ျမန္မမာႏုိငင
္ ၿံ ဗိတသ
ိ ွ်ကန
ု သ
္ ည္ႀကီးမွ်မီးအသင္ီး
ေငေၾကီးကူညပံပ
ံ့ ိီးု မာႏင္ံ့အသင္ီးငင္ျစ္္မာႏန္ီးသတ္မတ္ခွ်ကက
္ ဒ္
အသင္ီးငင္ျစ္္မ
ပူီးတပ
ြဲ ါငင္္မံခင္ံ့ရေ
ိ သမအသင္ီးငင္ - ၇၅င အေမရိကန္ေဒၚလမ
ပူီးတပ
ြဲ ါငင္္မံခင္ံ့ရိေသမ

အသင္ီးငင္ျစ္္မသည္

လူထု၏္ိတ္ငင္္မီးမ ရရိလမေအမင္ျပဳလုပ္ျခင္ီးာႏင္ံ့
သတင္ီးအခွ်က္အလက္

သင္ံ့အစြဲ႔အ္ည္ီး၏

ကုန္ပ္ၥည္ီးအမတ္တံဆိပ္အမီး

အေရမင္ီးျမင္ံ့တင္ျခင္ီးအပါအငင္ သင္ံ့အစြဲ႔အ္ည္ီးအမီး

ျပည္္ုံလုံေလမက္ေအမင္ေပီးာႏုိင္ေသမ

အ္အ္ဥ္မွ်မီးာႏင္ံ့

ထိေတ႔ဆက္ဆံမမွ်မီး

ပုံမန္္္ဥ္ ျပဳလုပ္ေပီးျခင္ီး မတ္္ဆင္ံ့ ကွ်ယ္ျပန္႔လေသမ ္ီးပမီးေရီးက႑အသီးသီး၏ လုပ္ငန္ီးက န္ရက္တ င္
ငင္ေရမက္ခွ်ိတ္ဆက္ာႏုိင္မည္ျစ္္သ ည္။


အသင္ီးငင္ျစ္္မာႏန္ီး

သတ္မတ္ခွ်က္အရ

အ္အ္ဥ္တ ္္ခု္တ င္

ေနရမ

(၃)ေနရမအထိ

ရရိမည္ျစ္္သည္။


အသင္ီး၏

လ္ဥ္လုပ္ငန္ီးကန္ရက္

ခွ်ြဲ႕ထင္ေပီးေသမ

အ္အ္ဥ္မွ်မီးတင္

တက္ေရမက္ပါငင္တက္ေရမက္ာႏုိင္မည္ျစ္္သည္။


မနက္္မသုံီးေဆမင္ရင္ီး

သတင္ီးအခွ်က္အလက္မွ်မီး

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေဆီးောႏီးမ

သတင္ီးအခွ်က္အလက္

ျပည္္ုံလုံေလမက္ေအမင္

ေပီးာႏုိင္ေသမ

အပါအငင္

အ္အ္ဥ္မွ်မီးတင္

တက္ေရမက္ပါငင္ ာႏုိင္မည္ျစ္္သ ည္။


္ီးပမီးေရီး က႑အသီးသီးရိ ္ီးပမီးေရီးလုပ္ငန္ီးေခါင္ီးေဆမင္မွ်မီး၊ ဆုံီးျစတ္ခွ်က္ခွ်မတ္ာႏုိင္သူမွ်မီးာႏင္ံ့
အလုပ္အမေဆမင္အစြဲ႔မွ်မီး၏ လုပ္ငန္ီးကန္ရက္ကုိ ငင္ေရမက္ခွ်ိတ္ဆက္ာႏုိင္မည္ျ စ္္သည္။



သုံီးလတ္္ႀကိမ္ကွ်င္ီးပေသမ အသင္ီးငင္မွ်မီးသမ တက္ေရမက္ခင္ံ့ရိသည္ံ့ ၿဗိတိသွ်သံရုံီး၏ ာႏုိင္ငံေရီးာႏင္ံ့
္ပမီးေရီးဆုိင္ရမ

အေရီးႀကီးေသမ

သတင္ီးအခွ်က္အလက္မွ်မီး

ေဆီးောႏီးပြဲကုိ

ပါငင္တက္ေရမက္ာႏုိင္မည္ျစ္္သ ည္။


အေရ႕ေတမင္အမရရိ

ၿဗိတိန္သတင္ီးက န္ရက္

(BISEA)

မတ္္ဆင္ံ့

အမဆယံေ္ွ်ီးကက္ရိ

ၿဗိတိသွ်အသင္ီးကုိ ငင္ေရမက္ခွ်ိတ္ဆက္ာႏုိင္မည္ျစ္္သည္။


အသင္ီးငင္လမ္ီးညႊန္္မအုပ္တင္

ပါငင္ခင္ံ့ာႏင္ံ့

(သီးျခမီးာႏန္ီးထမီးျစင္ံ့ထပ္မံေပီးေဆမင္ရန္ )

