
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အမိႈက္စည္းကမ္းကုိ တကယ္နားလည္ပါသလား။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အမိႈက္စည္းကမ္းကုိ တကယ္နားလည္ပါသလား။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အမိႈက္စည္းကမ္းကုိ တကယ္နားလည္ပါသလား။ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ အမိႈက္စည္းကမ္းကုိ တကယ္နားလည္ပါသလား။        
သူတုိ႔ေတြက ဒီလုိဆုိၾကတယ္ သူတုိ႔ေတြက ဒီလုိဆုိၾကတယ္ သူတုိ႔ေတြက ဒီလုိဆုိၾကတယ္ သူတုိ႔ေတြက ဒီလုိဆုိၾကတယ္ …..…..…..…..    
 

ကၽြန္မ အသက္ ၁၉ ႏွစ္ပါ၊ ကၽြန္မ သိသေလာက္ေတာ့၊ အမိႈက္စနစ္တက်စြန္႔ပစ္ တယ္ဆုိတာ ျမိဳ႕ေတာ္ 
သာယာလွပဖုိ႔ရယ္၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းဖုိ႔အတြက္ အမိႈက္ေတြကုိ စနစ္တက် လႊင့္ပစ္ရတယ္လုိ႔ 
ထင္ပါတယ္။ ကမၻာၾကီး ဘာ့ေၾကာင့္ ပူတယ္ဆုိတာေတာ့ ကၽြန္မ မသိပါဘူး။ အမိႈက္ေတြ 
ေသခ်ာစနစ္တက် စြန္႔ပစ္ဖုိ႔ ဆုိရွယ္ရုံးက သင္ေပးပါတယ္၊ ေနာက္ တုိက္ခန္းပုိင္ ႐ုံးက လူေတြက 
အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီးေတာ့လည္း သင္ေပးပါေသးတယ္။ ကၽြန္မတုိ႔ ႏုိင္ငံမွာ အမိႈက္စနစ္တက် 
လႊင့္ပစ္ရတ့ဲ စည္းကမ္းမရိွပါဘူး။ ဒီလုိပဲ အမိႈက္ပစ္ရင္ အကုန္ေရာၿပီး ပစ္လုိက္တာပဲ။  
ကၽြန္မ အိမ္မွာ စားၾကြင္းစားက်န္ေတြ ရယ္ ပလပ္စတစ္ စတာေတြကုိ ခြဲထားပါတယ္။ ေဆြးေျမ့ေစႏုိင္တ့ဲ 

Bio-Degradableဆုိတ့ဲ အိတ္ကုိ အရင္ကေတာ့ မသုံးခ့ဲပါဘူး၊ ခုေတာ့ စသုံးေနပါျပီ။ ကၽြန္မသိသေလာက္ေတာ့ စကၠဴကပ္ထူေတြနဲ႔ 
သတင္းစာေတြဟာ အတူတူ စြန္႔ပစ္လုိ႔ မရပါဘူး။ ဒါေပမ့ဲ ဖုန္စုပ္လုိ႔ အမိႈက္ျပည့္သြားတ့ဲ အိပ္ေတြကုိေတာ့ ကၽြန္မ ဘယ္ပစ္ရမွန္း 
မသိဘူးရွင့္။ ဘတၱရီေတြ အားကုန္သြားရင္ လႊင့္ပစ္ဖုိ႔ ျမိဳ႕ထဲမွာ ေနရာတစ္ခု ရိွတယ္လုိ႔ေတာ့ ၾကားဘူးတယ္၊ ဘယ္နားမွာလဲေတာ့ 
မသိဘူး။ မီးလုံးေတြကၽြမ္းသြားရင္ေတာ့ ကၽြန္မ ပုလင္းေတြလႊင့္ပစ္တ့ဲ ေနရာမွာ ပစ္ပါတယ္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၂၃ ႏွစ္ပါ၊ အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တယ္ဆုိတာ ကုိယ္သုံးၿပီးတဲ့ 
ပစၥည္းေတြကုိ ျပန္လည္ အသုံးခ် ႏုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကတာလုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ကုိ 
ဒီျမိဳ႕မွာ အမိႈက္ေသခ်ာ စြန္႔ပစ္ပါလုိ႔ သင္ေပးတ့ဲသူေတာ့ မရိွပါဘူး။ အရင္ေနခ့ဲတ့ဲ ျမိဳ႕မွာေတာ့ 
သင္ေပးပါတယ္၊ အမ်ားအားျဖင့္ တီဗီမွာ ေတြ႕လုိ႔ ဘယ္လုိ ပစ္ရမယ္ဆုိတာ တတ္သြားတာ 
မ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ေနခ့ဲတ့ဲ ထုိင္း ႏုိင္ငံမွာေတာ့ အမိႈက္ေတြကုိ အကုန္ ေရာပစ္တယ္ေလ။ 
အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေတာ့ ကမၻာၾကီး အပူခ်ိန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏုိင္တယ္၊ ဒါေပမ့ဲ အျခားအရာ 
ေတြကလည္း ကမၻာၾကီးပူေအာင္၊ ေလထုညစ္ညမ္းေအာင္ လုပ္ေနတာေတြရိွေနတယ္။  
 
