
ေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္ေသာအမိႈက္မ်ား

မေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္ေသာအမိႈက္မ်ား

ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာ
 အမိႈက္မ်ား

အပတ္စဥ ္ဗုဒၶဟူးေန႔ပလပ္စတစ္အမိႈက္

မနက္ ၈နာရီခြဲ အထိ စြန္႔ပစ္ရန္

ရထားလမ္း၏
ေျမာက္ဘက္

မဲတဲ့ဆုဆုရွိမ ရထားလိုင္း 
ကိုနယ္နိမိတ္ထား၍

စီရင္စုနံပါတ္

ရထားလမ္း၏
ေတာင္ဘက္

ရထားလမ္း၏
ေျမာက္ဘက္

ရထားလမ္း၏
ေတာင္ဘက္

ရထားလမ္း၏
ေျမာက္ဘက္

ရထားလမ္း၏
ေတာင္ဘက္

※မေလာင္ကြ်မ္းႏိုင္ေသာအမိႈက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းမွာ ၁ လတြင္ ၁ ႀကိမ္ျဖစ္သည္။

စီရင္စုအလုိက ္အမိႈက္သိမ္းဆည့္သည့္ရက္မ်ား စာရင္း

မနက္ ၈နာရီခြဲ အထိ စြန္႔ပစ္ရန္

မနက္ ၈နာရီခြဲ အထိ စြန္႔ပစ္ရန္

မနက္ ၉နာရီအထိ စြန္႔ပစ္ရန္

အပတ္စဥ္
အဂၤါေန႔နွင့္
ေသာၾကာေန႔

အပတ္စဥ္
တနလၤာႏွင့္
ၾကာသပေတး

အပတ္စဥ္
အဂၤါေန႔နွင့္
ေသာၾကာေန႔

အပတ္စဥ္
တနလၤာႏွင့္
ၾကာသပေတး

အပတ္စဥ္
အဂၤါေန႔နွင့္
ေသာၾကာေန႔

အပတ္စဥ္
တနလၤာႏွင့္
ၾကာသပေတး

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

အမၿမိဳ႕

ရွိပိုးစီရင္စု မိဝစီရင္စု ဂ်ိမိုခုဂ်ိစီရင္စု

လစဥ ္တတိယအပတ္
ဗုဒၶဟူးေန႔

လစဥ ္စတုတၳအပတ္
ဗုဒၶဟူးေန႔

လစဥ ္ဒုတိယအပတ္
ဗုဒၶဟူးေန႔

လစဥ္
တတိယအပတ္

စေနေန႔

လစဥ္
ဒုတိယအပတ္
စေနေန႔

လစဥ္
တတိယအပတ္

စေနေန႔

လစဥ္
ဒုတိယအပတ္
စေနေန႔

လစဥ္
တတိယအပတ္

စေနေန႔

လစဥ္
ဒုတိယအပတ္
စေနေန႔

အမၿမိဳ႕တြင္ေနထိုင္ေသာသူမ်ား၏ အမိႈက္မ်ားကိ ုအမၿမိဳ႕မ ွသိမ္းဆည္းပါမည္။ ထို႔အတြက ္ျမိဳ႕မ ွသတ္မွတ္ထားေသာ အမိႈက္အိတ္၊ သိမ္းဆည္းမည့္ရက္၊ 
ခြဲျခားသည့ ္နည္းလမ္းမ်ားအတိုင္းလိုက္နာရန ္လိုအပ္သည္။
မလိုက္နာပါက အမိႈက္သိမ္းဆည္းေပးမည ္မဟုတ္ပါ။
အမိႈက္မသိမ္းေပးခဲ့ေသာအခါမ်ိဳးတြင ္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္ကိ ုအေနွာက္အယွက္ေပးနိုင္ပါသည္။

ရထားလမ္း၏ ေျမာက္ဘက္
မဲတဲ့ဆုဆုရွိမ ရထားလိုင္း

ရထားလမ္း၏ ေတာင္ဘက္
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ရွိပိုးစီရင္စု

မိဝစီရင္စု

ဂ်ိမိုခုဂ်ိစီရင္စု



အမိႈက္အစိုမ်ားကုိ ေရစင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးပါ

ဝါးအခြ်န္ကဲ့သုိ႔ေသာ 
ခြ်န္ထက္ေနေသာအရာမ်ားကုိ 
စကၠဴစသည္တုိ႔ျဖင့္ ထုပ္ပိုးၿပီး အမိႈက္အိတ္တြင္ 
ထည့္ေပးပါ။

စြန္႔ပစ္စကၠဴဒိုက္ပါမ်ားကုိ အိမ္သာထဲတြင္ 
စြန္႔ပစ္ေပးပါ။

အေၾကာ္ဆီကဲ့သုိ႔ေသာ ဆီမ်ားကုိ စကၠဴ 
သုိ႔မဟုတ္ အဝတ္ထဲတြင္ ထည့္ပစ္ပါ။

ေဆးထုိးအပ္၊သင္တုန္းဓား၊ 
မီးဖုိေခ်ာင္ဓားနွင့္ ဖန္စသည့္ 
ထိခိုက္ရွနာေစတတ္ေသာပစၥည္းမ်ားကုိ 
စကၠဴျဖင့္ထုပ္ပိုးပါ။

