
အမုှို�က််သိ�မ်ှို� ဝန််ဆော�ာင််မုှို

ယခုုတွွင်် အစားာ�အစားာစွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််က်�ု  အစား�မ်ှို�ဆော�ာင်် အမုှို�က််ပု� �ထဲဲ ထဲည့်််လို�ု က််၍ အမုှို�က်် ပ�ု န်ည့််�သွိာ��လို�မ််ှိုမှိုည့််။

အန်ာဂတ်ွတွွင်် အမုှို�က််သိ�မ်ှို�ပု�  အသိစ်ားလုိုပ်သိည့်််အခုါ အစား�မ်ှို�ဆော�ာင််- အဖုုံး� �ဖုုံး� �ထဲာ�သိည့််် အမုှို�က််ပု� � နှှစ်ားလုို� �က်�ု  ရှှင််�ရှှင််�လိုင််�လိုင််� 

ခဲွုခြားခုာ��န််အတွွက်် ဆောက်ာင််စီားသိည့်် အစား�မ်ှို��င်််ဆော�ာင််-အမုှို�က််ပု� �အဖုုံး� �မှို�ာ�က်�ု  အနီ်ဆော�ာင်် အဖုုံး� �မှို�ာ�ခြားဖုံးင််် လဲိုလှိုယ်ဆောပ�ပါမှိုည့််။

သိင်််အမုှို�က််ပု� �က်�ု  အပတ််စဉ််သိိမ််း�ပါမ်းည််။

ဘာာက်�ု  ထဲည့်််ထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✔ ဘာာက်�ု  မှိုထဲည့်််မှိုထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✘

ဆောပ�ာ်ဆောသိာ ပလိုပ်စားတွစ်ား စားည့််သွိတ်ွဘား �မှို�ာ�က်�ု လိုည့််�ဆောပ�ာ်ဆောသိာ ပလိုပ်စားတွစ်ား စားည့််သွိတ်ွဘား �မှို�ာ�က်�ု လိုည့််� COLES 
နှှင်််နှှင််် WOOLWORTHS စားး ပါမှိုာ�က်က််ရှှ� ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �စားး ပါမှိုာ�က်က််ရှှ� ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �

ခု�ပစားစည့််�ပြုပလုိုပ်�ာဆောန်�ာတွွင်် ဆောခြားပာင််�လဲိုလုိုပ်နှ�ု င််ပါသိည့််။ ခု�ပစားစည့််�ပြုပလုိုပ်�ာဆောန်�ာတွွင်် ဆောခြားပာင််�လဲိုလုိုပ်နှ�ု င််ပါသိည့််။ 

ပ�ု မှို�ု သိ�ရှှ�လို�ု ဆောသိာ အခု�က််အလိုက််မှို�ာ�အတွွက််ပ�ု မှို�ု သိ�ရှှ�လို�ု ဆောသိာ အခု�က််အလိုက််မှို�ာ�အတွွက််  
WWW.REDCYCLE.NET.AU တွွင်် ကြက်ည့်််ရုှုပါတွွင်် ကြက်ည့်််ရုှုပါ

အမုှို�က််ပု� � စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�မှို�ာ�က်�ု  ပ�တ်ွပင််တွာ�ခြားမှိုစ်ားခု�က််မှို�ာ�အမုှို�က််ပု� � စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�မှို�ာ�က်�ု  ပ�တ်ွပင််တွာ�ခြားမှိုစ်ားခု�က််မှို�ာ�

၂၀၁၉ ခုုနှှစ်ားတွွင်် ဗစ်ားတွ�ု ��ီ�ယာ�ခြားပည့််န်ယ်အစား�ု ��သိည့်် အာ�လုို� �ဆောသိာ လိုှပ်စားစ်ား��ု င််�ာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််မှို�ာ�က်�ု  ဆောခြားမှိုဖုံး�ု ်ခြားခုင််�မှှို 

တွာ�ခြားမှိုစ်ားပ�တ်ွပင််လို�ု က််သိည့််။ ရုှုပ်ခြားမှိုင််သိ� ကြက်ာ�စားက််မှို�ာ�နှှင််် မီှို�ဖုံး�ု ဆောခု�ာင််သုိ� �အသုိ� �ဆော�ာင််ပစားစည့််�မှို�ာ�၊ စီားဒီီအဆောခွုမှို�ာ�၊ မီှို�ဖုံးန််ဆောခု�ာင််�မှို�ာ�နှှင််် 

စားာရှု�ု က််စားက််မှိုင််အ�မ်ှိုမှို�ာ� အပါအဝင််ခြားဖုံးစ်ားဆောသိာ လိုှပ်စားစ်ား စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််တွ�ု ်က်�ု  သိင််် အမုှို�က််ပု� �မှှို ခဲွုခြားခုာ��မှိုည့််ခြားဖုံးစ်ားပြီးပီ� အမှို����မှို����ဆောသိာ 