ကၽြန္ေတာ့ အထင္ေတာ့ ဖုန္စုပ္လုိ႔ အမိႈက္ျပည့္သြားတ့ဲ အိတ္ကုိ သတင္းစာေတြ လႊင့္ပစ္ရမည့္ 
ေနရာမွာ လႊင့္ပစ္ရမယ္လုိ႔ ထင္တာပဲ။ ကၽြမ္းသြားတ့ဲ မီးလုံးေတြကုိေတာ့ ၊ ဖန္နဲ႔ လုပ္ထားတယ္ဆုိေတာ့၊ ကၽြန္ေတာ္ မသိဘူးဗ်၊ 
ဘယ္မွာလႊင့္ပစ္ရမွန္းမသိလုိ႔ ကၽြမ္းသြားတ့ဲ မီးလုံးေတြ အိမ္မွာ အကုန္သိမ္းထားတယ္။  
 
 

ကၽြန္ေတာ္ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ပါျပီ၊ အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္တယ္ဆုိတာ၊ ကုိယ္သုံးခ့ဲတ့ဲ ပစၥည္းကုိ 
အခါေပါင္းမ်ားစြာ ျပန္လည္ အသုံးခ်ႏုိင္ေအာင္၊ ဒီေတာ့ ကမၻာၾကီးရဲ႕ သဘာဝ အရင္းအျမစ္ေတြ 
မကုန္ခမ္းေတာ့ဘူးေပါ့။ ကမၻာၾကီးပူလာတာလား၊ နယူကလီးယား ဓါတ္ေငြ႕ေတြ၊ သစ္ေတာ 
ျပဳန္းတီးမႈေတြ၊ ကားမွထြက္တ့ဲ အေငြ႕ေတြ စတာေတြက ကမၻာၾကီးပူေအာင္လုပ္ႏုိင္တယ္ေလ။ 
ဒီကိစၥေတြနဲ႔ ပါတ္သက္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ေနခ့ဲဘူးတ့ဲ ႏုိင္ငံမွာ သင္ၾကားခ့ဲဘူးပါတယ္၊ အမိႈက္ေသခ်ာ 
စြန္႔ပစ္ေအာင္ သင္ၾကားေရး အစီအစဥ္ေတြလည္း ရိွပါတယ္။ ဒါေပမ့ဲ မေအာင္ျမင္ပါဘူး၊ ႏုိင္ငံေတာ္က 
မေထာက္ပ့ံေပးႏိုင္တာရယ္၊ အမိႈက္ပုံးေတြ မေလာက္တာရယ္ေၾကာင့္ပါ။ အမိႈက္စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ရင္ 

ကမၻာၾကီးရဲ႕ အပူခ်ိန္ေလွ်ာ့ေအာင္ တုိက္ရုိက္မဟုတ္ရင္ေတာင္ သြယ္ဝုိက္ျပီးေတာ့ ကူညီေပးႏုိင္ပါတယ္။   
 