ေၾကမ္ျငမထည္ံ့သင္ီး ာႏုိင္မည္ံ့

အခင္ံ့အေရီး



သတင္ီးမွ်မီးာႏင္ံ့

လတ္တေလမသတင္ီးအခွ်က္အလက္အသ္္မွ်မီးကုိ

အသင္ီးသည္

အင္တမနက္မတ္္ဆ င္ံ့ ဆက္သယ္ခွ်ိတ္ဆက္ ေပီးပုိ႔ေပီးမမွ်မီး (e-communications) ပုံမန္ျပဳလုပ္
ေပီးေနမည္ျစ္္သ ည္။


အဂၤလန္တင္ မတ္ပံုတင္ ္မရင္ီးသင္ီးထမီးေသမ ကုမဏ
ၸ မွ်မီးအတက္မူ ၿဗိတိသွ်သံရုံီး၏ အဂၤလန္ာႏုိင္ငံ
ကုန္သယ္မာႏင္ံ့ ရင္ီးာႏီးျမဳပ္ာႏံမ သုိ႔တုိက္ရုိက္ ခွ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆမင္ ာႏုိင္မည္ျစ္္သည္။

ာႏုိငင
္ ျံ ခမီးမအသင္ီးဝင္ျခင္ီး - ၄ငင အေမရိကန္ေဒၚလမ
ျမန္မမာႏုိင္ငံ၏ ေ္ွ်ီးကက္ာႏင္ံ့ ္ီးပမီးေရီးာႏင္ံ့္ပ္လွ်ဥ္ီး ၍
အနမဂတ္ ၍

အေျခ္ုိက္ ၍လုပ္ကုိင္ရန္

သတင္ီးအခွ်က္အလက္ရယူလုိၿပီး ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္

္ိတ္ငင္္မီးမရိေသမ ျမန္မမာႏုိင္ငံျပင္ပတင္

အေျခ္ုိက္ေသမ

ကုမဏ
ၸ မွ်မီး အတက္ရည္ရယ္ျခင္ီးျစ္္သ ည္။ ပင္လယ္ရပ္ျခမီး အသင္ီးငင္ျစ္္မသည္ ျမန္မမာႏုိင္ငံတင္
မတ္ပံုတင္ ္မရင္ီးသ င္ီးထမီးေသမရုံီးခန္ီး မရိသည္ံ့အ စြဲ႕အ္ည္မွ်မီး အတက္သမျစ္္သည္။


အသင္ီးငင္ျစ္္မာႏန္ီး

သတ္မတ္ခွ်က္အရ

အ္အ္ဥ္တ ္္ခု္တ င္

ေနရမ

(၂)ေနရမအထိ

အသင္ီးငင္မွ်မီးသမ

တက္ေရမက္ခင္ံ့ရိသည္ံ့

ၿဗိတိသွ်သံရုံီး၏

အေရီးႀကီးေသမ

သတင္ီးအခွ်က္အလက္မွ်မီး

ေဆီးောႏီးပြဲကုိ

ေၾကမ္ျငမထည္ံ့သင္ီးာႏုိင္မည္ံ့

အခင္ံ့အေရီး

ရရိမည္ျစ္္သည္။


သုံီးလတ္္ႀကိမ္ကွ်င္ီးပေသမ
ာႏုိင္ငံေရီးာႏင္ံ့

္ပမီးေရီးဆုိင္ရမ

ပါငင္တက္ေရမက္ာႏုိင္မည္ျစ္္သ ည္။


အသင္ီးငင္လမ္ီးညႊန္္မအုပ္တင္

ပါငင္ခင္ံ့ာႏင္ံ့

(သီးျခမီးာႏန္ီးထမီးျစင္ံ့ထပ္မံေပီးေဆမင္ရန္ )


သတင္ီးမွ်မီးာႏင္ံ့

လတ္တေလမသတင္ီးအခွ်က္အလက္အသ္္မွ်မီးကုိ

အသင္ီးသည္

အင္တမနက္မတ္္ဆ င္ံ့ ဆက္သယ္ခွ်ိတ္ဆက္ ေပီးပုိ႔ေပီးမမွ်မီး (e-communications) ပုံမန္ျပဳလုပ္
ေပီးေနမည္ျစ္္သ ည္။

ေငေၾကီးကူညပံပ
ံ့ ိီးု မ


ာႏ္္္ဥ္ေငေၾကီးကူညပံံ့ပုိီးမ ကမ္ီးလမ္ီးခွ်က္မွ်မီးကုိ ၂င၁၄ ခုာႏ္္၊ ၾသဂုတ္လတင္ထပ္မံ ရရိာႏုိင္မည္
ျစ္္သည္။