လိုက််ခု� �ာဆောန်�ာမှို�ာ��ီသိ�ု ် ယးဆော�ာင််သွိာ��မှိုည့််။ အဆောသိ�စား�တ်ွက်�ု  ဆောက်ာင််စီား ဝက််ဘ်ာ��ု က််တွွင်် ကြက်ည့်််ပါ။

သိ�ု ဆောလှိုာင််�ာသုိ� �ပစားစည့််� နှှင််် သိ�ု ဆောလှိုာင််�ာသုိ� �ပစားစည့််� နှှင််် 

ဖုုံးတ်ွ�ာသုိ� �ပစားစည့််�ဖုုံးတ်ွ�ာသုိ� �ပစားစည့််�

ပ�ု လိုစ်ားစားထဲ�င််� ဘား �မှို�ာ� နှှင််် ပ�ု လိုစ်ားစားထဲ�င််� ဘား �မှို�ာ� နှှင််် 

လိုင််ဗန််�မှို�ာ� နှှင််် ဗလုို� ခြားမုှို�ပ်လိုင််ဗန််�မှို�ာ� နှှင််် ဗလုို� ခြားမုှို�ပ်  (FOAM) 
ထုဲပ်ပ�ု �ပစားစည့််�ထုဲပ်ပ�ု �ပစားစည့််�

လိုှပ်စားစ်ား��ု င််�ာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််လိုှပ်စားစ်ား��ု င််�ာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််

ဆောသိာက််စား�ာဖုံးန််ခွုက််မှို�ာ�ဆောသိာက််စား�ာဖုံးန််ခွုက််မှို�ာ�

ဓါါတ်ွခဲုမှို�ာ�ဓါါတ်ွခဲုမှို�ာ�

ဆောသိ�ခု� မှို�ာ� နှှင််် ဆောသိ�ခု� မှို�ာ� နှှင််် 
အည့်စ်ားအဆောကြက်�သုိတ်ွအ၀တ်ွစားမှို�ာ�အည့်စ်ားအဆောကြက်�သုိတ်ွအ၀တ်ွစားမှို�ာ�

လိုှပ်စားစ်ားမီှို�လုို� �မှို�ာ�လိုှပ်စားစ်ားမီှို�လုို� �မှို�ာ�

အာ�လုို� �ဆောသိာ ဖုုံး� �စား�ာအဖုုံး� �မှို�ာ�အာ�လုို� �ဆောသိာ ဖုုံး� �စား�ာအဖုုံး� �မှို�ာ�

ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �ခု�ပစားစည့််�လုိုပ်နှ�ု င််ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �ခု�ပစားစည့််�လုိုပ်နှ�ု င််

ဆောသိာပစားစည့််�မှို�ာ�ဆောသိာပစားစည့််�မှို�ာ�

တွ��စား ာာန််ဆောခု��မှို�ာ� နှှင််် တွ��စား ာာန််ဆောခု��မှို�ာ� နှှင််် 

ဆောကြက်ာင််ဆောခု��ပါ�န််သုိ� �ဆောခြားမှို��ဆောကြက်ာင််ဆောခု��ပါ�န််သုိ� �ဆောခြားမှို��

အစားာ�အစားာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က်် နှှင်််  အစားာ�အစားာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က်် နှှင်််  

စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု� စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု� စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််

ကု်တ်ွန်� ပါတ်ွ ၃-၄ နှှင်််  ၆-၇ အမှို����အစားာ� ပလိုတ်ွစားတွစ်ား ကု်တ်ွန်� ပါတ်ွ ၃-၄ နှှင်််  ၆-၇ အမှို����အစားာ� ပလိုတ်ွစားတွစ်ား 

သုိတ်ွဆော��ဘား �မှို�ာ�၊ ဆောမှိုာ်ဆောတွာ်က်ာ�စားက််သုိ� ��ီ သုိတ်ွဆော��ဘား �မှို�ာ�၊ ဆောမှိုာ်ဆောတွာ်က်ာ�စားက််သုိ� ��ီ 
သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ ဓါါတုွဆောဗဒီ စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ ဓါါတုွဆောဗဒီ စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�

ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ 
 သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ 1300 179 944 သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။ သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။

ဆော�ာဆောနှှာလို�က်် ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�ခြားခုင််�

 မှိုည့််သိည့််တွ�ု ်က်�ု  

ထည််� နိို� င်် မှိုည့််န်ည့််�။✔ မှိုည့််သိည့််တွ�ု ်က်�ု  မ်းထည််� နိို� င််သိန်ည့််�။✘

စွန့်် �ပစ်ပစစည််�ကိို�  ဦး�စ��ပေးပ�ပေး�ာ �င််�ာ ��ခြ�င််�
လိုးမှို�ာ�စွားာသိည့်် သိးတွ�ု ်၏ ဆောန််စားဉ််လုိုပ်ဆောန်က်�အမှိုးအက်�င််် မှို�ာ�က်�ု  ဆောခြားပာင််�လဲိုလို�က်် ခြားပန််လိုည့််အသုိ� �ပြုပနှ�ု င််ဆောသိာ ဆောက်ာ်ဖီုံးခွုက််နှှင်််  အ�တ်ွမှို�ာ�က်�ု  
သိယ်ဆော�ာင််ဆောန်ကြက်ပါသိည့််။ သိင်််အဆောန်ခြားဖုံးင်််လိုည့််� ထုဲပ်ပ�ု �မုှိုန်ည့််�ပါ�သိည့််် ပစားစည့််�မှို�ာ�က်�ု  ဝယ်ယး�န်် သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ ပစားစည့််�သိစ်ားအခြားဖုံးစ်ား 

ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�နှ�ု င််ဆောသိာ ထုဲပ်ပ�ု �ပစားစည့််�မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််  ထုဲပ်ပ�ု �ထဲာ�သိည့််မှို�ာ�က်�ု  ဝယ်ယး�န်် ဆောရွှု�ခု�ယ်နှ�ု င််ပါသိည့််။ စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�ဆောရှှာင််ရှှာ�
ဆော����ု င််�ာ အကြက်� ပြုပခု�က််မှို�ာ�အတွွက်် အဆောသိ�စား�တ်ွအခု�က််မှို�ာ�က်�ု  ဆောက်ာင််စီားဝက််ဘ်ာ��ု က််တွွင်် ကြက်ည့်််ပါ။

ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ 
 သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ 1300 179 944 သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။ သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။

ပလတ််စတ်စ် - PET သိိ� �မ်းဟု� တ်် PETE (ကို� တ််နံ့်ပါတ်် ၁)၊ HDPE  

(ကို� တ််နံ့်ပါတ်် ၂) နိုာ င််�  PP (ကို� တ််နံ့်ပါတ်် ၅) - နိို� �ပ� လင််�၊ ပေးသိ�က်ိုစရာ�ပ�လင််�၊ 

ဆပ်ခြပ�မု်းန့််�ဗူးး �မ်း���နိုာ င််�  စ��စရာ�ထည််�သိည််�  ဗူးး �၊ �ွက်ိုအ��ိ� �

ကိုတ််ထးပ� ံ � - 

ဖပေး��င််�တိ်� က်ိုမ်းထ��ပေးသိ� 
ပ�ံ �မ်း���နိုာ င််�  ဂျ�ပ်ဖ�မ်း���

စကူို�မ်း��� - သိတ်င််�စ�မ်း���၊ မ်းဂျဂဇင််�မ်း���၊ လက်ိုကိုမ််း�စ�ပေးစ�င််မ်း���၊ 
ကိုက်ိုတ်ပေးလ�က်ိုစ�အ� ပ်မ်း���၊ ရုံး�ံ �သိ�ံ �စကူို�နိုာ င််�  စ�အိတ််မ်း���

အလးမီ်းနီ့်�မ််းနိုာ င််�  စတီ်� - သံိဗူးး �မ်း���၊ 
စည််သွိပ်ဗူးး �မ်း���နိုာ င််�  အလးမီ်းနီ့်�မ််းခြပ��မ်း���  
(၁၀စင််တီ်မီ်းတ်�အ��င််��ာ ိ  အလ�ံ �မ်း���အခြဖစ် 

လ�ံ �လ�က်ို)

ပေးလဖိအ��သွိင််�ထ��ပေးသိ� သံိဗူးး �မ်း��� 
အမ်း�ိ��အစ���ွ�ခြ���ပေးရွုံး�ထ� တ််စဉ််အတွ်င််� 

ပေးပါက်ိုကွို�သွိ��နိို� င််သိည််

ဖပေး��င််�သိ� တ််ထ��သိည််�  

စကူို�နိုာ င််�  ကိုတ််ထး

သံိထည််အိ� �မ်း���နိုာ င််�  

ဒ�်အိ� �မ်း���

နွို��နိို� �/ပေးဖ��်ရာည်် ဂျ�ပ်ဖ�မ်း���နိုာ င််�  UHT/

TETRA-PAK ဂျ�ပ်ဖ�မ်း���

အဖ�ံ �မ်း���ကိို
� ဖ�်�ာ �� 

ပြီးပီ� ဗူးး �၊ 
�ွက်ိုမ်း��� 

ကိို�  ပေးဆ
�ပေး�ကို�ပါ

ကို� တ််နံ့်ပါတ်် ၃၊ ၄၊ ၆ နိုာ င််�  ၇ အမ်း�ိ��အစ�� ပလတ််စတ်စ် - 

ပိ� လစ်စထရာင််� ဗူးး �မ်း���နိုာ င််�  လင််ဗူးန့််�မ်း���၊ အထ� ပ်အပိ� �သိ�ံ � 
ပေးဖ��တ်�ံ �မ်း���၊ ပေးပါင််မ်း� န့်် �အိတ််မ်း���၊ မီ်း�ဖိ� ပေး���င််သိ�ံ � 

ပလတ််စတ်စ်အ�ကိုည််စအပေးပ��� ၊ ညှာ စ်၍ရာပေးသိ� ဗူးး �မ်း���၊ 
မ်းဂျဂဇင််�အပတ််မ်း���

