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တုိရွိမျမိဳ႕နယ္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းမႈ၊ အမိႈက္မ်ားစုသိမ္းမႈ 
အေၾကာင္းၾကားျခင္း

မနက္ ၈နာရီမတိုင္မီအထိ သတ္မွတ္ထားေသာစုသိမ္းယူမည့္ေန႔တြင္ 
သတ္မွတ္ထားေသာေနရာတြင္ ထုတ္ထားေပးပါ။

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊
 ေရဘူးအမ်ဳိးအစား

ပုလင္း

သတင္းစာ

မီးဖိုေခ်ာင္အမိႈက ္

မုန္႔အိတ္၊ ထုပ္ပိုးပလတ္စတစ္၊
ပလတ္စတစ္အိတ္အစရွိသည္
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ေရပိုက္၊ ဖိနပ္အရွည္၊ လက္အိတ္အစရွိသည္

သာမုိမီတာ၊ ေသြးေပါင္တိုင္း
ကိရိယာအစရွိသည္တို႔မီးလံုး၊ မီးေခ်ာင္းအစရွိသည္

အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအေသးစားမ်ား
 (ဆံပင္ေလမႈတ္စက္၊ ေရဒီယိုအစရွိသည)္

သတၱဳပစၥည္းအေသးစားမ်ား
(ထီး၊ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးကိရိယာမ်ား၊အလူမီနီယံအျပားမ်ားအစရွိသည)္

အခၽြန္အထက္ကိရိယာအေသးစားမ်ား 
(ကတ္ေၾကး၊မီးဖိုေခ်ာင္သံုးဓားအစရွိသည)္

ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖန္အမ်ဳိးအစားမ်ား
 (ပန္းကန္လံုး၊ ခြက္အစရွိသည)္

အသုံးျပဳ၍မရေတာ့ေသာပရိေဘာဂပစၥည္းအစရွိသည္
ပတ္ပတ္လည္က ၃၀စင္တီမီတာေက်ာ္ေသာအရာမ်ား

ကတ္သုတ္ေရာင္ျခည္မီးလုံးပါ တီဗီ၊ တီဗီအပါး (LCD၊ ပလတ္စမာ တီဗီ)၊
 ေလေအးေပးစက္၊ ေရခဲေသတၱာ၊ ေရခဲခံေသတၱာ၊ အ၀တ္ေလွ်ာ္စက္၊ အ၀တ္အေျခာက္ခံစက္

အိမ္တြင္းသုံး အသုံးမလုိေတာ့ေသာ ကြန္ျပဴတာ။

အမိႈက္အၾကီးစားမ်ားလက္ခံေသာဌာန
☎ ၀၃- ၅၂၉၆ -၇၀၀၀
(တနဂၤေႏြ၊ ႏွစ္သစ္ကူးကာလမ်ားမွအပ မနက ္၈ နာရီမ ွညေန ၇ နာရ)ီ
အင္တာနက္မွလက္ခံသည့္ေနရာ http:/ /sodai.tokyokankyo.or.jp/

၀ယ္ယူထားေသာဆုိင္ (သို႔) အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ျပန္လည္အသံုးျပဳမႈ
လက္ခံေသာဌာန
☎ ၀၃-၅၂၉၆-၇၂၀၀
(လက္ခံသည့္အခ်ိန-္ တနလၤာ~ စေန၊ မနက ္၈နာရ~ီ ညေန ၅နာရ)ီ

သက္ဆုိင္ရာထုတ္လုပ္သူမ်ား (သုိ႔)ကြန္ျပဴတာ3R ျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔အစည္း
☎ ၀၃-၅၂၈၂-၇၆၈၅
(လက္ခံသည့္အခ်ိန္- တနလၤာ~ ေသာၾကာ၊ မနက္ ၉နာရီ မွ ညေန ၅နာရီ)
၀က္ဆိုဒ္လိပ္စာ  http://www.pc3r.jp/

