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မင်္ဂလာပါ

ဤစာမျက်နှာတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ လိုဂိုအပါအဝင် ကုမ္ပဏီ၏ အခခားကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားများကို အသုံးခပုမှုများတွင် 
လမ်းညွှန်ချက်များကို ဟော်ခပထားပါသည်။ ဌာနဆိုင်ရာများသို့ ခေစ်ဟစ၊ အခခားဟသာ ကုမ္ပဏီများနှင့် လုပ်ငန်းများသို့ ခေစ်ဟစ၊ 
ကုမ္ပဏီတွင်း အချင်းချင်းခေစ်ဟစ ဆက်သွယ်မှု၊ ဆက်ဆံမှုနှင့် ခပန်ကကားမှုများအတွက် ကုမ္ပဏီ၏ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်များကို 
အသုံးခပုရာတွင် လွယ်ကူရှင်းလင်းဟသာ လမ်းညွှန်ချက်များခေစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ ကိုယ်ပိုင်
အမှတ်တံဆိပ်များကို အသုံးခပုသူများ အားလုံးသည် ဤအမှတ်တံဆိပ် အသုံးခပုမှု ဒီဇိုင်းလမ်းညွှန်အတိုင်း တိကျစွာ လိုက်နာရ
မည်ခေစ်သည်။ သို့မှသာ လိုအပ်ဟသာ ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ လိုက်ဟလျာညီဟထွမှုကို ရရှိမည်ခေစ်သည်။
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လုပ်ငန်းဖော်ပပချက်
အစိုးရအေွဲ့အစည်းများ၊ ဟဒသတွင်းရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုများ၊ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခခင်း၊
တစ်ဆင့်ကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခခင်း၊ အကျ ိုးတူ ပူးဟပါင်းလုပ်ဆာင်ခခင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင်ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှု ခပုလုပ်ခခင်းများ
ခေင့် အရည်အဟသွးခပည့်မီသည့် ဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်းများ လုပ်ဟဆာင်ခခင်း။

အမှတ်တဆိပ် သက်ဖောက်မှု
 ● လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၊
 ● တိုးတက်ဟခပာင်းလဲမှု၊
 ● လိုက်ဟလျာညီဟထွမှု၊
 ● စိတ်ထားခမင့် ခမတ်မှု။

ဖအာင်ပမင်ဖသာ လုပ်ငန်းယဉ်ဖကျးမှု
အချင်းချင်းယုံကကည်မှု၊ လက်တွဲပူးဟပါင်းမှု၊ နည်းဗျူောများ စနစ်တကျဟရးဆွဲမှု၊ အချိန်ကို လက်ဦးရယူမှုတို့မှတစ်ဆင့် တန်ေိုး 
ရှိဟသာ  လုပ်ငန်းနှင့် စီမံကိန်းများကို အပပီးအစီး (turnkey) စနစ်ခေင့်လည်းဟကာင်း၊ လုပ်ငန်းအပိုင်းလိုက်ဟသာ်လည်းဟကာင်း 
ဟောက်သည်၏ လက်ထဲသို့ ဟအာင်ခမင်စွာ အပ်နှံဟပးနိုင်ဟသာ လုပ်ငန်းယဉ်ဟကျးမှုမျ ိုးကို ကျင့်သုံးခခင်း။
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ယုံကကည်စိတ်ချနိုင်ပခင်း၊ အားကိုးအားထားနိုင်ပခင်းနှင့် လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုေှိပခင်း
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အသိပညာ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှု၊ စက်ယာဉ်ယန္တရားအင်အား၊ ဝန်ထမ်းအင်အားနှင့် ခပည့်ဝဟသာ ဝန်ဟဆာင်မှုစိတ်ဓာတ်တို့ ခေင့် 
နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များအတိုင်း မှီခငမ်းကာ ဟောက်သည်များအား စိတ်ဟကျနပ်မှု အခပည့်အဝ ရရှိနိုင်ဟရးအတွက် ဟဆာင်ရွက်ပါသည်။

