
សំរាមដុតេឆះ

សំរាមដុតមិនេឆះ

សំរាមែកៃច�េឡីងវ�ញ

ៃថ�ពុធ ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍
សំរាមផា� ស�ីក

េ�ៃថ�្របមូលសំរាម
សូមយកសំរាមមកដាក់ឱ្យ
�នមុនេម៉ាង 8៖30 ្រពឹក។

ខាងេជីងផ�ូវែដក្រពំ្របទល់៖ ែខ្សរថេភ�ីង Meitetsu Tsushima

េលខ្រស �ក

ខាងត្បងូផ�ូវែដក ខាងេជីងផ�ូវែដក ខាងត្បងូផ�ូវែដក ខាងេជីងផ�ូវែដក ខាងត្បងូផ�ូវែដក

*សំរាមដុតមិនេឆះ ្រត�វ្របមូលេ�េរ�ងរាល់មួយែខម�ង

ទី្រក �ង Ama 

●កាលវ�ភាគ្របមូលសំរាមតាម្រស �ក

េ�ៃថ�្របមូលសំរាម
សូមយកសំរាមមកដាក់ឱ្យ
�នមុនេម៉ាង 8៖30 ្រពឹក។

េ�ៃថ�្របមូលសំរាម
សូមយកសំរាមមកដាក់ឱ្យ
�នមុនេម៉ាង 8៖30 ្រពឹក។

េ�ៃថ�្របមូលសំរាម
សូមយកសំរាមមកដាក់ឱ្យ
�នមុនេម៉ាង 9៖00 ្រពឹក។

ៃថ�អងា� រ
និងៃថ�សុ្រក

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

ៃថ�ចន�
និងៃថ�្រពហស្បត�

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

ៃថ�អងា� រ
និងៃថ�សុ្រក

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

ៃថ�ចន�
និងៃថ�្រពហស្បត�

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

ៃថ�អងា� រ
និងៃថ�សុ្រក

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

ៃថ�ចន�
និងៃថ�្រពហស្បត�

ជាេរ�ងរាល់ស�� ហ៍

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

្រស �ក Shippo ្រស �ក Miwa ្រស �ក Jimokuji

ៃថ�ពុធស�� ហ៍ទីបី
(ទី3) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�ពុធស�� ហ៍ទីបួន
(ទី4) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�ពុធស�� ហ៍ទីពីរ
(ទី2) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីបី
(ទី3) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីពីរ
(ទី2) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីបី
(ទី3) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីពីរ
(ទី2) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីបី
(ទី3) ជាេរ�ងរាល់ែខ

ៃថ�េ�រ�ស�� ហ៍ទីពីរ
(ទី2) ជាេរ�ងរាល់ែខ

សំរាមរបស់្របជាជនរស់េ�ក�ុងទី្រក �ង Ama ្រត�វ្របមូលេដាយទី្រក �ង Ama។ អ�ក្រត�វេគារពេ�តាមវ�ធានពាក់ព័ន�នឹងថង់សំរាមដាច់េដាយែឡករបស់ទី្រក �ង Ama 
ៃថ�្របមូលសំរាម និងវ�ធីសា្រស�ែបងែចកសំរាមេផ្សងេទ�ត។
សំរាមែដលមិនអនុវត�្រសបតាមវ�ធានេនះ នឹងមិន្រត�វ្របមូលេឡីយ។
្របសិនេបីសំរាមមិន្រត�វ�ន្របមូលេទ អ�កនឹងបង�ការលំ�កដល់អ�កជិតខាងរបស់អ�ក។