အမိႈက္ေတြကုိ ေသခ်ာ ခြဲျပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္ပါတယ္၊ ဒါေပမ့ဲ ဟုိေဆြးေျမ့ေစႏုိင္တ့ဲ အိတ္ကေတာ့ ေစ်းၾကီးတယ္ထင္တာပဲ။ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က မိသားစု ၾကီးတယ္ေလ၊ တစ္လကုိ ၃ယူရုိ ခြဲေလာက္ဆုိရင္ေတာ့ တတ္ႏုိင္ပါတယ္၊ ၅ယူရုိေလာက္ 
အမိႈက္အိတ္ဖုိးၾကီးပဲ ကုန္က်မယ္ဆုိရင္ေတာ့ မတတ္ႏုိင္ဘူးဗ်။ အခု ေဆြးေျမ့ေစႏုိင္တ့ဲ အိတ္ကုိ ေတာ့ မသုံးဘူးဗ်. တစ္ခါတစ္ခါပ ဲ
သုံးတယ္။ ဘတၳရီေတြကုိလား Prisma ကုန္တိုက္ထဲမွာ လႊင့္ပစ္လုိ႔ ရတယ္ေလ၊ အဲဒီမွာ လက္ခံတ့ဲ ေနရာ တစ္ခုရိွတယ္။ 
ဟုတ္တယ္ဗ်၊ သတိထားမိတယ္၊ မီးလုံးေတြ ကၽြမ္းသြားရင္ လႊင့္ပစ္ဖုိ႔ ပုံးမေတြ႕မိဘူးဗ်၊ ကၽြန္ေတာ္ေတာ့ ပုလင္းေတြ လႊင့္ပစ္တ့ဲ 
ေနရာမွာ ေရာပစ္တာပဲ။ 
 
(ယူဗာစကူးလားၿမိဳ႕တြင္ အေျခခ်လာေရာက္ေနထိုင္ၾကသည့္ လူတစ္ခ်ိဳ႕၏ အမိႈက္စည္းကမ္း ေမးခြန္းမ်ားမွွ ျပန္လည္ေျဖၾကားထားခ်က္ကို 
ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။) 
 
 



ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ေနရာအရပ္အရပ္မွ လာေရာက္၍ ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ အေျခခ်ေနထုိင္ၾကျပီး၊ ဆုိးဝါးလွသည့္ 
ဘဝအေတြ႕အၾကံဳေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာလည္း ရိွခ့ဲၾကသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ႏုိင္ငံတြင္ အမိႈက္စည္းကမ္းမေျပာ ႏွင့္ လူ႕အသက္သည္ 
အမိႈက္ေလာက္ေတာင္ တန္ဖုိးမရိွသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ၾကီးျပင္းလာခ့ဲၾကသည္။ ကုိယ့္အသက္ကုိ ကယ္တင္ႏုိင္ရန္ ေတာၾကိဳအုံၾကား၊ 
သဲကႏၱာရေတြ၊ ပင္လယ္ေတြကုိျဖတ္လုိ႔ အသက္ကုိ အသက္ႏွင့္ ရင္းကာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ 
 

ဖင္လန္ႏုိင္ငံေရာက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ တျခားကမၻာသုိ႔ 
ေရာက္သြားၾကသလုိခံစားၾကရသည္။ အရာအားလုံးသည္ သစ္ဆန္းေနသလုိ၊ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အသိပညာမ်ားသည္လည္း ငတ္မြတ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ 
လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမွ အစ၊ ဘတ္စ္ကားအဆုံး အမ်ားအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မျမင္ဘူးသည့္ 
အရာမ်ားဟုဆုိရေပမည္။ အမွန္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဆုိးဝါးလွသည့္ ဘဝမ်ားကုိ 
ျဖတ္သန္းၾကရင္း၊ အျခားႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တုိးတက္ေနမႈကုိ 
မသိရိွခ့ဲၾကခ့ဲၾကသူမ်ားျဖစ္သည္္။ ထုိအရာမ်ားတြင္ အမိႈက္စည္းကမ္းသည္လည္း 