အဖ�ံ �မ်း���

ပလတ််စတ်စ်အိတ််မ်း��� - အလွတ််ခြဖစ်ပေးစ 

ပေးခြပ�င််�လ�အသိ�ံ ���နိို� င််ပေးသိ� ပစစည််�မ်း��� 
အခြပည််� ခြဖစ်ပေးစ

ဖန့််ထည််မ်း���

ပန့််�ကိုန့််�ွက်ိုပေး��က်ိုအ 
ကွို�မ်း���နိုာ င််�  မီ်း�လ�ံ � အကွို�မ်း���

အထည််အလိပ်နိုာ င််�  အခြ���ပေးသိ� အိမ််းသိ�ံ �စွန့်် �ပစ်ပစစည််�မ်း���

●	 	အဝါါပေးရာ�င််အမို်းက်ိုပ� ံ �အတွ်င််� ထည််� သွိင််�သိည််� ပစစည််�အမ်း�ိ��အစ�� 
မ်းာ ���ွင််�ပေးန့်ခြ�င််�သိည်် ခြပဿန့်�တ်စ်ရာပ်ခြဖစ်သိည််။ ၎င််�သိည့်် စုားဆော�ာင််� 
�ရှှ�ဆောသိာ ပစားစည့််�မှို�ာ�၏ အ�ည့််အဆောသွိ�နှှင်််  တွန််ဖုံး�ု �က်�ု  ဆောလို�ာ်က်�ဆောစားသိလို�ု  အမှို���� 
အစားာ�ခဲွုခြားခုာ�ဆောရွှု�ထုဲတ်ွသိည့််် စားက််က်���ယာက်�ု လိုည့််� ပ�က််စီား�ဆောစားနှ�ု င််ပြီးပီ� အမုှို�က််က်ာ� 
တွစ်ားစီား�လုို� �စားာ ပါဝင််သိမှိုှက်�ု  ဆောခြားမှိုဆောပ် သွိန််ခု�လို�က်် ဆောခြားမှိုဖုံး�ု ်လို�ု က််�နှ�ု င််သိည့််။

●	 ပစစည််�တ်စ်�� ကိို�  ထည််�၍ရာမ်းရာ သိင််မ်းပေးသိ���လှင်် ဆောက်ာင််စီားဝက််ဘ်ာ��ု က််ဆောပ် 
တွွင်် သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�မုှို ၂.၀ အက််ပ်တွွင််  
“ဤပစားစည့််�က်�ု  မှိုည့််သိည့်််အမုှို�က််ပု� �ထဲဲ  

ထဲည့်််�မှိုည့််န်ည့််�”��ု သိည့််် လုိုပ်ဆော�ာင်် 
ခု�က််က်�ု  သိင််မှိုဆောတွွမ်ှိုခု�င််�  
၎င််�က်�ု မှိုထဲည့်််ပါနှှင််် ။

● ဆောက်ာင််စီားသိည့်် ဆောန်ထဲ�ု င််သိးမှို�ာ�အာ� ပု� မှှိုန််တုွ� ်ခြားပန်် �က််သွိယ်�န််နှှင်််  အမုှို�က််ပု� �မှို�ာ�ထဲဲတွွင်် 
မှှိုန််က်န််သိည့်််ပစားစည့််�မှို�ာ�ရှှ�ဆောန်ဆောကြက်ာင််� ဆောသိခု�ာဆောစား�န်် 
အတွွက်် အမုှို�က််ပု� �မှို�ာ�က်�ု  ပု� မှှိုန််စားစ်ားဆော��မုှိုမှို�ာ� ဆော�ာင််ရွှုက််သိည့််။ သိင််၏အမုှို�က််ပု� �တွွင်် 
က်ပ်ခွုာတွစ်ားခုုဆောတွွရှ်ှ�ပါက် သိင််် ပု� �ထဲဲ၌ ထဲည့်််၍မှို�ဆောသိာ ပစားစည့််�မှို�ာ�ရှှ�ဆောန်သိည့််ဟုု 

��ု လို�ု ခြားခုင််�ခြားဖုံးစ်ားနှ�ု င််ပါသိည့််။ က်ပ်ခွုာမှှိုာ ဒီဏ််ဆောငွ်ဆော�ာင််�မှိုည့်််သိဆောဘာာ မှိုဟုုတ်ွပါ။

● ဆောက်ာင််စီားနှှင်််  အခြားခုာ�ဆောသိာ ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�မုှို��ု င််�ာ မှို�တ်ွဖုံးက််မှို�ာ�မှှိုာ 
အ�မ်ှိုတွွင််�သုိ� �ပစားစည့််�မှို�ာ�အတွွက်် ဆောဒီသိတွွင််� အ�ု� �သိတ်ွဆော�ာင််�ခု�နှ�ု င််မှိုည့််် 

ဆော��ကွ်က််အသိစ်ားမှို�ာ�နှှင်််  ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�နှ�ု င််မှိုည့််် အခွုင်််အဆော��သိစ်ားမှို�ာ� ရှှာဆောဖွုံး�န်် 
အပြီးမဲှိုမှိုခြားပတ်ွဆော�ာင််ရွှုက််ဆောန်ကြက်ပါသိည့််။