ខាងេជីងផ�ូវែដក
ខាងត្ូបងផ�ូវែដក

ែខ្សរថេភ�ីង Meitetsu Tsushima

Gojo River

Fukuta River
Ka
ni
e 
Ri
ve
r

M
uk
ui
 R
ive
r

Sh
on
ai R
ive
r

Sh
in 
Riv
er

Hoko Bridge
Shippocho
akitake

Shippocho
ifuku

Shippocho
ifuku

Shippocho
okinoshima

Shippo

Shippocho
katsura

Shippocho
kawabe

Shippocho
shimoda

Shippocho
shimonomori

Shippocho
takai

Shippocho
toshima

Shippocho
tokuzane

Shippocho
namazubashi

Shippocho
yasumatsu

Otonoko

Kanaiw
a

Kanaiw
a

kida

Kida

Kida
Hanaosa

Higashimizoguchi

Hanamasa

Futatsudera Ishidukuri

Horyo

Kamikayadu

Nakakayadu

Jimokuji

Hongo

Shoji

Jimokuji

Jimokuji

Mori

NishiimajukuNiiya

Niiya

Sakamaki Shimokayadu

Sakae
Furumichi

Kiori

Kiori
kitagari

Kobashigata

Shinoda

Tanba
Moriyama Tomitsuka

NakahashiHachisuka

្រស �ក Shippo

្រស �ក Miwa

្រស �ក Jimokuji



បង�ូរសារធាតុរាវេចញពីសំណល់អាហារមុន
េពលេ�ះេចាល

រ ុ�កាកសំណល់ែដលមុត្រស�ចដូចជាចងា� ក់ 
ជាមួយ ្រកដាស មុនេពលយកសំរាមេ�េ�ះេចាល

ចាក់កាកសំណល់េ�ក�ងុេខាទឹកេនាមចូលក�ងុ
បង�ន់

បឺតយកកាកសំណល់ខា� ញ់ ដូចជាខា� ញ់ចម�ិន
ម�ូបេចញ េដាយេ្របី្រកដាស ឬ្រកណាត់

រ ុ�ម�ុល ឡាម កំាបិត 
និងឧបករណ៍�ក់ែបកដូចជាក��ក់ 
ជាមួយ្រកដាសមុនេពលេ�ះេចាល។

សំរាមពីម�ូបអាហារ 
អាហារេ�សល់ សំបកែផ�េឈី 
សំណល់ស�ឹកែត 
សំបកខ្យងេ��  ។ល។

សំរាមផ�ះ�យ
្រកដាសជូតមាត់ 
េខាទឹកេនាមេ្របីរចួ សមា� រ
អនាម័យ ្រកដាស្រទនាប់
ផា� ស�ីក vinyl �រ � ។ល។