မႈတ္ေဆးဘူး၊ ဂတ္စ္ဘူးအစရွိသည္

ကုန္ေအာင္အသံုးျပဳျပီးသီးျခားအိတ္ျဖင့္
ထည့္ျခင္း(သုိ႔) ေကာက္ယူစုသိမ္းသူထံ 
တုိက္ရုိက္ေပးကာ အမိႈက္ပစ္ျခင္း

ဖိနပ္၊ ပိုက္ဆံအိတ္၊ အိတ္အစရွိသည္

ပူတင္း၊ၾကက္ဥ၊ ထမင္းဘူးအစ
ရွိသည္ကိုထည့္ေသာခြက္မ်ား

မာေရာနိစ္၊သြားတိုက္ေဆး
စသည္ထည့္ျပြန္ပံုစံခြက္မ်ား

ပလတ္စတစ္
ေဖာ့တံုးအစရွိသည္

CD ၊ဗီဒီယိုတိတ္ေခြ၊
ေဘာပင္အစရွိသည္

ကစားစရာ၊ ေန႔စဥ္သံုး
ပစၥည္းမ်ားအစရွိသည္

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏုိင္ေသာ
စကၠဴစာရြက္အမ်ဳိးအစား

အသံုးမ၀င္ေတာ့ေသာ
စားသံုးဆီ

စကၠဴ ဒိုင္ဘာ ခါးေတာင္းက်ိဳက္၊ 
အမ်ဳိးသမီးလစဥ္သုံးပစၥည္းအစရွိသည္

ျပန္လည္အသံုးမျပဳႏိုင္
ေသာအ၀တ္အစားမ်ာ းအနည္းငယ္ေသာသစ္ကိုင္း၊ ျမက္ပင္

မဂၢဇင္းမ်ား ကက္ထူစကၠဴပံုး ကတ္ထူစကၠဴၿပားဘူး ထုပ္ပိုးစကၠဴ ႏြားႏို႔ဘူးခြံ အ၀တ္ေဟာင္းမ်ား

မိတၱဴကူးစကၠဴ၊
 ဂ်ာနယ္စကၠဴမ်ားအပါအ၀င္

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။ အေပါင္းလကၡဏာပံုစံ
ခ်ည္ရမည္။

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံ
ခ်ည္ရမည္။

အိတ္ထဲထည့္ျပီး 古布
  (အ၀တ္ေဟာင္း)  ဟုေရးရမည္

အ၀တ္အစားမ်ားအစရွိသည္ေဖ်ာ္ရည္စေသာစကၠဴဘူးခြံမ်ားလည္းအပါအ၀င္

သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ 
ထည့္ရမည္။

သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ 
ထည့္ရမည္။

သုိ႔မဟုတ္ စကၠဴအိတ္ထဲ 
ထည့္ရမည္။

သတင္းစာေခါက္ခ်ဳိးလက္ကမ္း
စာေစာင္မ်ားအပါအ၀င္္

အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။ အေပါင္းလကၡဏာပံုစံခ်ည္ရမည္။

၅၀စင္တီမီတာေအာက္အရွည္ခန္႔ျဖတ ္
ေတာက္ကာထုတ္ရမည္။ 
(သစ္ကိုင္းလံုးပတ ္
၁၀စင္တီမီတာေအာက)္

၅၀စင္တီမီတာေအာက္အရွည္ျဖတ ္
ေတာက္ကာထုတ္ရမည္။

သတင္းစာစကၠဴစသည္တုိ႔ျဖင့္ထုပ္ပိုးကာ キケン (အႏၱရာယ္ရွိသည္) ဟုေဖာ္ျပထားရမည္

ဤလက္ကမ္းစာေစာင္အား ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္ အမႈိုက္္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျမွင့္တင္မႈွဌာန - ၀၃-၃၉၈၁-၁၁၁၁

