်တဘ်ပျားရမည ်။ 

3. စိိုထိိုငျ်ားပခငျ်ားမကှောကယွရ်န ်

ဘပခောကဘ်သွွေ့ မှုရှိမရှိစစဘ် ျားပါ ။မိိုျားတငွျ်ား ကတ်ငွ ်အခနျ်ားတငွ ်ဘရဝငပ်ခငျ်ား ဘရဘငွွေ့တိို  မ ှ

စိိုထိိုငျ်ားမှုပဖစဘ်စပခငျ်ားမျောျားအတကွ ်ဂရိုပပြုသင ပ်ါသည။် 

4. ဘ ောငျ်ားတငွျ်ား က ်မှုိတကပ်ခငျ်ား 

အခနျ်ားတငွျ်ားနငှ အ်ခနျ်ားပပငအ်ပခူျိနလ်နွက် စေွာ ကေွာပခောျားပခငျ်ား၊ 

ပပတငျ်ားဘပါကအ်ပမ ပိတထ်ောျားပပ ျားဘလ၀ငဘ်လထကွဘ်လျော နညျ်ားပခငျ်ားတိို  ဘကကောင  ်မှုတိကပ်ခငျ်ားကိို 

ပဖစဘ်စတတပ်ါသည။် 
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