កេម�ច្រកដាស
ែមក េ��  និងស�ឹកេឈី
មួយចំនួនតូច

សមា� ររកុ�ជាតិ និងេឈី
ពូក របស់របរេក�ងេលង
ញាត់គរ ែស្បកេជីង ជាេដីម

ផលិផលែស្បក/្រកណាត់

ម�ុល ឡាម ឧបករណ៍កេ��  ្រកដាសអាលុយ
មីញូ៉ម ថា�ំ សម�ួត ឧបករណ៍វាស់សីតុណ� ភាព 
។ល។

ទំនិញកំបិុកកំបុ៉កេផ្សងេទ�ត

ចានេគាម/្របអប់ 

ស�ុត

គ្រមប

ែកវក់ និងេសរា�មិច ផលិតផលេលាហ របស់របរេក�ងេលង សមា� រការ �យាល័យ សមា� រអគ�ិសនីតូចៗ

ចានេគាម/្របអប់ ្របអប់េសា� ្រចកអាហារ ថង់ផា� ស�ីក ហ�ីលេវចខ�ប់ ថាស

សំណាញ់េ្រសាប ផលិតផលកាវសំេយាគ ែស្បកេជីងកែវង (ជ័រ Vinyl) សារធាតុ្រតជាក់

កាែសតវ�េដអូ
កាែសតចាក់

ថង់ផា� ស�ីក

ដប ថាស បំពង់ទុេយា

សំរាមែដល្រត�វ្របមូលសំរាម

សំរាមដុតេឆះ

ថង់សំរាមដាច់េដាយ
ែឡករបស់ទី្រក �ង
Ama ស្រមាប់
សំរាមដុតេឆះ

ថង់សំរាមដាច់េដាយ
ែឡករបស់ទី្រក �ង
Ama ស្រមាប់
សំរាមផា� ស�ីក

ថង់សំរាមដាច់េដាយ
ែឡករបស់ទី្រក �ង
Ama ស្រមាប់

សំរាមដុតមិនេឆះ

ធុង/ក��ប់ផា� ស�ីកកខ�ក់ (េទាះបីជាតិចតួច) ែដលមានស��

ធុង/ក��ប់ផា� ស�ីកសា� តែដលមានស��

* េដីម្ីបបងា� រេ្រគាះថា� ក់ ្រត�វេ�ះេចាលកំបុ៉ង្រសា� យត៍/កំបុ៉ងហា� ស ថ�ពិល 
 និងែដកេកះក�ុងធុងសំរាមែកៃច�េឡីងវ�ញ មិនែមនក�ុងធុងសំរាមដុតមិនេឆះេនាះេទ

* កំុព្យទ័ូរ និងផលិតផលែដលស�ិតេ្រកាមច�ប់ស�ីពីការែកៃច�បរ �កា� រក�ងុផ�ះេឡងីវ �ញ 
 (្របេភទទំាងបួនៃនេអឡចិ្រត�និចក�ងុផ�ះ) មិន្រត�វ�ន្របមូលយកេនាះេទ។

កាកសំណល់សំរាមផា� ស�ីកែដលមិនមានក��ក់ េសរា�មិក ែដក ឬជ័រ

ក��ក់ េសរា�មិក េលាហៈ ផលិតផលជ័រ និងសំរាមែដលមានសារធាតុទំាងេនះ

សំរាមដុតមិនេឆះ

សំរាមផា� ស�ីក

សូមេមីលប��ីឃា�ំ ង

សូមេមីលប��ីឃា�ំ ង

សូមេមីលប��ីឃា�ំ ង

តារាងែបងែចកសំរាមតាមផ�ះតារាងែបងែចកសំរាមតាមផ�ះ

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html


េបីកគ្រមបេចញ
ចាក់សមាសធាតុខាងក�ងុេចញឱ្យអស់ មុនេពលេ�ះេចាល
ដបផលិតផលរក�សម�ស្សទេទ អាចេ�ះេចាល�ន
េ�ះេចាលដប ែកវ និងេសរា�មិចែដល�ក់ែបកចូលេ�ក�ងុធុងសំរាមដុតមិនេឆះ

េដីម្បបីងា� រេ្រគាះថា� ក់ មិន្រត�វេ�ះេចាលរបស់ទំាង
េនះចូលេ�ក�ងុធុងសំរាមដុតមិនេឆះេឡយី

សំរាមែដល្រត�វ្របមូលសំរាម

សំរាមែកៃច�
េឡងីវ �ញ

ដប

កំបុ៉ង

ដបផា� ស�ីក
PET

កំបុ៉ង្រសា� យ៍/
កំបុ៉ងហា� ស

ថ�ពិល

ែដកេកះ

្រកដាស
្រកណាត់េ្របីរចួ

កាែសត ទស្សនាវដ�ី ្រកដាសេកស ដបទឹកេដាះេគា្រកដាស ជាេដីម
្រកណាត់ កែន្សង ភួយ ។ល។

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/

របស់របរមានស�� េនះ
េបីកគ្រមប
របូស�� ្រកដាសអាចេ�ះេចាលតាម្របេភទរបស់វា
ចាក់សមាសធាតុក�ងុដបេចញឱ្យអស់ មុនេពលេ�ះេចាល

ខ�ប់្រកដាសែដលេ្របីរចួជាមួយែខ្សែខ�ងគា�  ឬដាក់េ�ក�ងុធុងផា� ស�ីក 
(ពណ៌ណាមួយក៏�ន)
ដាក់្រកណាត់ែដលេ្របីរចួក�ងុធុងផា� ស�ីក (ពណ៌ណាមួយក៏�ន)

េ្របី្រសា� យ៍/ហា� ស ែដកេកះឱ្យអស់ពីកំបុ៉ង និងដប មុនេពលេ�ះេចាល
មិនចំា�ច់កាត់កំបុ៉ងេនាះេទ

របស់របរែដលមានស�� េនះ
ចាក់សមាសធាតុក�ងុដបេចញឱ្យអស់ មុនេពលេ�ះេចាល
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