ထမင္းက်န္ဟင္းက်န္မ်ား၊ 
အၾကြင္းအက်န္မ်ား၊ 
သစ္သီးခြံမ်ား၊ လက္ဖက္
ေျခာက္၊ အခြံမ်ား စသည္

မီးဖိုေခ်ာင္ထြက ္အမိႈက္မ်ား

ေဆးထိုးအပ ္၊ သင္တုန္းဓား၊ ခႏၶာကိုယ္
အေႏြးအိတ္၊ အလူမီနီယံသတၱဳပါး၊ 
ေရေငြ႔စုပ္ပစၥည္း၊ သာမိုမီတာစသည္

အျခားအေထြေထြကုန္ပစၥည္းမ်ား

ခြက္မ်ားနွင့္အထုပ္မ်ား

တိပ္မ်ား

အဖံုးမ်ား

ဖန္၊ ေၾကြထည္ေျမထည္
ပစၥည္းမ်ား

သတၱဳပစၥည္းမ်ား ကစားစရာအရုပ္မ်ား စာေရးကိရိယာမ်ား အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပ
စၥည္းအေသးမ်ား

ခြက္မ်ားနွင့္အထုပ္မ်ား ပလပ္စတစ္ေဖာ့မ်ား ေဈးဝယ္အိတ္မ်ား ထုပ္ပိုးထားေသာဖလင္မ်ား ဗန္းမ်ား

ပိုက္ကြန ္နွင့္ကြန္မ်ား ဓာတုပစၥည္းျဖင့ ္ျပဳလုပ္ထားေသာ 
သစ္ေစးေကာ္ထုတ္ကုန္မ်ား

ဘြတ္ဖိနပ္ရွည္မ်ား
(ဗီနိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ) ေရခဲအိတ္

ဗြီဒီယိုတိတ္ေခြမ်ား
ကက္ဆက္တိပ္မ်ား

ေဈးဝယ္အိတ္မ်ား

ပုလင္းမ်ား ဗန္းမ်ား ျပြန္မ်ား

တစ္ရွဴး၊ စြန႔္ပစ္စကၠဴဒိုက္ပါ၊ 
အမ်ိဳးသမီးလစဥ္သုံးပစၥည္း၊ 
ဗီနိုင္းျပဳလုပ္ထားေသာ 
စကၠဴ၊ ေဆးလိပ္စသည္

စကၠဴစုတ္
ျခံအတြင္းမ ွသစ္ကိုင္း၊ 
ျမက္၊ ေၾကြက်ေသာ
သစ္ရြက္မ်ား စသည္

အပင္နွင့ ္သစ္သားမ်ား

ကူရွင္၊ အေမြးပြအရုပ္၊ 
ဖိနပ္စသည္

သားေရထုတ္ကုန္မ်ား၊
အဝတ္အထည္မ်ား

သိမ္းဆည္းမည့္အရာမ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ား

ေလာင္ကြ်မ္း
ႏိုင္ေသာ
အမိႈက္မ်ား

ေလာင္ကြ်မ္းႏုိင္
ေသာအရာမ်ား

အမိႈက္သီးသန္႔အသံုး
ျပဳသည့္အိတ္ အမၿမိဳ႕

ပလပ္စတစ္
အမိႈက္သီးသန္႔အသံုး
ျပဳသည့္အိတ္ အမျမိဳ႕

မေလာင္ကြ်မ္းနုိင္
ေသာအရာမ်ား

အမိႈက္သီးသန္႔အသံုး
ျပဳသည့္အိတ္ အမျမိဳ႕

(Pla အမွတ္အသား) ပါျပီး အနည္းငယ္ပင္ ညစ္ေပေနေသာ ပလပ္စတစ္ဘူး၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား

(Pla အမွတ္အသား) ပါျပီး သန္႔စင္ေသာ ပလပ္စတစ္ဘူး၊ ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား

※ စပေရးဘူးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႕ဘူးမ်ား၊ ဘက္ထရီေျခာက္မ်ား၊ မီးျခစ္မ်ားသည္အနၱရာယ္
 ျဖစ္ေစနိုင္သည့္အတြက ္ မေလာင္ကြ်မ္းနိုင္ေသာအမႈိက္တြင္လံုးဝမပစ္ရပါ။
 ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အမိႈက္သိမ္းဆည္းသည့ ္ေနရာတြင ္ ပစ္ပါ

※ လက္ပ္ေတာ့မ်ား၊  အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ျပန္လည္အသံုးျပဳျခင္းဥပေဒနွင့္ သက္ဆုိင္ေသာပစၥည္းမ်ား 
 (အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ၄ခု)ကိ ုမသိမ္းဆည္းပါ။