သတင္းစာစကၠဴစသည္တုိ႔ျဖင့္ထုပ္ပိုးကာ キケン (အႏၱရာယ္ရွိသည) ဟုေဖာ္ျပထားရမည္ လဲလွယ္ထားေသာပစၥည္းဘူးလြတ္တြင္ထည့္ရမည္ အျခားအမႈိက္မ်ားကုိ သီးျခားအိတ္တြင္ထည့္ျပီး ပစ္ရမည္

ညစ္ေပေနေသာအရာ
မ်ားကိုဖယ္ရွားကာ 
ထုတ္ရမည္

စားကုန္သံုး ၊
 ေသာက္ကုန္သံုး

စားကုန္သံုး ၊
 ေသာက္ကုန္သံုး

စားကုန္သံုး ၊
 ေသာက္ကုန္သံုး စားစရာပစၥည္းသုံးပလတ္စတစ္ေဖာ့ျဖဴပန္းကန္

(အေရာင္၊ ဒီဇိုင္းပါေသာအရာမ်ားလည္း
 ေကာက္ယူစုသိမ္းမည္)

ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္၊ ေပ်ာ့ေဆး၊ အခ်ဥ္ရည္၊
 ဒရက္စင္(အရသာရည္)၊ မိတ္ကပ္ပစၥည္း၊

 သန္႕စင္ေဆးဆပ္ျပာ၊ စားသုံးဆီ

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊ ေရဘူး      ေရေဆးျပီးေနာက္၊ သက္ဆုိင္ရာထည့္စရာဗံုးထဲသုိ႕
ထည့္ရမည္။

လင္ဗန္း၊ပလတ္စတစ္ထည့္စရာ      ေရေဆးျပီးေနာက္၊ ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္
ပိုက္ကြန္တစ္ခုထဲသုိ႔ ထည့္ရမည္။

စကၠဴစာရြက္အမ်ဳိးအစား      အမ်ိဳးအစားခြဲျခားကာၾကိဳးျဖင့္ခ်ည္ရမည္။

အ၀တ္အေဟာင္း      အိတ္ျဖင့္ထည့္ျပီး၊ 古布 (အ၀တ္ေဟာင္း) ဟုေရးရမည္။

စည္သြပ္ဘူး ေရဘူး လင္ဗန္း

သီးသန္႔သံုးေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္ပိုက္ကြန္တြင္ ထည့္ျပီးထုတ္ရမည္

အမိႈက္ထုတ္ပံုနည္းလမ္းပလတ္စတစ္ထည့္စရာ (ပုလင္းပံုစံ)

စကၠဴစာရြက္၊ 
အ၀တ္အစားအမ်ဳိးအစား
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အၾကီးစားအမႈိက္မ်ား

※ေအာက္ေဖာ္ျပပါဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာသည္ ဂ်ပန္ဘာသာျဖင့္ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ဂ်ပန္ဘာသာစကားေျပာအခက္အခဲရွိသူမ်ားသည္ ဂ်ပန္ဘာသာေျပာဆုိႏိုင္သူအားအကူအညီေတာင္းကာ ေမးျမန္းဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

အိမ္သံုးလွ်ပ္
စစ္ပစၥည္းမ်ား
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၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ထုတ္ေ၀သည္

ミャンマー語 ျမန္မာဘာသာ



町丁名
                                                                 ျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္

びん　かん　ペットボト類
ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊  
ေရဘူးအမ်ိဳးအစား

紙布類
စကၠဴစာရြက္၊ 

အဝတ္အစားအမ်ိဳးအစား

燃やすごみ
မီးရိႈ႕လုိ႔ရေသာ အမိႈက္

金属　陶器　ガラスごみ
သတၳဳ၊ ေျမထည္၊ ဖန္အမိႈက္မ်ား

池袋 1・4丁目 အိခဲဘုခုေရာ ၁၊ ၄ ရပ္ကြက္ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 1・3金 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