ကုမဏ
ၸ မွ်မီး သီးျခမီးအ္အ္ဥ္မွ်မီးကုိလ ည္ီး ေရီးခွ်ယ္၍

ေငေၾကီးကူညပံံ့ပုိီး မ ျပဳလုပ္ာႏုိင္ပါသည္။

အလုပ္အမေဆမင္ဒါရုိက္တမာႏင္ံ့ ေဆီးောႏီးရန္အတက္ stephanie@britishchambermyanmar.com
သုိ႔ဆက္သယ္ပါ။

အသင္ီးငင္ျစ္္ရန္အတက္ ္ံာႏန္ီးသတ္မတ္ခွ်ကမ
္ ွ်မီး


လက္ရိကုန္သယ္မ

အခွ်ိတ္အဆက္ရိေသမ

မဟုတ္ေသမကု မဏ
ၸ မွ်မီး

(သုိ႔)

ၿဗိတိသွ်ပုိင္

ကုမၸဏမွ်မီးာႏင္ံ့

ကုန္သယ္ေရီးခွ်ိတ္ဆက္မမွ်မီးကုိ

ျမန္မမ

(သုိ႔)

ၿဗိတိသွ်ပုိင္
ၿဗိတိသွ်တင္

ျပဳလုပ္ရန္္ိတ္ငင္္မီးေသမ ကုမဏ
ၸ မွ်မီးသည္ အသင္ီးငင္ျစ္္ခင္ံ့ရိသည္။


အသင္ီး၏

ဘုတ္အစြဲ႔သည္

အသင္ီးငင္ေလွ်မက္လႊမ

တ္္ေ္မင္ခွ်င္ီး္ကုိ

အကြဲျစတ္္္္ေဆီးၿပီး

အသင္ီး၏ ဘုတ္အစြဲ႔၏ ဆုံီးျစတ္ခွ်က္ျစင္ံ့ပင္ အတည္ျပဳဆုံီးျစတ္မည္ျစ္္သ ည္။


အသင္ီးငင္မွ်မီးသည္

္ီးပမေရီးလုပ္ငန္ီးမွ်မီး

လုပ္ေဆမင္ရမတင္

တမငန္သိတတ္ၿပီး

လူ႔ကွ်င္ံ့ငတ္ာႏင္ံ့အ ညလုပ္ေဆမင္ရမည္ျစ္္သ ည္။


ထုိ္ံာႏန္ီးသတ္မတ္ခွ်က္မွ်မီးာႏင္ံ့ ကုိက္ညမ မရိေသမ ကုမဏ
ၸ မွ်မီးကုိ ဘုတ္အစြဲ႔သည္ အသင္ီးငင္အျစ္္မ
ရုတ္သိမ္ီးပုိင္ခင္ံ့ရိသ ည္။

ေနမက္ဆက္တ ြဲ သတင္ီးအခွ်ကအ
္ လက္မွ်မီး


အသင္ီးငင္ေၾကီးမွ်မီးကုိ ာႏ္္္ဥ္ ၾသဂုတ္လတင္ေပီးသင္ီး ရမည္။



ၾသဂုတ္လေနမက္ပုိင္ီး မ အသင္ီးငင္ျစ္္လွ်င္ အသင္ီးငင္ျစ္္သညံ့္ အခွ်ိန္ကမလ အပုိင္ီးအျခမီးေပၚ
မူတည္၍ေပီးသင္ီး ရမည္။



အသင္ီးငင္မဟုတ္သူမွ်မီးာႏင္ံ့ အသင္ီးငင္မွ်မီးအၾကမီးတင္ အ္အ္ဥ္မွ်မီးအတက္ ငန္ေဆမင္ခမွ်မီးသည္
ကျြဲ ပမီးပါသည္။



သျခမီးတ္္ဦးတ္္ေယမက္တ ည္ီး အသင္ီးငင္ပုံ္ံမွ်ိဳီးမရိပါ။



တည္ေထမင္ကမ္ာႏင္ံ့

္န္ဦးတထင္မမွ်မီးလုပ္ကုိင္ေသမ

ျမန္မမာႏုိင္ငံအ ေျခ္ုိက္ကု မဏ
ၸ မွ်မီးျစ္္၍

(ကုမၸဏသက္တမ္ီး

ာႏ္္္ဥ္ဝင္ေငအနည္ီးဆံုီး

၂ာႏ္္ေအမက္ရိေသမ
ေဒၚလမသံုီးသန္ီးထက္

မနည္ီးရိရပါမည္။ ) အသင္ီးငင္ျစ္္ေရီးာႏင္ံ့ ပတ္သက္၍

ေ္ွ်ီးာႏန္ီးေလွ်မံ့ခွ်မကုိ အေသီး္ိတ္သိလုိလွ်င္

အသင္ီးသုိ႔ဆက္သယ္ပါ။
ဆက္သယ္ရန္
အသင္ီးငင္ခင္ေလွ်မက္လႊမ (သုိ႔)

အျခမီးသတင္ီးအခွ်က္အလက္မွ်မီး

info@britishchambermyanmar.com သုိ႔ဆက္သယ္ပါ။

အတက္ေဆီးောႏီးရန္

