
လမ်းး�ပခုံးး�� 
မြေ�ေမြေ�ရာာအခင်းး�အကျျင်းး� လေး�ညွှှ�းချကျးေျာ�

လမ်းး�ပခုံးး��ဆိုုးတာာဘာာလဲ။

ပုုဂ္ဂဂလိကျပုိုင်းးမြေ�ေနှှင်း်း လေး�ပုလကျးမြေ�ာင်းး�မြေ�ာင်းးကြားကျာ�ရာှိ အေျာ�ပုိုင်းးမြေ�ေ��စ်းသည်း။ လေး�
ပုခု��ေျာ�တွွင်းး အေျာ�အာ���င်း်း တွယ်းလီ�ု�း�၊ အင်းးတွာ�ကျးဆကျးသွယ်းမြေရာ�ေျာ�၊ ဂ္ဂကျးစ်း၊ 
မြေရာ၊ ေိလာာနှှင်းး် လှပုးစ်စ်းဓာာတွးအာ�နှှင်းး် လေး�ေီ�ေျာ�ကျ့သ်ို� ဝ�းမြေဆာင်းးေုေျာ� ပုါရာှိသည်း။ ပုု�
ေှ�းအာ���င်း်း အဆိုပုါလေး�ပုခု��ေျာ�ကျို �ေကျးနှှင်းး် သစ်းပုင်းးတွစ်းပုင်းးနှှင်းး်အတွူ စ်ိုကျးပုျ ိ��ထားာ�
ရာှိသည်း။

လမ်းး�ပခုံးး��မ်း�ာ�၏ ရည်းရွယ်းခုံး�က်း

• စ်ွ�်းပုစ်းအေုကျးနှှင်းး် �ပု�းလည်းအသု���ပု�ေည််း အေုကျးပုု��ေျာ� ထားာ�ရာှိရာ�းအတွွကျး 
�ပု�်း�ပုး�မြေသာ မြေ�ရာာတွစ်းခုမြေပု�ရာ�း 

• လေး�ေကြီးကျီ�နှှင်းး် မြေလှာကျးလေး�ကြားကျာ� တွ�ခါ��ွင်းး်ရာ�းမြေ�ရာာနှှင်းး် မြေ�ခလျင်းးမြေလှာကျးသူ
ေျာ�၊ ကျမြေလ�လကျးတွွ�း�လှည်း�နှှင်းး် �ီ�တွပုးကျုလာ�ထားိုင်းးေျာ�သွာ�ရာ�း မြေ�ရာာေျာ� 
မြေပု�ရာ�း

• ကျာ�မြေောင်းး�သူေျာ�၊ ဆိုင်းးကျယ်းမြေောင်းး�သူေျာ�နှှင်း်း မြေ�ခလျင်းးမြေလှာကျးသူေျာ�အတွွကျး 
လေး�ဆု�မြေ�ရာာေျာ� သို�ေဟုုတွး လေး�ေကြီးကျီ�နှှင်းး် အိေးတွွင်းး�ကျာ�ဝင်းးထားွကျးလေး�ရာှိ မြေကျွ�
ေျာ�တွွင်းး �ေင်းးကျွင်းး�ရာှင်းး�လင်းး�မြေစ်ရာ�း 

• Telstra နှှင်း်း Powercor ကျ့သ်ို� ဝ�းမြေဆာင်းးေုကျုေပဏီီေျာ� အလွယ်းတွကျူ အသု���ပု�
နှိုင်းးမြေအာင်းး ပု�်ပုို�ရာ�း

• သစ်းပုင်းးစ်ိုကျးပုျ ိ��နှိုင်းးေည််း မြေ�ရာာရာရာှိမြေစ်ရာ�း

လမ်းး�ပခုံးး��၏ အက်� ု��ကျေးက်��ဇူးး�မ်း�ာ�

• ေို�မြေရာကျို စ်ုပုးယ်ူပြီးပုီ� ေို�မြေရာလှ ��ခင်းး�ကျို မြေလှာခ်ျရာ�း 

• လေး�မြေ��သစ်းပုင်းးေျာ� စ်ိုကျးပုျ ိ���ခင်းး���င်း်း ပုတွးဝ�း�ကျျင်းး၏ သ�ာဝအခင်းး�အကျျင်းး�
ကျို တွို�တွကျးမြေကျာင်းး�ေွ�းမြေစ်ရာ�း 