● သိင််၏ ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု��မှိုည့််် ပစားစည့််�မှို�ာ�ထဲည့်််သိည့််် အမုှို�က််ပု� �က်�ု  နိုာ စ်ပတ််တ်စ်�ါ 
လ�ပေးရာ�က်ိုသိိမ််း�ပေးပ�ပါသိည််။

စစ်ပေးဆ�ရာန့််စ�ရာင််�●	ကို� တ််နံ့်ပါတ်် ၁၊ ၂ နိုာ င််�  ၅ အမ်း�ိ��အစ�� ပလတ််စတ်စ်မ်း���သိ� ✔●	အဖ�ံ �မ်းပါ ✔●	ဗူးး �၊ ပ�လင််�၊ �ွက်ိုမ်း���ကိို�  ပေးဆ�ပေး�ကို�ထ�� ✔



ဖုံးန်် ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �ခု�ပစားစည့််�ဆောခြားပာင််�လဲိုဆော��

သိင်််အ�မ်ှိုဆောထဲာင််စုား၏ ဖုံးန််စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််က်�ု  ၎င််�တွ�ု ်၏သီိ�ခြားခုာ�အမုှို�က််ပု� �ထဲဲသိ�ု ် 

ခဲွုခြားခုာ�ထဲည့်််ဆောပ�ခြားခုင််�အာ�ခြားဖုံးင််် ဆောခြားပာင််�လဲိုအသုိ� �ခု�ပစားစည့််�အခြားဖုံးစ်ား ဖုံးန််ဘား �ဖုံးန််ခွုက််အသိစ်ားနှှင််် 

ပုလိုင််�အသိစ်ားတွ�ု ်လုိုပ်�န်် ဖုံးန််ပ�ု မှို�ု �ရှှ�နှ�ု င််ပြီးပီ� အခု��� ်က်�စားစမှို�ာ�တွွင်် လိုမ်ှို�နှှင််် မီှို��ထဲာ�လိုမ်ှို� 

စီားမှို�က်�န််�မှို�ာ�အတွွက်် အ�ာပစားစည့််�မှို�ာ�အခြားဖုံးစ်ား လုိုပ်နှ�ု င််ပါသိည့််။ ဖုံးန််အမှို�ာ�စုားက်�ု  ၎င််�တွ�ု ်၏ ခု�ု င််ပြီးမဲှိုမုှိုက်�ု  

မှိုဆောခြားပာင််�လဲိုဆောစားဘဲာ အခုါခုါတွလိုည့််လိုည့်် ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �ခု�ပစားစည့််�ဆောခြားပာင််�လဲိုနှ�ု င််သိည့််။

သိင််၏ ဖုံးန်် စွားန်််ပစ်ားပစားစည့််� အမုှို�က််ပု� �က်�ု  ပေးလ�ပတ််တိ်� င််�တွ်င််	လ�ပေးရာ�က်ိုသိိမ််း�ပေးပ�ပါသိည််။

ဘာာက်�ု  ထဲည့်််ထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✔ ဘာာက်�ု  မှိုထဲည့်််မှိုထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✘

လိုက််�င််�  
လိုက််�င််�  အဆောကြက်ာင််�အခု�က််

အဆောကြက်ာင််�အခု�က််အဖုုံး� �မှို�ာ�က်�ု  ဖုံးယ်ရှှာ�လို�ု က််ပါ။ သိ�

အဖုုံး� �မှို�ာ�က်�ု  ဖုံးယ်ရှှာ�လို�ု က််ပါ။ သိ�

ထဲည့််နှှင််် ပလိုပ်စားတွစ်ား အဖုုံး� �မှို�ာ�က်�ု  

ထဲည့််နှှင််် ပလိုပ်စားတွစ်ား အဖုုံး� �မှို�ာ�က်�ု  

မှို�ာ�ဆောသိာအာ�ခြားဖုံးင််် ဆော�ာဆောနှှာထဲာ�ဆောသိာ

မှို�ာ�ဆောသိာအာ�ခြားဖုံးင််် ဆော�ာဆောနှှာထဲာ�ဆောသိာ
အ�ာပစားစည့််�မှို�ာ�ခြားဖုံးင််် 

အ�ာပစားစည့််�မှို�ာ�ခြားဖုံးင််် 
 ပြုပလုိုပ်ထဲာ�က်ာ ရှု�ု �ရှု�ု �အမုှို�က််ပု� �ထဲဲ 

 ပြုပလုိုပ်ထဲာ�က်ာ ရှု�ု �ရှု�ု �အမုှို�က််ပု� �ထဲဲ 
 ထဲည့်််�န််ခြားဖုံးစ်ားသိည့််။

 ထဲည့်််�န််ခြားဖုံးစ်ားသိည့််။

ဖုံးန််ဘား �မှို�ာ� (အဖုုံး� � မှိုပါ)ဖုံးန််ဘား �မှို�ာ� (အဖုုံး� � မှိုပါ)