ပါဝင္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ ဘယ္ႏုိင္ငံ၊ ဘယ္ဘဝအေတြ႕အၾကံဳေတြကပဲ လာလာ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေရာက္ေနေသာ 
ဖင္လန္ႏုိင္ငံသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ ဘဝအစပင္ျဖစ္သည္။ ဘဝ အသစ္တဖန္ စတင္ျပီဆုိလ်င္္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ မလုိအပ္ေတာ့သည္ ့
အျပဳအမူဆုိးမ်ားကုိလည္း ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ၾကဖုိ႔ လုိေပသည္။  ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည္ အမိႏုိင္ငံတြင္ အမိႈက္စည္းကမ္း ဆုိသည္မွာ 
မရိွသျဖင့္ မသိခ်င္ေရာင္ေဆာင္ကာ ေန၍ရေပသည္၊ သုိ႔ေသာ္ ယခုေရာက္ေနေသာ ဖင္လန္ႏုိင္ငံသည္ အမိႈက္စည္းကမ္း ရိွသည္ကို 
သင္သိသင့္ေပသည္။  
 
အမိႈက္ဆုိသည္မွာ သင္အသုံးျပဳ၍ မလုိအပ္ေသာ အခါတြင္ စြန္႔ပစ္လုိက္ေသာ ပစၥည္းကုိဆုိသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ 
အသစ္အစမ္းျဖစ္သည့္ Recycling ဆုိသည့္ စကားသည္လည္း စြန္႔ပစ္ပစၥည္းကုိ ျပန္လည္ အသုံးခ်ျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ 
သက္ေရာက္သည္။ အမိႈက္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ အသုံးခ်ရသည့္ ပစၥည္း၊ အသုံးခ်မရသည့္ ပစၥည္း၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ 
အႏၱရာယ္ေပး ႏုိင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားလည္း ရိွသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔သည့္ အသုံးျပဳေသာအခါတြင္ လြယ္ကူစြာ အသုံးျပဳၾကျပီး၊ 
အသုံးမလုိေသာ အခါတြင္ စည္းကမ္းမ့ဲစြာ လႊင့္ပစ္ၾကသည္။ ထုိအက်င့္မ်ားကုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ စ၍ ျပင္ဆင္ၾကရေတာ့မည္။ ထုိမွသာ 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အနာဂတ္သည္ သာယာလွပေနမည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမိႏုိင္ငံတြင္ ပလပ္စတစ္မ်ားကုိ ေနရာတကာတြင္ 
ေတြ႕ရိွႏုိင္သည္၊ ဖင္လန္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ မတူသည္ကုိ ေတြ႕ရမည္။ ထုိသုိ႔ မတူသည္မွာ ဖင္လန္ ႏုိင္ငံသည္ 
စည္းကမ္းရိွျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သည္ အျမဲတမ္း ေကာင္းေသာ နမူနာကုိသာ ယူၾကရမည္၊ ထုိမွသာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ 
ဘဝအသစ္စတင္မႈသည္ တန္ဖုိးရိွေသာ စတင္မႈတစ္ခုျဖစ္ေပမည္။ 
 
ကၽြန္ေတာ္တုိ႔၏ အမိႈက္မ်ားသည္ ကာလအခ်ိန္အလုိက္ သဘာဝတုိက္စားမႈ ႏွင့္ ဘက္တီးရီးယားမ်ား တုိက္စားမႈေၾကာင့္ 
ကမၻာေျမတြင္ ေက်မြပ်က္စီး ႏုိင္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္သုိ႔ ေရာက္ရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းရသည္။ ဥပမာ- သင္သည္ 
ပလပ္စတစ္ပုလင္း တစ္ပုလင္းအား အိမ္ေရွ႕တြင္ တစ္ေန႔ တစ္ပုလင္းလႊင့္ပစ္မည္ဆုိပါစုိ႔၊ တစ္ႏွစ္ျပည့္လ်င္ ထုိ ပုလင္းေပါင္း ၃၆၅ 
ပုလင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ (သုိ႔) ၄၅၀ မွသာလ်င္ သဘာဝ ေဆြးေျမ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သင္ပစ္လုိက္ေသာ 
အမိႈက္တစ္ခုသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၄၅၀ တုိင္ေအာင္ ဒုကၡေပးႏုိင္သည္ကုိ သင္သိရိွသင့္သည္။ ေအာက္ပါ ပစၥည္းမ်ားသည္ 
သဘာဝအေလ်ာက္ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ သက္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။  
 