တက်ကကွဖသာ လူငယ်များနှင့် အဖတွ့အကကုံပပည့်ဝဖသာ ဝါေင့်သက်ကကီးပညာေှင်များ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် ဟောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များကို အေက်ေက်မှ ခေည့်ဆည်းဟပးနိုင်ရန်အတွက် လှုပ်ရှားတက်ကကွဟသာ ဟခတ်လူငယ် ပညာတတ်
များနှင့် အဟတွ့အကကုံ ဝါရင့်ဟသာ သက်ကကီးပညာရှင်များခေင့် ပူးဟပါင်းဟဆာင်ရွက်လျက်ရှိရာ ဟောက်သည်များ၏ အခက်အခဲများကို အဟကာင်းဆုံး အဟခေရှာ
ဟပးနိုင်မည်ေု အခပည့်အဝ ယုံကကည်သည်။

အေွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းတွင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာနအသီးသီးရှိဟသာ်လည်း လုပ်ငန်းများကို အဟကာင်အထည်ဟော် လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ရာတွင် ပွင့်လင်းခမင်သာစွာခေင့် 
တစ်စုတစ်စည်းတည်း လက်တွဲ လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ဟသာ လုပ်ငန်းယဉ်ဟကျးမှုမျ ိုးရှိခခင်းဟကကာင့် ဟောက်သည်များအား ဟအာင်ခမင်မှုကို ပိုမိုဟပးစွမ်းနိုင်သည်။

Customer သည်သာ ဦးဖဆာင်သူပေစ်သည်
ဒီဇိုင်းဟရးဆွဲခခင်း၊ ကုန်ကျစရိတ် တွက်ချက်ခခင်း၊ အသုံးခပု ပစ္စည်းများ ဟရွးချယ်ခခင်း စသည်များအတွက် ဟောက်သည်၏ လိုအပ်ချက် မူဟောင်အတွင်းတွင် 
အဟကာင်းဆုံးနှင့် အန္တရာယ်ကင်းရှင်းဟရးအတွက် စိတ်အချရဆုံးခေစ်ဟအာင် ဟဆာင်ရွက်ဟပးပါသည်။ ယင်းအတွက် ရရှိလာသည့် ရလဒ်သည် ဟောက်သည်၏ 
ဟမော်မှန်းချက်ထက်ပင် ပိုလွန်ဟစနိုင်မည်ခေစ်သည်။

ကျွန်ဖတာ်တို့အဖပါ် ဘယ်လိုပမင်ဖစချင်သလဲ
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ေည်မှန်းချက်
ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၊ တည်ဟဆာက်ဟရးလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းများတွင် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ 
ဟကာင်းမွန်ဟသာ လုပ်ငန်းအရည်အဟသွး၊ ထိုက်တန် ဟသာ အကျ ိုးအခမတ်နှင့် မေတပပီး ပွင့်လင်းခမင်သာဟသာ မူဝါဒ 
စည်းမျဉ်းများခေင့် အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့် လုပ်ငန်းအပ်နှံသူများအား စိတ်ဟကျနပ်မှု ရရှိဟစရန်။

ဖမော်မှန်းချက်
 ● ဟဆာက်လုပ်ဟရးလုပ်ငန်းများကို အရည်အဟသွးဟကာင်းမွန်မှုခေင့် ဦးဟဆာင်နိုင်ရန်၊
 ● အာဆီယံတစ်ခွင်၏ အဟခခခံအဟဆာက်အအုံများကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ တာဝန်ယူဟဆာင်ရွက်နိုင်ရန်၊
 ● နည်းပညာစွမ်းရည်ခေင့် လူမှုဝန်းကျင်နှင့် ေဝအရည်အဟသွး တိုးတက်မှုကို အဟထာက်အကူခပုနိုင်ရန်၊
 ● ကုန်သွယ်ဟရးလုပ်ငန်းခေင့် စီးပွားဟရးကဏ္ဍ အရှိန်အေုန် ခမှင့်တင်နိုင်ရန်။
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မဟာဗျူဟာများ
 ● လူ့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် မိမိတိုင်းခပည်အဟပါ်အကျ ိုးခေစ်ထွန်းဟစဟသာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို သင့်တင့်မေတဟသာ 

အကျ ိုးအခမတ်များခေင့် ဟရွးချယ်လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ခခင်း။
 ● ထိဟရာက်မှုရှိဟသာ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်၊ ဟကာင်းမွန်ဟသာ လုပ်ငန်းအရည်ဟသွးနှင့် သတ်မှတ်အချိန်အတွင်း ပပီးဟခမာက်ဟအာင် 