ဆောသိာက််စား�ာဖုံးန််ခွုက််မှို�ာ�ဆောသိာက််စား�ာဖုံးန််ခွုက််မှို�ာ�

ဆော�ဆောမှိုး�ဘား �ဆော�ဆောမှိုး�ပုလိုင််�မှို�ာ�ဆော�ဆောမှိုး�ဘား �ဆော�ဆောမှိုး�ပုလိုင််�မှို�ာ�

သိ�ု ဆောလှိုာင််�ာသုိ� �ပစားစည့််� နှှင််် သိ�ု ဆောလှိုာင််�ာသုိ� �ပစားစည့််� နှှင််် 

ဖုုံးတ်ွ�ာသုိ� �ပစားစည့််�ဖုုံးတ်ွ�ာသုိ� �ပစားစည့််�

ခြားပတွင််�ဆောပါက််မှှိုန််ခြားပတွင််�ဆောပါက််မှှိုန််

က်����ပ်ဲဆောန်သိည့််် က်����ပ်ဲဆောန်သိည့််် 

ပန််�က်န််ခွုက််ဆောယာက််ပန််�က်န််ခွုက််ဆောယာက််

ထဲင််�ရှုး�ပုလိုင််�အစား�ု ်၊ ပုလိုင််� နှှင််် ထဲင််�ရှုး�ပုလိုင််�အစား�ု ်၊ ပုလိုင််� နှှင််် 

ဖုံးန််ဘား � အဖုုံး� �မှို�ာ�ဖုံးန််ဘား � အဖုုံး� �မှို�ာ�

ဖုံးန််ပုလိုင််�မှို�ာ� (အဖုုံး� � မှိုပါ)ဖုံးန််ပုလိုင််�မှို�ာ� (အဖုုံး� � မှိုပါ)

ကြက်ည့််လိုင််ဆောသိာ၊ အစား�မ်ှို�ဆော�ာင်် နှှင််် အညို�ု ဆော�ာင်် ဖုံးန််က်�ု  လိုက််ခု�သိည့်် ကြက်ည့််လိုင််ဆောသိာ၊ အစား�မ်ှို�ဆော�ာင်် နှှင််် အညို�ု ဆော�ာင်် ဖုံးန််က်�ု  လိုက််ခု�သိည့်် 

က်း �စားက််မုှိုက်�ု တွာ��ီ��န််အတွွက်် ပုလိုင််�နှှင်််ဖုံးန််ပုလိုင််� အာ�လုို� �က်�ု  ဆောက်��ဇူးး �ပြုပ၍ ဆော��ဆောကြက်ာဆောပ�ပါ။ 

လိုှပ်စားစ်ားမီှို�လုို� �မှို�ာ�အာ� မှိုည့််သိ�ု ် စွားန်််ပစ်ား�မှိုည့််က်�ု  ဆောက်ာင််စီား၏ ဝက််ဘ်ာ��ု က််တွွင်် ကြက်ည့်််ပါ။

ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ 
 သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ 1300 179 944 သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။ သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။

အစားာ�အစားာ စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က်် နှှင််် 
စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု� စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က််

ဘာာက်�ု  ထဲည့်််ထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✔

အစားာ�အစားာနှှင််် စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု�  စွားန်််ပစ်ားအမုှို�က်် အတွွက်် အစား�မ်ှို�ဆော�ာင််-ဆောဖုံး�ာ်ဆောဖုံး�ာ် အဖုုံး� � ဖုုံး� �ထဲာ�သိည့်််အမုှို�က််ပု� �က်�ု  

အသုိ� �ပြုပခြားခုင််�အာ�ခြားဖုံးင််် နှှစ်ားစားဉ်် ဆောခြားမှိုဖုံး�ု ်�မှိုည့််် အမုှို�က်် ခုန်််မှှိုန််�ဆောခြားခု တွန််ခု��န်် တွန်် 8,000 က်�ု  

လဲွိုဆောခြားပာင််�သွိာ�ဆောစားမှိုည့််ခြားဖုံးစ်ားပါသိည့််။ အစား�မ်ှို�ဆော�ာင်် အမုှို�က််ပု� �ထဲဲမှှို အမုှို�က််မှို�ာ�က်�ု  ဆောခြားမှိုထဲဲသိ�ု ်ခြားပန််လိုည့််ပ�ု ်�န််အတွွက်် 

အသုိ� �ခု�နှ�ု င််သိည့််် အ�ာပစားစည့််�မှို�ာ� အခြားဖုံးစ်ားဆောခြားပာင််�လဲို�န်် ခြားပန််ဆောခြားပာင််�အသုိ� �ခု�ပစားစည့််�၊ ဉ်ပမှိုာ 

သိစ်ားရွှုက််ဆော�ွ�ဆောခြားမှိုကြသိဇူးာနှှင််် ဆောခြားမှိုကြသိဇူးာက်ဲ်သိ�ု ်၊ လုိုပ်ဆောပ�သိည့််် စားက််ရုှု�သိ�ု ် ပ�ု ်ဆောပ�ပါသိည့််။ 

သိင်််အစား�မ်ှို�ဆော�ာင််အမုှို�က််ပု� �က်�ု  နိုာ စ်ပတ််တ်စ်�ါ	သိိမ််း�ပါမ်းည််။