အမည္ ေဆြးေျမ့ သက္တမ္း အမည္ ေဆြးေျမ့ သက္တမ္း 
ငွက္ေပ်ာသီး အခြံငွက္ေပ်ာသီး အခြံငွက္ေပ်ာသီး အခြံငွက္ေပ်ာသီး အခြံ    ၂ ရက္ မွ ၁၀ ရက္ ကေလးသုံး ေကေလးသုံး ေကေလးသုံး ေကေလးသုံး ေအာက္ခီံအာက္ခီံအာက္ခီံအာက္ခီံ(Diapers)(Diapers)(Diapers)(Diapers)    ၁၀ ႏွစ္ မွ ၂၀ ႏွစ္ 
လိေလိေလိေလိေမၼာ္သီး အခြံမၼာ္သီး အခြံမၼာ္သီး အခြံမၼာ္သီး အခြံ    ၁ လ သားေရ ဖိနပ္သားေရ ဖိနပ္သားေရ ဖိနပ္သားေရ ဖိနပ္    ၂၅ ႏွစ္ မွ ၄၀ ႏွစ္ 
ႀကံပင္မွ ထုတ္သည့္ စကၠဴႀကံပင္မွ ထုတ္သည့္ စကၠဴႀကံပင္မွ ထုတ္သည့္ စကၠဴႀကံပင္မွ ထုတ္သည့္ စကၠဴ    ၁ လ မွ ၂ လ ႏုိင္လြန္ ပိတ္စႏုိင္လြန္ ပိတ္စႏုိင္လြန္ ပိတ္စႏုိင္လြန္ ပိတ္စ    ၃၀ ႏွစ္ မွ ၄၀ ႏွစ္ 
ဝါဂြဝါဂြဝါဂြဝါဂြမ္းမ္းမ္းမ္း ထုတ္ ထုတ္ ထုတ္ ထုတ္ အထည္မ်ား အထည္မ်ား အထည္မ်ား အထည္မ်ား    ၁ လ မွ ၅ လ သံဗူးမ်ားသံဗူးမ်ားသံဗူးမ်ားသံဗူးမ်ား    ၅၀ ႏွစ္ မွ ၁၀၀ ႏွစ္ 
စာရြက္၊ စကၠဴမ်ားစာရြက္၊ စကၠဴမ်ားစာရြက္၊ စကၠဴမ်ားစာရြက္၊ စကၠဴမ်ား    ၂ လ မွ ၅ လ အလူမီနီယံ ဗူးမ်ားအလူမီနီယံ ဗူးမ်ားအလူမီနီယံ ဗူးမ်ားအလူမီနီယံ ဗူးမ်ား    ၂၀၀ ႏွစ္ မွ ၅၀၀ ႏွစ္ 
ၾကိဳးၾကိဳးၾကိဳးၾကိဳးမ်ားမ်ားမ်ားမ်ား    ၃ လ မွ ၁၄ လ ပလပ္စတစ္ ဗူးမ်ားပလပ္စတစ္ ဗူးမ်ားပလပ္စတစ္ ဗူးမ်ားပလပ္စတစ္ ဗူးမ်ား    ၇၀ ႏွစ္ မွ ၄၅၀ ႏွစ္ 
သုိးေမႊး ေျခအိတ္မ်ားသုိးေမႊး ေျခအိတ္မ်ားသုိးေမႊး ေျခအိတ္မ်ားသုိးေမႊး ေျခအိတ္မ်ား    ၁ ႏွစ္ မွ ၅ ႏွစ္ XpsXpsXpsXps ေဖာ့မ်ား ေဖာ့မ်ား ေဖာ့မ်ား ေဖာ့မ်ား    လုံးဝ မေဆြးေျမ့ႏုိင္ပါ 
ေဆးလိပ္ ဖင္စီခံေဆးလိပ္ ဖင္စီခံေဆးလိပ္ ဖင္စီခံေဆးလိပ္ ဖင္စီခံ    ၁ ႏွစ္ ၁၂ ႏွစ္  ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ ပလပ္စတစ္ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ ပလပ္စတစ္ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ ပလပ္စတစ္ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ ပလပ္စတစ္ 