ဟဆာင်ရွက်ခခင်းခခင်းစသည့် မူများခေင့် တည်ဟဆာက်ဟရး စီမံကိန်းများအား စီမံခန့်ခွဲခခင်း။
 ● ဆုံးရှုံးနိုင်ဟခခ (risk)  နည်းပါးပပီး တိုင်းခပည်ေွံ့ ပေိုးတိုးတက်မှုအတွက် အဟထာက်အကူခေစ်ဟစဟသာ  ဟဆာက်လုပ်ဟရးနှင့်  

ရင်းနှီးခမှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ဟဆာင်ရွက်ခခင်းခေင့် ရှယ်ယာရှင်များအတွက် ဟရရှည်အကျ ိုးအခမတ်များကို ခေစ်ထွန်း
ဟစခခင်း။

 ● အာဆီယံနိုင်ငံများကို  အဓိကထားပပီး ဟဒသဟေးကွက်များ တိုးချဲ့ ခခင်း။
 ● ကုမ္ပဏီ၏ ယှဉ်ပပိုင်နိုင်စွမ်းများ ပိုမိုတိုးတက်လာဟစရန် လူ့စွမ်းအားအရင်းအခမစ်နှင့် အုပ်ချုပ်မှုပုံစံ စသည့် ကုမ္ပဏီတစ်ခု

လုံး၏ စွမ်းဟဆာင်ရည်ကို ခမှင့်တင်ခခင်း။
 ● ကုမ္ပဏီ၏ နှိုင်းယှဉ်နိုင်စွမ်း ပိုမိုခမင့်မားလာဟစရန် ေွံ့ ပေိုး တိုးတက်လာဟသာ နည်းပညာများနှင့် အသိပညာများကို အချိန်မီ 

လက်ဟတွ့အသုံးချနိုင်ရန်  စီမံဟဆာင်ရွက်ခခင်း။
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ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လိုဂို အမှတ်တံဆိပ်
စည်းလုံးဟသာ၊ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်ဟသာ၊ ဟဒသခံ ပိသုကာဒီဇိုင်းကို တန်ေိုးထားဟသာ၊ ဟနွးဟထွးဟသာ၊ ခိုင်မာဟသာ၊ 
ယုံကကည်အားထားနိုင်ဟသာ ပုံရိပ်ကို ထင်ေပ်ဟစပါသည်။

အဖောင်
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း လိုဂိုတွင် အဟရာင်အားခေင့် အနီ၊ အဝါ၊ အခေူနှင့် ဟအာက်ခံစာလုံး အခပာဟရာင်တို့ ခေင့် ဟပါင်းစပ်
ထားသည်။

 ● အနီဟရာင်အနီဟရာငသ်ည် တက်ကကွနိုးကကားမှု၊ ရဲစွမ်းသတ္တိရှိမှု၊ လှုပ်ရှားမှု၊ စိတ်ဆန္ဒနှင့် ခွန်အားခပည့် ပေိုးမှု၊ ကံဟကာင်းမှု၊ 
လာေ်လာေ ဟော်ဟဆာင်နိုင်မှုများကို ဟော်ညွှန်းပါသည်။

 ● အဝါဟရာင်အဝါဟရာငသ်ည် ဟော်ဟရွမှု၊ အဟကာင်းခမင်မှု၊ ဟပျာ်ရွှင်မှု၊ ဟနွးဟထွးမှု၊ ပညာဉာဏ် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဂုဏ်အသဟရရှိမှု
တို့ကို ဟော်ညွှန်းပါသည်။

 ● အခေူဟရာင်အခေူဟရာငသ်ည် ရိုးသားမှု၊ ပွင့်လင်းခမင်သာမှု၊ သန့်ရှင်းစင်ကကယ်မှုနှင့် ပငိမ်းချမ်းမှုတို့ကို ဟော်ညွှန်းပါသည်။
 ● အခပာဟရာင်အခပာဟရာငသ်ည် ယုံကကည်စိတ်ချနိုင်မှု၊ အားကိုးအားထားနိုင်မှု၊ တာဝယူမှု၊ တာဝန်ခံမှု၊ ခိုင်မာမှုနှင့်  

လုံပခုံမှုများကို ဟော်ညွှန်းပါသည်။

ပုံသဏ္ဌာန်
 ● အဝန်းအဝင်းပုံသဏ္ဌာန်သည် အဟမှာင်ရိပ်ကို ပေိုခွင်းပပီး ဟနွးဟထွးဓာတ်ကို ဟပးစွမ်းနိုင်ဟသာ တက်သစ်စ ဟနဝန်း

