
ပUၥမပUၥမပUၥမပUၥမAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျမာက္မာက္မာက္မာက္    ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္း    
၀၂၀၂၀၂၀၂----၀၅၀၅၀၅၀၅----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    မွမွမွမွ    ၁၁၁၁၁၁၁၁----၀၅၀၅၀၅၀၅----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    AထိAထိAထိAထိ    

စိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းကြ် န္းကြ် န္းကြ် န္းကြ် န္း၊၊၊၊    စကစကစကစကၤာပူၤာပူၤာပူၤာပူ    
 
ေယာဂီေယာဂီေယာဂီေယာဂီမ်ားAားမ်ားAားမ်ားAားမ်ားAား    Aထူးေမတၱာရပ္Aထူးေမတၱာရပ္Aထူးေမတၱာရပ္Aထူးေမတၱာရပ္ခံခ်က္ခံခ်က္ခံခ်က္ခံခ်က္    
 
(၁) ေယာဂီမ်ား စိတ္ေAးခ်မ္းသာစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ Aက်ဳိးရိွစြာ တရားAားထုတ္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ တရားAားထုတ္မႈကုိ 
Aေႏွာက္Aယွက္ျဖစ္ေစမည့္ ဖုန္းဆက္သြယ္ျခင္း၊ Hand held Electronic Devices မ်ား သုံးစြဲျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာ 
ရပ္ခံပါသည္။ ဟန္းဖုန္းမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ Aေဆာင္မႈး ေယာဂီမ်ားထံ Aပ္ႏံွ ထားရပါမည္။ မိမိတို ့ Handphone မ်ားကို 
မAပ္ႏံွခင္ Silent Mode ျဖစ္ေစ စက္ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေစ (သုိ ့မဟုတ္) တUီးUီးထံသို ့ Divert လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ေစ ႏွစ္သက္ရာ 
ျပဳလုပ္ထား ႏုိင္ပါသည္။ 
( Please Do Not Use Handphone) 
 
(၂) ေယာဂီမ်ားAားလံုးသည္ သူတပါး Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ AေနAထိုင္၊ AေျပာAဆုိ၊ AျပဳAမူ မ်ား မျပဳလုပ္မိ 
ေစရန္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။  Uပမာ။ ။ တရားထိုင္ခန္းမAတြင္း မလြဲမေရွာင္သာသည့္ AေျခAေနမွAပ မိမိထံမွ 
မည္သည့္ Aသံမွ မထြက္မိေစရန္ သတိထားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ Aထူးသျဖင့္ ညAနားယူခ်ိန္ ႏွင့္ မနက္ေစာေစာတုိ ့တြင္ ေယာဂီ 
မ်ား Aိပ္ေဆာင္Aတြင္း၌ စကားေျပာျခင္း၊ Aသံထြက္ေစမည့္ ႀကြတ္ႀကြတ္Aိပ္၊ ပလပ္စတစ္Aိပ္မ်ား၊ ခရီးေဆာင္Aိတ္ မ်ား၊ 
ေသာ့မ်ားကို Aသံျမည္ေAာင္ သုံးစြဲျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။ 
(Please Be Considerate to Others) 
 
(၃) တရားရႈမွတ္မႈျဖင့္သာ Aခ်ိန္ျပည့္ ေနရမည္ျဖစ္သျဖင့္ Aမွန္တကယ္လို Aပ္သည့္Aခ်ိန္မွAပ စကားမေျပာရပါ။ လုိAပ္ 
ခ်က္မ်ား ရွိပါကလည္း သက္ဆုိင္ရာ Aေဆာင္မႈးထံသာ ေျပာႀကားရပါမည္။ 
(No Talking Please) 
 
(၄) တရားထုိင္ခန္းမ၊ တရားေဟာခန္းမ ႏွင့္ ဆြမ္းစားေဆာင္သုိ ့ ႀကြေရာက္ရန္ Aခ်က္ေပးေႀကးစည္ ၁၅ မိနစ္ႀကဳိေခါက္ 
မည္ျဖစ္ျပီး ၁၀ မိနစ္ခန္ ့Aတြင္း Aေရာက္လာရန္ လုိAပ္ပါသည္။  
(Please Be Punctual) 
 
(၅) ေယာဂီမ်ားဘက္မွလည္း Aေႏွာက္Aယွက္ျဖစ္ေလာက္ေသာ AျပဳAမႈမ်ား ႀကဳံေတြရပါက Aေဆာင္မႈးမ်ားထံ 
Aေႀကာင္းႀကားႏိုင္ပါသည္။   
(Please Feedback Positively) 
Aထက္ပါ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္မ်ားကုိ ဖတ္ရႈျပီး ေကာင္းစြာနားလည္ သေဘာ ေပါက္ပါသည္။ 
 