အိတ္အိတ္အိတ္အိတ္    
၇၅ ရက္  

TetrapaksTetrapaksTetrapaksTetrapaks    ေခၚသည့္ ပလပ္စတစ္ ေခၚသည့္ ပလပ္စတစ္ ေခၚသည့္ ပလပ္စတစ္ ေခၚသည့္ ပလပ္စတစ္ 
ေရာထား သည့္ ႏုိ႕ဗူးခြံမ်ားေရာထား သည့္ ႏုိ႕ဗူးခြံမ်ားေရာထား သည့္ ႏုိ႕ဗူးခြံမ်ားေရာထား သည့္ ႏုိ႕ဗူးခြံမ်ား    

၅ ႏွစ္ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စကၠဴခြက္ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စကၠဴခြက္ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စကၠဴခြက္ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စကၠဴခြက္    ၇၅ ရက္ 

ပလပ္စတစ္ အိတ္ပလပ္စတစ္ အိတ္ပလပ္စတစ္ အိတ္ပလပ္စတစ္ အိတ္    ၁၀ ႏွစ္ မွ ၂၀ ႏွစ္   



ဖင္လန္ႏုိင္ငံတြင္ အဓိက အမိႈက္စြန္႔ပစ္ရန္ ၊ အဓိက သက္မွတ္၍ ခြဲထားေသာ အမိႈက္မ်ိဳးေပါင္း အဓိက သက္မွတ္၍ ခြဲထားေသာ အမိႈက္မ်ိဳးေပါင္း အဓိက သက္မွတ္၍ ခြဲထားေသာ အမိႈက္မ်ိဳးေပါင္း အဓိက သက္မွတ္၍ ခြဲထားေသာ အမိႈက္မ်ိဳးေပါင္း ၇ ၇ ၇ ၇ မ်ိဳးရိွသညမ်ိဳးရိွသညမ်ိဳးရိွသညမ်ိဳးရိွသည္။  
 

၁၁၁၁။ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား။ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား။ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား။ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား(Biojäte(Biojäte(Biojäte(Biojäte))))    
� စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား 
� အသီးအႏံွ အခြံမ်ား 
� ေကာ္ဖီ ႏွင့္ တီးအထုတ္ေလးမ်ား 
� ငါးရုိးမ်ား၊ အျခားအရုိးမ်ား၊ ၾကက္ဥခြံမ်ား 
� ပန္း ႏွင့္ ပန္း႐ုိးမ်ား၊ အျခား အပင္ငယ္မ်ား 
� တိရိစာၦန္ခႏၵာ မွ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား 

X ဤေနရာတြင္ ပလပ္စတစ္မ်ား၊ ပုလင္းမ်ား၊ သံပစၥည္မ်ား မစြန္႔ပစ္ရ 
X ဤေနရာတြင္ ကေလးေအာက္ခံေဘာင္းဘီမ်ား၊ ဖုန္စုပ္အမိႈက္ထုတ္မ်ား မပစ္ရ 
X ဤေနရာတြင္ အမဲဆီမ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႕ႏွင့္ ပါတ္သက္သည့္ အရာမ်ား မပစ္ရ 
 
ဤေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္ မ်ားကုိ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ အိတ္၊ စကၠဴအိတ္ (သုိ႔)  အိမ္ေနာက္ေဖး ပန္းျခံရိွပါကလည္း 
ေျမေဆြးအျဖစ္ ၾကြင္းတူး စြန္႔ပစ္၍ ျပန္လည္ အသုံးျပဳ ႏုိင္သည္။ ေရကန္ထဲသုိ႔ စြန္႔ပစ္ျခင္း မျပဳရပါ။ သုိ႔ေသာ္ ပလပ္စတစ္ လုံးဝ 
အသုံးမျပဳရန္ သတိထားရပါမည္။ ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ အိတ္သည္ တစ္အိတ္လ်င္ ျပား ၇ ျပားက်ျပီး၊ တစ္လလ်င္ ၄ယူရုိခြဲ 
ကုန္က်ႏုိင္သည္။  
 

၂၂၂၂။ စာရြက္ ႏွင့္ စကၠဴမ်ား။ စာရြက္ ႏွင့္ စကၠဴမ်ား။ စာရြက္ ႏွင့္ စကၠဴမ်ား။ စာရြက္ ႏွင့္ စကၠဴမ်ား (Keräyspaperi) (Keräyspaperi) (Keräyspaperi) (Keräyspaperi)    
� သတင္းစာမ်ား၊ ေၾကာ္ျငာမ်ား၊ စာအုပ္အဖုံးမ်ား ႏွင့္ အျခားေသာ စာအိတ္ မ်ား 
� မိတၱဴစာရြက္မ်ား ႏွင့္ ပုံႏိွပ္ထုတ္ထားေသာ စာရြက္မ်ား(ေဆးေရာင္စုံ ရသည္) 
� ဗလာစာအုပ္မ်ား၊ ပန္းခ်ီဆြဲစာအုပ္မ်ား (အဖုံးအထူကုိ ျဖဳတ္၍ ကတ္ထူေနရာတြင္ 

လႊင့္ပစ္ရမည္) 
X ညစ္ညမ္းေနေသာ စကၠဴမ်ား၊ ကတ္ထူမ်ား၊ ေဖာ့မ်ား၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားတြင္ 
သုံးေသာ စကၠဴမ်ား မပစ္ရ 

 

၃၃၃၃။ ။ ။ ။ အညုိေရာင္ ကတ္ထူမ်ားအညုိေရာင္ ကတ္ထူမ်ားအညုိေရာင္ ကတ္ထူမ်ားအညုိေရာင္ ကတ္ထူမ်ား ( ( ( (Ruskea pahviRuskea pahviRuskea pahviRuskea pahvi))))    
� ကတ္ထူမ်ားျဖစ္သည့္ ကတ္ထူပုံးမ်ား၊ ကတ္ထူစာရြက္မ်ား 
� အညုိေရာင္ စကၠဴ အထူမ်ား၊ အညုိေရာင္ စကၠဴပုံးမ်ား 

X ကတ္ထူမ်ားသည္ အေရာင္မ်ိဳးစုံ ျဖစ္ေနႏုိင္သည္၊ သုိ႔ေသာ္ ပလပ္စတစ္မပါေသာ 
ကပ္ထူမ်ားျဖစ္ေနရမည္။ 

    
၄၄၄၄။ ။ ။ ။ ဖန္ပုလင္းမ်ားဖန္ပုလင္းမ်ားဖန္ပုလင္းမ်ားဖန္ပုလင္းမ်ား (Lasi) (Lasi) (Lasi) (Lasi)    
� ပုလင္းအၾကည္မ်ား ႏွင့္ အေရာင္ပါေသာ ပုလင္းမ်ား 
� ဖန္ပန္းကန္မ်ား ႏွင့္ ဖန္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္ခြက္မ်ား 

X ကၽြမ္းသြားေသာ မီးလုံးမ်ား မပစ္ရ။ မီးလုံးတြင္ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ မာက်ဴရီ ပစၥည္းမ်ား 
ပါရိွေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ 
X ေၾကြပစၥည္းမ်ား၊ ေၾကြျပားမ်ား၊ တံခါးမွန္မ်ား၊ အပူခ်ိန္တုိင္း ကရိယာမ်ား မပစ္ရ။ 