池袋 2丁目 14番 5号・8号、15番 2号～ 3号、16番、17番、19番（要
町通り沿い以外）、20番～ 38番、39番～ 40番（トキワ通り沿い以外）、
42番、 44 番～ 45番（トキワ通り沿い以外）、46番、47番～ 78番

အိခဲဘုခုေရာ၂ရပ္ကြက္ အမွတ္၁၄ နံပါတ္၅၊ နံပါတ္ ၈၊ အမွတ္၁၅ နံပါတ္၂ ~ ၃၊ အမွတ္၁၆၊ အမွတ္၁၇၊အမွတ္ 

၁၉(ခနမဲေခ်ာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွလြဲ၍)၊ အမွတ္၂၀ ~ ၃၈၊ အမွတ္၃၉ ~ ၄၀(တုိခိဝလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွလြဲ၍)၊

အမွတ္၄၂၊ အမွတ္၄၄ ~ ၄၅(တုိခိဝလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွလြဲ၍)၊ အမွတ္၄၆၊ အမွတ္၄၇~ ၇၈ 
火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 1・3金 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

池袋 3丁目 အိခဲဘုခုေရာ ၃ ရပ္ကြက္ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

池袋本町 1～ 4丁目 အိခဲဘုခုေရာဟြန္းေခ်ာ ၁ ~ ၄ ရပ္ကြက္ 火 အဂၤါ 水 ဗဒုၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 1・3金 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

要町 1丁目 1番～ 8番 ခါနမဲေခ်ာ ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁ ~ ၈ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

要町 1丁目 9番～ 49番 ခါနမဲေခ်ာ ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၉ ~ ၄၉ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

要町 2丁目 1番～ 14番 ခါနမဲေခ်ာ ၂ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁ ~ ၁၄ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

要町 2丁目 15番～ 36番 ခါနမဲေခ်ာ ၂ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁၅ ~ ၃၆ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

要町 3丁目 1番～ 30番 ခါနမဲေခ်ာ ၃ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁ ~ ၃၀ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

要町 3丁目 31番～ 59番 ခါနမဲေခ်ာ ၃ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္  ၃၁ ~ ၅၉ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

上池袋 1～ 4丁目 ခါမိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ~ ၄ ရပ္ကြက္ 土 စေန 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4水 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

北大塚 1丁目 1～ 10番、15番（16号～ 21号）、34番（14～ 20号） ခိတအုိးစုက ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁ ~ ၁၀၊ အမွတ္ ၁၅(နံပါတ္ ၁၆ ~ ၂၁)၊ အမွတ္ ၃၄(နံပါတ္ ၁၄ ~ ၂၀) 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

北大塚 1丁目 11～ 14番、15番（1号～ 15号）、16番～ 33番、34
番（1～ 13号）

ခိတအုိးစုက ၁ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁၁ ~ ၁၄၊ အမွတ္ ၁၅(နံပါတ္ ၁ ~ ၁၅)၊ အမွတ္ ၁၆ ~ ၃၃၊ 
အမွတ္ ၃၄(နံပါတ္ ၁ ~ ၁၃) 土 စေန 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3水 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

北大塚 2丁目 ခိတအုိးစုက ၂ ရပ္ကြက္ 土 စေန 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3水 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

北大塚 3丁目 ခိတအုိးစုက ၃  ရပ္ကြက္ 土 စေန 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4水 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

駒込 1～ 7丁目 ခိုမဂိုမဲ ၁ ~ ၇ ရပ္ကြက္ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4土 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

巣鴨 1・2・5丁目 စုဂမို ၁၊၂၊ ၅ ရပ္ကြက္ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4土 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

巣鴨 3・4丁目 စုဂမို ၃၊ ၄ ရပ္ကြက္ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

千川 1・2丁目 ဆန္းခဝ ၁၊ ၂ ရပ္ကြက္ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

雑司が谷 1～ 3丁目 ဇိုရွိဂယ ၁ ~ ၃ ရပ္ကြက္ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4火 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