အစားာ�အစားာစွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�က်�ု  ဆောရှှာင််ရှှာ�ခြားခုင််�အစားာ�အစားာစွားန်််ပစ်ားပစားစည့််�က်�ု  ဆောရှှာင််ရှှာ�ခြားခုင််�

သိာမှိုန်် အ�မ်ှိုဆောထဲာင််စုားမှှို ထုဲတ်ွလုိုပ်လို�ု က််သိည့််် အစားာ�အစားာစွားန်််ပစ်ား အမုှို�က််ထဲက််ဝက််ဆောက်�ာ်က်�ု  ဆောရှှာင််ရှှာ�၍ �နှ�ု င််သိည့််ဟုု 

သုိဆောတွသိန်က် အကြက်� ပြုပပါသိည့််။ အကြက်� ပြုပခု�က််မှို�ာ�နှှင််် အခု��တ်ွအ�က််လိုင်််မှို�ာ�အတွွက်် ဆောက်ာင််စီား၏ ဝက််ဘ်ာ��ု က််က်�ု  ကြက်ည့်််ပါ။

လိုက််�င််� 
လိုက််�င််� အဆောကြက်ာင််�အခု�က််

အဆောကြက်ာင််�အခု�က််ဇီူးဝဆောဗဒီန်ည့််�ခြားဖုံးင်််ပ�က််စီား�လွိုယ်

ဇီူးဝဆောဗဒီန်ည့််�ခြားဖုံးင်််ပ�က််စီား�လွိုယ်
ဆောသိာ/ ဆော�ွ�ခြားမှိုည့်််ပ�က််စီား�နှ�ု င််ဆောသိာ 

ဆောသိာ/ ဆော�ွ�ခြားမှိုည့်််ပ�က််စီား�နှ�ု င််ဆောသိာ 
အ�တ်ွမှို�ာ�က်�ု  လိုက််မှိုခု� ပါ။

အ�တ်ွမှို�ာ�က်�ု  လိုက််မှိုခု� ပါ။

ဘာာက်�ု  မှိုထဲည့်််မှိုထဲည့်််နှ�ု င််သိလဲို။✘

သိစ်ားသီိ� နှှင််် ဟုင််�သီိ�ဟုင််�ရွှုက််မှို�ာ� သိစ်ားသီိ� နှှင််် ဟုင််�သီိ�ဟုင််�ရွှုက််မှို�ာ� 

(ခု�က််ပြီးပီ�သိာ� နှှင််် အစား�မ်ှို�)(ခု�က််ပြီးပီ�သိာ� နှှင််် အစား�မ်ှို�)

အသိာ�၊ ပင််လိုယ်အစားာ�အစားာ နှှင််် အရှု�ု �မှို�ာ� အသိာ�၊ ပင််လိုယ်အစားာ�အစားာ နှှင််် အရှု�ု �မှို�ာ� 

(ခု�က််ပြီးပီ�သိာ� နှှင််် အစား�မ်ှို�)(ခု�က််ပြီးပီ�သိာ� နှှင််် အစား�မ်ှို�)

ဆောပါင််မုှိုန််် ၊ အီတွလီိုဆောခုါက််�ဲွ၊ ဆောပါင််မုှိုန််် ၊ အီတွလီိုဆောခုါက််�ဲွ၊ 
ဆောက်ာက််ပဲသီိ�နှှ�  နှှင််် ထဲမှိုင််�ဆောက်ာက််ပဲသီိ�နှှ�  နှှင််် ထဲမှိုင််�

အက်�ု င််�အခုက််မှို�ာ�၊ သိစ်ားတုွ� � နှှင််် အက်�ု င််�အခုက််မှို�ာ�၊ သိစ်ားတုွ� � နှှင််် 

စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု�  အက်�ု င််�ခြားဖုံးတ်ွ အစားအန်မှို�ာ�စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု�  အက်�ု င််�ခြားဖုံးတ်ွ အစားအန်မှို�ာ�

သိ� ပု�ာ၊ ကြက်က််သွိန််နီ် နှှင််် သိ� ပု�ာ၊ ကြက်က််သွိန််နီ် နှှင််် 

ကြက်က််သွိန််ခြားဖုံးူကြက်က််သွိန််ခြားဖုံးူ

ဆောပါင််�ပင််၊ ခြားမှိုက််၊ အရွှုက်် နှှင််် ပန််�ဆောပါင််�ပင််၊ ခြားမှိုက််၊ အရွှုက်် နှှင််် ပန််�

သိစ်ားတုွ� �အင်ယ်သိစ်ားတုွ� �အင်ယ် (အကြီးကီ်��ု� �အရွှုယ်အကြီးကီ်��ု� �အရွှုယ်- 100 
မီှိုလီိုမီှိုတွာမီှိုလီိုမီှိုတွာ X 300 မီှိုလီိုမီှိုတွာမီှိုလီိုမီှိုတွာ)