 

    
၅၅၅၅။ ။ ။ ။ သံပစၥည္းမ်ားသံပစၥည္းမ်ားသံပစၥည္းမ်ားသံပစၥည္းမ်ား (Metalli) (Metalli) (Metalli) (Metalli)    
� သံဗူးမ်ား၊ ဆီသြပ္ဗူးလြတ္မ်ား၊ သံႏွင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ်ား 
� ကုန္ခမ္းေနေသာ ေဆးဗူးေျခာက္မ်ား 

X  ဂါတ္စ္ေငြ႕ပါေသာ သံဗူးမ်ား၊ ဥပမာ မႈတ္ေဆးဗူးမ်ား၊ ဘတၱရီမ်ား မလႊင့္ပစ္ရ။ 
X လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ မီးၾကိဳးမ်ား မလႊင့္ပစ္ရ 

    
    



    
၆၆၆၆။ ။ ။ ။ အမိႈက္ေျခာက္မ်ားအမိႈက္ေျခာက္မ်ားအမိႈက္ေျခာက္မ်ားအမိႈက္ေျခာက္မ်ား(Kuivajäte)(Kuivajäte)(Kuivajäte)(Kuivajäte)    
� ပလပ္စတစ္အိတ္မ်ား၊ ညစ္ပတ္ေနေသာ စကၠဴမ်ား၊ ေၾကြပစၥည္းမ်ား၊ 

ဖုန္စုပ္အိတ္မ်ား၊ ေဖာ့မ်ား 
� လက္ေဆာင္ပစၥည္းထုတ္ေသာ စကၠဴမ်ား၊ ဂါတ္စ္ေငြ႕ကုန္ေနေသာ သံဗူးမ်ား၊ 

အဝတ္အထည္မ်ား 
X  ေဆြးေျမ့ႏုိင္သည့္ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ား ၊ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္သည့္ အမိႈက္မ်ား 
မစြန္႔ပစ္ရ။ 

 
 
 

    
၇၇၇၇။ ။ ။ ။ အႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အမိႈက္မ်ားအႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အမိႈက္မ်ားအႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အမိႈက္မ်ားအႏၱရာယ္ေပးႏုိင္ေသာ အမိႈက္မ်ား ( ( ( (OngelmajätteetOngelmajätteetOngelmajätteetOngelmajätteet))))    
� ဓါတ္ခဲမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ လွ်ပ္စစ္မီးသီးမ်ား၊ ဓါတ္ေငြ႕ပါေသာ သံဗူးမ်ား၊ ေပါက္ကြဲေစႏုိင္ေသာ အရာမ်ား၊ အက္စစ္ပါေသာ 

ပစၥည္းမ်ား။ 
� သဘာဝေဘးပါတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိခိုက္ေစႏုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ အက္စစ္ဓါတ္ပါေသာ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား 

* က်န္းမာေရး ေဆးဝါးမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္လုိပါက နည္းစပ္ရာ ေဆးအေရာင္းဌာနမ်ာတြင္ စြန္႔ပစ္ႏုိင္သည္။  
 
စသည္တုိ႔ကုိ ယူဗာစကူးလာျမိဳ႕ ေအာက္ပါေနရာမ်ားတြင္ သြားေရာက္စြန္႔ပစ္ႏိုင္သည္။  
 
Mustankorkean jäteenkäsittelkeskus, P. 411 5900 
Seppälän Prisman kierrätyspiste, P. 630 749 
Kierrätyskauppa Eko Center, P. 333 7040 
Teboil, Kukkumäki, P. 338 1900 
Esso, Hanikaisenkatu, P. 621 277 
Huoltoasema St1 Mutteri, Kuokkala, P. 339 0900 
Liikennemyymälä ABC!, Keljonkangas, P. 447 7200 
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သင္၏ အနာဂတ္ကုိ ဘယ္ဓါတ္ပုံတြင္ ရွင္သန္ခ်င္ပါသလဲ။ 

    
    
    
    
    
    
ထုိက္မင္း၊hteinkmin.com 