ကို ရည်ညွန်းပါသည်။
 ● အမိုးပုံသဏ္ဌာန်သည် ရှမ်းပိသုကာ ဒီဇိုင်းပုံစံ သို့မေုတ် ဟရွှနန်းဟတာ်၏ အမိုးပုံသဏ္ဌာန်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
 ● လိုဂို ဟအာက်ပိုင်းရှိ ဟလးဟထာင့်ပုံသဏ္ဌာန်သည် ခိုင်မာဟသာ အဟခခခံအုပ်ခမစ်ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။
 ● HOR KHAMHOR KHAM သည် ရှမ်းောသာစကား အသံထွက်ခေင့် ဟရးထားဟသာ ဟဝါောရခေစ်ပပီး ဟရွှနန်းဟတာ်ဟရွှနန်းဟတာ ် ေု 

အဓိပ္ပါယ်ရပါသည်။

ကာလာကုဒ်
PANTONE 1788 C 
CMYKCMYK C: 0 M: 95 Y: 89 K: 0 
RGBRGB R: 238, G: 46, B: 47

PANTONE 394 C 
CMYKCMYK C: 8 M: 0 Y: 87 K: 0 
RGBRGB  R: 244, B: 237, B: 60

PANTONE 7455 C 
CMYK CMYK C: 90 M: 65 Y: 0 K: 0 
RGB  RGB  R:29, G:97, B: 174



GHK8

ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

x 8 x 1

x 1

x 1

x 1

ချန်လှပ်ထားေမည့် ကွက်လပ်
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း လိုဂို၏ ဟေးပတ်ပတ်လည်တွင် မည်သည့် စာလုံး၊ အဟရာင် သို့မေုတ် 
အခခားပုံရိပ် တစ်ခုခုကိုမေ မရှိဟစရေဲ ကွက်လပ်အခေစ် ချန်လှပ်ထားဟပးရမည်။ ဟေး
ပတ်ပတ်လည်တွင် ချန်လှပ်ထားရမည့် ကွက်လပ်၏ ပမာဏမှာ ဟအာက်ပါအတိုင်း
ခေစ်သည် -

အလျားလိုက် လိုဂိုအကျယ်အဝန်း၏ x1 (စုစုဟပါင်း အကျယ်အဝန်း x 10) 

ဟထာင်လိုက် လိုဂိုအကျယ်အဝန်း၏ x1 (စုစုဟပါင်း အကျယ်အဝန်း x 10) 



GHK9

ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

10 cm. 7 cm. 3 cm. 1.5 cm.

လိုဂို၏ အဖသးဆုံး ပမာဏ
ဂရိတ်ဟော်ခမ်း လိုဂို၏ အရွယ်အစားသည် 1.5 cm. ထက် မဟသးငယ်သင့်ပါ။



GHK10

ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

လိုဂိုအသုံးပပုမှုတွင် လိုက်နာေမည့်အချက်များ

အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ အခပာဟရာင်

မူလလိုဂိုအဟရာင်

အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ ဟရွှဟရာင်

အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ အခပာဟရာင် ဟခပာင်းခပန်

အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ ဟရွှဟရာင် ဟခပာင်းခပန်



GHK11

ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ အနက်ဟရာင် အဟရာင်တစ်မျ ိုးတည်း/ အနက်ဟရာင် ဟခပာင်းခပန်

1. မူလသတ်မှတ်ထားဟသာ အဟရာင်မှတစ်ပါး အခခားအဟရာင်များခေင့်  
ခပုခပင်ဟခပာင်းလဲခခင်း မခပုရ။

2. အရွယ်အစားကို အချ ိုးမညီမညာစွာခေင့် မထားရ။



GHK12

ဒီဇိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ

3. လိုဂိုကို မထင်မရှားခေစ်ဟစနိုင်ဟသာ ဟနာက်ခံဟပါ်သို့ 
မထားရ။

 လိုဂိုကို ထင်ရှားစွာ ခမင်ဟစနိုင်ရန် အခေူဟရာင်ခံ၍ခေစ်ဟစ၊ သို့မေုတ် ဟအာက်ခံကို မှိန်၍ခေစ်ဟစ 
ထားနိုင်ပါသည်။