高田 1・2丁目 တခဒ ၁၊ ၂ ရပ္ကြက္ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4火 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

高田 3丁目 တခဒ ၃ ရပ္ကြက္ 月 တနလၤာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4木 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

高松 1～ 3丁目 တခမဆု ၁ ~ ၃ ရပ္ကြက္ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

千早 1～ 4丁目 ခ်ိဟရ ၁ ~ ၄ ရပ္ကြက္ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

長崎 1～ 5丁目 နဂဆခိ ၁ ~ ၅ ရပ္ကြက္ 月 တနလၤာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3木 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

長崎 6丁目 နဂဆခိ ၆ ရပ္ကြက္ 木 ၾကာသပေတး 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

西池袋 2・4丁目 နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၂၊ ၄ ရပ္ကြက္ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

西池袋 3丁目 1番～ 19番 、21番 13号 、33番～ 36番 နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၃ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၁၉၊ အမွတ္ ၂၁ နံပါတ္ ၁၃၊ အမွတ္ ၃၃ ~ ၃၆ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

西池袋 5丁目 2番、3番、4番（要町通り沿い以外）、5番、8番（要
町通り沿い以外）、9番～ 28番

နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၅ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၊ ၃၊ ၄(ခနမဲေခ်ာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွလြဲ၍)၊
အမွတ္ ၅၊ အမွတ္ ၈(ခနမဲေခ်ာလမ္း တစ္ေလွ်ာက္မွလြဲ၍)၊ အမွတ္ ၉ ~ ၂၈ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး. 月・木 တနလၤာ၊ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

西巣鴨 1～ 4丁目 နိရွိစုဂမို ၁ ~ ၄ ရပ္ကြက္ 土 စေန 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3水 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

東池袋 2丁目 1番～ 48番、49番 6号付近 、53番 9号 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၄၈၊ အမွတ္ ၄၉ နံပါတ္ ၆ အနီးတစ္ဝိုက္၊ အမွတ္ ၅၃ နံပါတ္ ၉ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

東池袋 3丁目 1番、16番～ 23番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ ၃ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၊ အမွတ္ ၁၆ ~ ၂၃ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

東池袋 4・5丁目 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ ၄၊ ၅ ရပ္ကြက္ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

南池袋 1丁目 1番～ 16番 မိနမိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၁၆ 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

南池袋 2丁目 1番～ 21番 、24番 1号 、28番～ 49番 မိနမိအိခဲဘုခုေရာ ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၂၁၊ အမွတ္ ၂၄ နံပါတ္ ၁၊ အမွတ္ ၂၈ ~ ၄၉ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

南池袋 3・4丁目 မိနမိအိခဲဘုခုေရာ ၃၊ ၄ ရပ္ကြက္ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 2・4火 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

南大塚 1・2丁目 မိနမိအိုးစုက ၁၊ ၂ ရပ္ကြက္ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

南大塚 3丁目 1番～ 24番 မိနမိအိုးစုက ၃ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၁ ~ ၂၄ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

南大塚 3丁目 25番～ 37番 မိနမိအိုးစုက ၃ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၂၅ ~ ၃၇ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

南大塚 3丁目 38番～ 55番 မိနမိအိုးစုက ၃ ရပ္ကြက္၊ အမွတ္ ၃၈ ~ ၅၅ 水 ဗုဒၶဟူး 木 ၾကာသပေတး 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

南長崎 1～ 3丁目 မိနမိနဂဆခိ ၁ ~ ၃ ရပ္ကြက္ 月 တနလၤာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4木 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

南長崎 4～ 6丁目 မိနမိနဂဆခိ ၄ ~ ၆ ရပ္ကြက္ 月 တနလၤာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3木 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

目白 1～ 5丁目 မဲဂ်ိေရာ ၁ ~ ၅ ရပ္ကြက္ 月 တနလၤာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4木 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