လက္မွတ္ ____________________ 
 
Aမည္ ____________________________                     ေယာဂီAမွတ္  __________________________ 
 
(စည္းကမ္းခ်က္ စာရြက္ကုိ လက္မွတ္ထိုးျပီး၊ မိမိတို ့ေနထုိင္မည့္ ေယာဂီေဆာင္သို ့ေရာက္ေသာAခါ သက္ဆိုင္ရာ 
Aေဆာင္ မႈး မ်ားထံ Aပ္ရပါမည္။)                                                                 ( တဖက္စာမ်က္ႏွာသို ့  >>>>)  
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)

) 

ပUၥမပUၥမပUၥမပUၥမAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျAႀကိမ္ေျမာက္မာက္မာက္မာက္    ျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္းျမစိမ္းေတာင္ဆရာေတာ္္တရားစခန္း    
၀၂၀၂၀၂၀၂----၀၅၀၅၀၅၀၅----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    မွမွမွမွ    ၁၁၁၁၁၁၁၁----၀၅၀၅၀၅၀၅----၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄၂၀၁၄    AထိAထိAထိAထိ    

စိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းစိန္ဂၽြန္းကြ် န္းကြ် န္းကြ် န္းကြ် န္း၊၊၊၊    စကစကစကစကၤာပူၤာပူၤာပူၤာပူ    
    
    

Aေဆာင္Aေဆာင္Aေဆာင္Aေဆာင္မွဴးမွဴးမွဴးမွဴးမ်ား၏တာမ်ား၏တာမ်ား၏တာမ်ား၏တာ၀၀၀၀န္န္န္န္    
 
ေယာဂီAိပ္ေဆာင္တုိင္းတြင္ ေယာဂီမ်ားထမွဲ တစ္ေယာက္ကုိ Aေဆာင္မွဴးAျဖစ္ တာ၀န္ေပးထားမည္ျဖစ္ျပီး Aေဆာင္မႈး 
မ်ားတာ၀န္မ်ားမွာ ေAာက္ပါAတုိင္းျဖစ္သည္။ 
 
(၁) ပထမဆုံးေန ့(၀၂-၀၅-၂၀၁၄) တြင္ ေယာဂီမ်ား Aိပ္ေဆာင္သို ့စေရာက္သည့္Aခ်ိန္တြင္ ေယာဂီမ်ား၏ Handphone 
မ်ား၊ လက္မွတ္ထိုးျပီးျဖစ္ေသာ ေယာဂီမ်ား လုိက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား စာရြက္၊ IC Copyႏွင့္ AတူAေဆာင္မွဴးမ်ားမွ 
လက္ခံထားျပီး စည္းကမ္းထိမ္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံထံတြင္ Aပ္ႏွံရန္ 
 
 
(၂) တရားစခန္းAတြင္း ေယာဂီမ်ား AကူAညီလုိAပ္ပါက ေ၀ယ်ာ၀ိစၥတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ 
 
 
(၃) ေယာဂီ Aိပ္ေဆာင္မ်ားAတြင္း လိုAပ္ခ်က္မ်ားရိွပါက ေ၀ယ်ာ၀စၥတာ၀န္ခံမ်ားထံ Aေႀကာင္းႀကားေပးရန္ 
 
 
(၄) ေယာဂီမ်ား တရားAားထုတ္မႈႏွင့္ Aနားယူမႈကုိ Aေႏွာက္Aယွက္ ျဖစ္ေစမည့္ AျပဳAမႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္မိသည့္ ေယာဂီ 
မ်ားကုိ (ေမတၱာေရွ ့ထား) သတိေပးရန္၊ တရားစခန္း စည္းကမ္း ထိမ္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံထံ Aျခားေယာဂီမ်ား တရားAား 
ထုတ္မႈကုိ မထိခိုက္ေစရန္ Aလုိ ့ငွာ Aေႀကာင္းႀကားေပးရန္ 
 
 
(၅) Aေႀကာင္းရိွပါက လိုAပ္သည္မ်ားကုိ ေယာဂီမ်ားAား သတင္းျပန္ႀကားေပးရန္ 
 
 
(၆) ေနာက္ဆုံးေန ့တရားစခန္း သိမ္းျပီးခ်ိန္တြင္ Badge မ်ားျပန္သိမ္းရန္ ႏွင့္ Handphone မ်ားျပန္ေပးရန္ 
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