အုတ်ွခဲု၊ ဘာ�လိုပ်ဆောခြားမှိုကွ်န််က်�စ်ား နှှင််် အုတ်ွခဲု၊ ဘာ�လိုပ်ဆောခြားမှိုကွ်န််က်�စ်ား နှှင််် 

အုတ်ွက်����အုတ်ွပ်ဲ အုတ်ွက်����အုတ်ွပ်ဲ 

ခြားပာ နှှင််် ဆောခြားမှိုကြီးကီ်�ခြားပာ နှှင််် ဆောခြားမှိုကြီးကီ်�

ဆောက်ာ်ဖီုံး အန်ည့်် နှှင််် ဆောက်ာ်ဖီုံး အန်ည့်် နှှင််် 

အထုဲပ်မှှိုဆောခြားပက်�ပြီးပီ�သိာ� အထုဲပ်မှှိုဆောခြားပက်�ပြီးပီ�သိာ� 

လိုက်််ဆောခြားခုာက််လိုက်််ဆောခြားခုာက််

နှ�ု ်ထွဲက််ပစားစည့််� နှှင််် ကြက်က််ဉ်ခွု� မှို�ာ�နှ�ု ်ထွဲက််ပစားစည့််� နှှင််် ကြက်က််ဉ်ခွု� မှို�ာ�

ဆောက်ာ်ဖီုံး ဘား �အခွု�  နှှင််် ဆောက်ာ်ဖီုံး ဘား �အခွု�  နှှင််် 

လိုက်််ထုဲပ်မှို�ာ�လိုက်််ထုဲပ်မှို�ာ�

တွ��စား ာာန်် ဆောခု��မှို�ာ� နှှင််် တွ��စား ာာန်် ဆောခု��မှို�ာ� နှှင််် 

ဆောကြက်ာင််ဆောခု��ဖုုံး� �သိည့််် ဆောခြားမှို��ဆောကြက်ာင််ဆောခု��ဖုုံး� �သိည့််် ဆောခြားမှို��

ဆောသိ�ခု� မှို�ာ� နှှင််် ဆောသိ�ခု� မှို�ာ� နှှင််် 

အည့်စ်ားအဆောကြက်�သုိတ်ွအ၀တ်ွစားမှို�ာ�အည့်စ်ားအဆောကြက်�သုိတ်ွအ၀တ်ွစားမှို�ာ�
စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု�  က်���ယာမှို�ာ� နှှင််် စား�ု က််ခုင််�ပန််�ခြားခု�  က်���ယာမှို�ာ� နှှင််် 

ပန််�အ�ု �မှို�ာ� ပန််�အ�ု �မှို�ာ� 

အစားာထဲည့််် ဘား �မှို�ာ� နှှင််် အစားာထဲည့််် ဘား �မှို�ာ� နှှင််် 

ထုဲပ်ပ�ု �သိည့်််ဘား �ခွု� ဆောသိတွာာခွု�ထုဲပ်ပ�ု �သိည့်််ဘား �ခွု� ဆောသိတွာာခွု�

သိ�ထဲည့််၊ မှှိုန််၊ ပလိုပ်စားတွစ်ား နှှင််် က်ပ်ထဲးသိ�ထဲည့််၊ မှှိုန််၊ ပလိုပ်စားတွစ်ား နှှင််် က်ပ်ထဲး

ပလိုပ်စားတွစ်ားအ�တ်ွမှို�ာ� ပလိုပ်စားတွစ်ားအ�တ်ွမှို�ာ� 
(ဆောခြားမှိုဆော�ွ�ခြားဖုံးစ်ားနှ�ု င််ဆောသိာ နှှင််် (ဆောခြားမှိုဆော�ွ�ခြားဖုံးစ်ားနှ�ု င််ဆောသိာ နှှင််် 

ဇီူးဝပ�ု �ဆောကြက်ာင််် ဆော�ွ�ဆောခြားမ်ှိုနှ�ု င််ဆောသိာ)ဇီူးဝပ�ု �ဆောကြက်ာင််် ဆော�ွ�ဆောခြားမ်ှိုနှ�ု င််ဆောသိာ)

ကြီးကီ်�မှိုာ�ဆောသိာ သိစ်ားတုွ� �ကြီးကီ်�မှိုာ�ဆောသိာ သိစ်ားတုွ� � (300 
မီှိုလီိုမီှိုတွာဆောက်�ာ်မီှိုလီိုမီှိုတွာဆောက်�ာ်) နှှင််် စီားမှို�ထဲာ�သိည့််် သိစ်ား နှှင််် စီားမှို�ထဲာ�သိည့််် သိစ်ား

ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် ဤအခု�က််အလိုက််မှှိုတ်ွတွမ်ှို�က်�ု  အခြားခုာ�ဘာာသိာစားက်ာ�ပု� စား� မှို�ာ�ခြားဖုံးင်််လို�ု ခု�င််ပါက် hobsonsbay.vic.gov.au/recycling တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ တွွင်် ဝင််ကြက်ည့်််ပါ 
 သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ သိ�ု ်မှိုဟုုတ်ွ 1300 179 944 သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။ သိ�ု ် ဖုုံးန််�ဆောခု်��ု ပါ။