池袋駅周辺繁華街地域は、収集曜日の朝 7時 30分までに、 指定の場所にお出しください。
ျမိဳ႕လယ္ အိခဲဘုခုေရာ ဘူတာ အနီးတစ္ဝိုက္သည္ အမႈိက္သိမ္းရက္၏ မနက္ ၇နာရီ ၃၀ မိနစ္ အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ အမိႈက္မ်ားကုိ ထုတ္ထားေပးပါ။

町丁名
                                                   ျမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္ (ျမိဳ႕လယ္ အိခဲဘုခုေရာ ဘူတာ အနီးတစ္ဝိုက္)

びん　かん　ペットボトル類
ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊  
ေရဘူးအမ်ိဳးအစား

紙布類
စကၠဴစာရြက္၊ 

အဝတ္အစားအမ်ိဳးအစား

燃やすごみ
မီးရိႈ႕လုိ႔ရေသာ အမိႈက္

金属　陶器　ガラスごみ
သတၳဳ၊ ေျမထည္၊ ဖန္အမိႈက္မ်ား

池袋 2丁目 1番～ 13番 、14番（5号、8号以外）、15番 1号、6号
18番、19番（要町通り沿い）

အိခဲဘုခုေရာ ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၁၃၊ အမွတ္ ၁၄(နံပါတ္၅၊ ၈ မွလြဲ၍) အမွတ္ ၁၅ - နံပါတ္ ၁၊ နံပါတ္၆၊ အမွတ္ ၁၈၊အမွတ္ ၁၉ 
(ခနမဲေခ်ာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္) 水 ဗုဒၶဟူး 火 အဂၤါ 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3金 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

池袋 2丁目 39番～ 41番、43番～ 45番（すべてトキワ通り沿い） အိခဲဘုခုေရာ ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၃၉ ~ ၄၁၊ ၄၃ ~ ၄၅ (တုိခိဝလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ အားလံုး) 火 အဂၤါ 水 ဗုဒၶဟူး 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3金 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

西池袋 1丁目 1番～ 17番 နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၁၇ 火 အဂၤါ 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4木 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

西池袋 1丁目 18番～ 20番、26番～ 30番、43番、44番 နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၈ ~ ၂၀၊ အမွတ္ ၂၆ ~ ၃၀၊ အမွတ္ ၄၃၊ အမွတ္ ၄၄ 火 အဂၤါ 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3月 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

西池袋 1丁目 21番～ 25番、31番～ 42番 နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၁ ~ ၂၅၊ အမွတ္ ၃၁ ~ ၄၂ 火 အဂၤါ 金 ေသာၾကာ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 2・4月 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

西池袋 3丁目 20番～ 32番（21番 13号以外） နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၃ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၀ ~ ၃၂ (အမွတ္ ၂၁ နံပါတ္ ၁၃မပါ) 水 ဗုဒၶဟူး 火 အဂၤါ 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

西池袋 5 丁目 1番、4番（要町通り沿い）、8番（要町通り沿い） နိရွိအိခဲဘုခုေရာ ၅ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၊ အမွတ္ ၄ (ခနမဲေခ်ာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္)၊ အမွတ္ ၈ (ခနမဲေခ်ာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္) 水 ဗုဒၶဟူး 火 အဂၤါ 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 2・4金 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

東池袋 1丁目 1番～ 7番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁ ~ ၇ 木 ၾကာသပေတး 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3水 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

東池袋 1丁目 8番～ 11番、14番～ 21番、29番～ 33番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၈ ~ ၁၁၊  အမွတ္ ၁၄ ~ ၂၁၊ အမွတ္ ၂၉ ~ ၃၃ 木 ၾကာသပေတး 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 1・3土 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

東池袋 1丁目 12番、13番、22番～ 28番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၂၊ အမွတ္ ၁၃၊ အမွတ္ ၂၂ ~ ၂၈ 木 ၾကာသပေတး 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4土 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