ဖန္၊ ေၾကြထည္ေျမထည္၊ သတၱဳ၊ ရာဘာမပါေသာ ပလပ္စတစ္အမႈိုက္စသည့ ္အမႈိက္မ်ား

ဖန္၊ ေၾကြထည္ေျမထည္၊ သတၱဳပစၥည္း၊ ရာဘာႏွင့ ္ထိုအရာမ်ားပါဝင္ေသာ အမႈိက္
မေလာင္ကြ်မ္း
နိုင္ေသာ
အမိႈက္မ်ား

ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ား

ဤေနရာတြင္
ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္

ဤေနရာတြင္
ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္

ဤေနရာတြင္
ေရာင္းခ်ေပးေနပါသည္

အိမ္ထြက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းခြဲျခားသည့္ဇယားအိမ္ထြက္စြန္႔ပစ္ပစၥည္းခြဲျခားသည့္ဇယား

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


အဖံုးကုိ ဖြင့္ေပးပါ
အတြင္း၌ ဘာမွမပါေစဘဲ လႊင့္ပစ္ပါ
အလွကုန္ပစၥည္းဘူးလြတ္မ်ားကုိလည္း လႊင့္ပစ္နိုင္ပါသည္
ကြဲေနေသာပုလင္း၊ ဖန္မ်ား၊ ေၾကြထည္ေျမထည္မ်ားကုိ 
မေလာင္ကြ်မ္းႏုိင္ေသာအမႈိက္တြင္ ပစ္ေပးပါ

ဤအမွတ္အသားပါေသာအရာ
အတြင္း၌ ဘာမွမပါေစဘဲ လႊင့္ပစ္ပါ
မည္သည့္အရြယ္အစားမဆုိ လႊင့္ပစ္နိုင္သည္
အလူမီနီယမ္နွင့္ သံမဏိမ်ားကုိ ခြဲျခားရန္ မလုိပါ
အမ်ိဳးအစားတူညီပါက အဖံုးနွင့္အတူ ပစ္နိုင္ပါသည္

ဤအမွတ္အသားပါေသာအရာ
အဖံုးကုိ ဖြင့္ေပးပါ
တံဆိပ္ခြာရန္ မလုိပါ
အတြင္း၌ ဘာမွမပါေစဘဲ လႊင့္ပစ္ပါ

စကၠဴကုိ မိမိဘာသာ ၾကိဳးျဖင့္ အေပါင္းပုံစံ ခ်ည္ပါ သုိ႔မဟုတ္ 
ပလပ္စတစ္အိတ္( ၾကိဳက္သည့္အေရာင္) ျဖင့္ ထည့္ပါ
အဝတ္စမ်ားကုိ ပလပ္စတစ္အိတ္ (ၾကိဳက္သည့္အေရာင္) ျဖင့္ထည့္ပါ

စပေရးဘူးမ်ား၊ ဓာတ္ေငြ႔ဘူးမ်ား၊ မီးျခစ္မ်ားကုိ ကုန္ေအာင္ သုံးၿပီး 
ဘာမွမပါဘဲ ပစ္ေပးပါ
အေပါက္ေဖာက္ရန္ မလုိပါ

မေတာ္တဆမႈမ်ား မျဖစ္ပြားရန္အတြက ္
မေလာင္ကၽြမ္းႏိုင္ေသာ အမႈိက္တြင ္လံုးဝ မပစ္မိပါေစနွင့္

သိမ္းဆည္းမည့္အရာမ်ားအမ်ိဳးအစားမ်ား

ျပန္လည္အသုံး
ျပဳႏိုင္ေသာ
အမိႈက္

ပုလင္းမ်ား

ဘူးမ်ား

ပလပ္စတစ္
ေရဘူးမ်ား

စပေရးဘူးမ်ား၊
ဓာတ္ေငြ႔ဘူးမ်ား

ဘက္ထရီ
ေျခာက္မ်ား

မီးျခစ္မ်ား

စကၠဴမ်ား၊
အဝတ္စမ်ား

သတင္းစာ၊မဂၢဇင္းမ်ား၊ ကတ္ထူျပား၊ စကၠဴဘူးစသည္
အဝတ္အထည္မ်ား၊ မ်က္နွာသုတ္ပဝါမ်ား၊ ေစာင္မ်ားစသည္

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/
အမၿမိဳ႕ အမႈိက္သိမ္းဆည္းျခင္းေျမပံုကုိ  ျဖန္႔ေဝသည့္  ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။

အမၿမိဳ႕ အမိႈက္လမ္းညႊန္

※အမႈိက္သိမ္းမည့္ေနရာမ်ားနွင့ ္အမႈိက္သိမ္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားကိ ုေအာက္ေဖာ္ျပပါ “အမၿမိဳ႕ အမိႈက္လမ္းညႊန”္ တြင ္ၾကည့္႐ႈနိုင္သည္။

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