GHK13

အသုံးပြု ဖောင့်စာလုံးြုံစံများ

အသုံးပပုဖသာ ဖောင့်စာလုံး /Typography
အဟထွဟထွ ရုံးသုံးအတွက်လည်းဟကာင်း၊ စာချုပ်စာတမ်းများတွင်လည်းဟကာင်း၊

ရုံးတွင်းအမိန့်ထုတ်ခပန်ခခင်းများတွင်လည်းဟကာင်း ဟအာက်ပါ ဟောင့်စာလုံးကို 
အသုံးခပုပါသည်။

 ● GHK TaungGyi.ttf (For Myanmar, Shan or English)
 ● Arial (for English)

အထက်ပါ ဟောင့် နှစ်မျ ိုးကို Underline, Bold, Italic စတိုင်များအပါအဝင် 
လိုအပ်သည့်အဟလျာက် စတိုင်များအားလုံးကို အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။

GHK TaungGyi Regular
သီေိုဠ်မှ ဉာဏ်ကကီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဟဆးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဟေးဟေး ဗာဒံပင်ထက် 
အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏေတ်ခဲ့သည်။

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

Arial Black
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

Arial Bold
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

Arial Regular
THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG.

the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890



GHK14

အသုံးပြု ဖောင့်စာလုံးြုံစံများ

အသုံးပပုဖသာ ဖောင့်စာလုံး /Typography
ဟကကာ်ခငာစာများ၊ လက်ကမ်းစာဟစာင်များ၊ သတင်းထုတ်ခပန်ချက်များ၊ အစီရင်ခံစာ 
များနှင့် မဂ္ဂဇင်းများတွင် ဟအာက်ပါဟောင့်များကိုလည်း အသုံးခပုနိုင်ပါသည်။

 ● GHK KengTung
 ● GHK Tachileik
 ● GHK Muse

GHK KengTung
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကကီးေှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဖဆးညွှန်းစာကို ဇလွန်ဖေးဖဘး ဗာဒံပင်ထက် အဓိဋ္ဌာန်လျက် ဂဃနဏေတ်ခဲ့သည်။

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. 
the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

GHK Tachileik
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာြို ဇလွန်ဆေးဆေး ဗာဒံပင်ထြ် အဓိဋ္ဌာန်လျြ် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. 
the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890

GHK Muse
သီဟိုဠ်မှ ဉာဏ်ကြီးရှင်သည် အာယုဝဍ္ဎနဆေးညွှန်းစာြို ဇလွန်ဆေးဆေး ဗာဒံပင်ထြ် 
အဓိဋ္ဌာန်လျြ် ဂဃနဏဖတ်ခဲ့သည်။

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG. 
the quick brown fox jumps over the lazy dog. 1234567890



GHK15

ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ော ပုံစံများ

Letterhead
ဂရိတ်ဟော်ခမ်းသည် အစိုးရဌာနများ၊ ဟောက်သည်များနှင့် လုပ်ငန်းပါတနာများ  
အပါအဝင် ခပင်ပ အချိတ်အဆက်များသို့ ဆက်သွယ်ရာတွင် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း၏ 
လုပ်ငန်း အမှတ်တံဆိပ် ထင်ရှားစွာ ပါဝင်သည့် letterhead ကို အသုံးခပုပါသည်။



GHK16

ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းဆိုင်ော ပုံစံများ

Email Signature
စည်းလုံးညီညွတ်မှု၊ လက်တွဲပူးဟပါင်းဟဆာင်ရွက်မှုနှင့် အေွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ်
ကို ဟော်ညွှန်းဟစနိုင်ဟရးအတွက် ဂရိတ်ဟော်ခမ်း အီးဟမးလ်ကို အသုံးခပုဟသာ 
ဝန်ထမ်းအားလုံးသည် တူညီဟသာ Email signature စံနှုန်းကို အသုံးခပုရပါမည်။ 

Email signature တွင် အသုံးခပုဟသာ ဟောင့်မှာ

Arial Regular 
Size: 10 pt. 
Color: black only တို့ ခေစ်သည်။

Email Signature Sample
SAI HARN KHAM 
Corporate HR Manager

GREAT HOR KHAM PUBLIC COMPANY LIMITED

Unit 21-22, Block 6, 
Corner of Mingalar Aungmyin & Shwemoe Ngwemoe Street, Min-
galar Muse, Muse, Shan State, Myanmar

Mobile : +95 (0)9x xxxx xxxx 

Email : saiharnkham@greathorkham.com 

Website : www.greathorkham.com