東池袋 1丁目 34番～ 50番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၃၄ ~ ၅၀ 木 ၾကာသပေတး 月 တနလၤာ 火・金 အဂၤါ၊ ေသာၾကာ 第 2・4水 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

東池袋 2丁目 49番～ 63番（49番 6号付近、53番 9号は除く） ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၄၉ ~ ၆၃ (အမွတ္ ၄၉ နံပါတ္ ၆ အနီးတစ္ဝိုက္၊ အမွတ္ ၅၃ နံပါတ္ ၉ မပါ) 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 1・3火 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

東池袋 3丁目 2番～ 15番 ဟိဂရွိအိခဲဘုခုေရာ  ၃ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂ ~ ၁၅ 金 ေသာၾကာ 土 စေန 月・木 တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး 第 2・4火 ဒုတိယအပတ္ ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

南池袋 1丁目 17番～ 29番 မိနမိအိခဲဘုခုေရာ ၁ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၁၇ ~ ၂၉ 金 ေသာၾကာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3木 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

南池袋 2丁目 22番～ 27番（24番 1号は除く） မိနမိအိခဲဘုခုေရာ ၂ ရပ္ကြက္ အမွတ္ ၂၂ ~ ၂၇ (အမွတ္ ၂၄ နံပါတ္ ၁ မပါ) 金 ေသာၾကာ 火 အဂၤါ 水・土 ဗုဒၶဟူး၊ စေန 第 1・3木 ပထမအပတ္ ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

  

※雨の日や祝日（年末年始を除く）も資源やごみを収集します。また荒天時は、資源やごみの収集が遅れる場合や、中止することがあります。
* မုိးရြာေသာေန႔ႏွင့္ ပိတ္ရက္မ်ား(နွစ္ကုန္နွင့္ နွစ္သစ္ကူးကာလမပါ) မ်ားတြင္လည္း ျပန္လည္အသုံးျပဳ၍ရေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ားကုိ လာေရာက္္သ္ိမ္းဆည္းပါမည္။ တဖန္ မုန္တုိင္းရိွေသာေန႔မ်ားတြင္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အမိႈက္မ်ား လာေရာက္သိမ္းဆည္းခ်ိန္ေနာက္က်ျခင္းႏွင့္ လာေရာက္မသိမ္းဆည္းျခင္းမ်ားလည္း ရိွနုိင္သည္။

収集日の朝 8時までに、決められた場所にお出しください。
အမိႈက္သိမ္းရက္၏ မနက္ ၈နာရီ အထိ သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာတြင္ အမိႈက္မ်ားကုိ ထုတ္ထားေပးပါ။

ျပန္လည္အသုံးျပဳႏုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ အမိႈက္မ်ား ရက္ကြက္အလုိက္ အမိႈက္သိမ္းရက္စာရင္း資源回収・ごみ収集曜日一覧（50音順）

問い合わせ一覧
ေမးျမန္းစုံစမ္းရန္

ごみ収集、ごみ集積所、資源回収
အမိႈက္သိမ္းဆည္းမႈ၊ အမိႈက္စုပံုသည့္ေနရာ၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳနုိင္ေသာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း

※粗大ごみは粗大ごみ受付センターへ直接お問い合わせください。
*  အမိႈက္အၾကီးစားမ်ား ပစ္လုိပါက အမိႈက္အၾကီးစားမ်ား လက္ခံေသာဌာနသုိ႔ တုိက္ရိုက္ဆက္သြယ္ပါ၊

豊島清掃事務所
တုိရွိမ သန္႔ရွင္းေရးရုံး

☎ 03-3984-9681
  ၀၃-၃၉၈၄-၉၆၈၁

粗大ごみ、家電、パソコンについては表面をご参照ください。
အမိႈက္အၾကီးစားမ်ား၊ အိမ္သုံးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပက္သက္၍ ေရွ႕စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကည့္ရႈပါရန္။