• လေး�ေေျာ�၊ မြေလှာကျးလေး�ေျာ�၊ အိေးတွွင်းး�ကျာ�ဝင်းးထားွကျးလေး�ေျာ�၊ ပုလကျးမြေ�ာင်းး�
ေျာ�၊ ခြံခ�စ်ည်း�ရိုးို�ေျာ�နှှင်း်း အမြေဆာကျးအအု�ေျာ�ကျ့သ်ို� ောမြေကျျာမြေသာေျကျးနှှာ�ပုင်းး
ေျာ�၏ သကျးမြေရာာကျးေုကျို အ�ေင်းးအာ���င်း်း ည်�်သကျးမြေစ်ရာ�း 

• လေး�ပုခု��သစ်းပုင်းးေျာ�သည်း သင်းး်အိေးနှှင်းး် အမြေထားွမြေထားွ သာယ်ာဝမြေ�ပုာမြေရာ�အတွွကျး 
တွ�း�ို�တွို��ေှင်း်းမြေစ်နှိုင်းးပုါသည်း

လမ်းး�ပခုံးး��က်ုး ထိုန်းး�သိုမ်းး�ရန်းး မ်းည်းသိးတာုး�တာွင်း တာာဝန်းးရိုသိန်းည်း�။

ေိေိတွို�၏ လေး�ပုခု��ကျို ထားိ�း�သိေး�ရာ�းေှာ မြေ�ထားိုင်းးသူေျာ�၏ တွာဝ�း��စ်းပြီးပုီ� �ေကျးရာိတွး
�ခင်းး�၊ မြေပုါင်းး�နှုတွး�ခင်းး�နှှင်းး် အေုကျးရာှင်းး��ခင်းး�တွို� ပုါဝင်းးသည်း။ Wyndham ပြီးေိ��မြေတွား
အမြေ���င်း်း လေး�ပုခု��ထားိ�း�သိေး�ေုေျာ�ကျို မြေဆာင်းးရာွကျးေည်းေဟုုတွးပုါ။

လမ်းး�ပခုံးး��ရို လမ်းး�ကျေးဘာ�သိစ်းပင်းမ်း�ာ�

မြေ�ထားိုင်းးသူေျာ�အမြေ���င်း်း လေး�မြေ��သစ်းပုင်းးေျာ�ကျို စ်ိုကျးပုျ ိ��ရာ�း သို�ေဟုုတွး �ယ်းရာှာ�ရာ�း 
အခွင်းး်ေရာှိပုါ။ လေး�မြေ��သစ်းပုင်းးေျာ� စ်ိုကျးပုျ ိ���ခင်းး�နှှင်းး် ထားိ�း�သိေး��ခင်းး�ေှာ Wyndham 
ပြီးေိ��မြေတွား၏ တွာဝ�း��စ်းပြီးပုီ� Wyndham ပြီးေိ��မြေတွား၏ လေး�မြေ��သစ်းပုင်းး ေူဝါဒနှှင်းး်အည်ီ 
မြေဆာင်းးရာွကျးေည်း��စ်းသည်း။



လက်းခုံး�နိုုးင်းကျေးသိာ လမ်းး�ပခုံးး�� ပြုပ�ပြုပင်းထိုန်းး�သိုမ်းး�မ်းု

လေး�ပုခု�� �ပု��ပုင်းးထားိ�း�သိေး�ရာာတွွင်းး �ေကျးသည်း မြေတွွ�ရာအေျာ�ဆု��နှှင်းး် နှှစ်းလို�ွယ်း
အမြေကျာင်းး�ဆု�� ပုု�စ်���စ်းသည်း၊ သို�မြေသား မြေအာကျးပုါ�ပု��ပုင်းးထားိ�း�သိေး�ေုေျာ�ေှာလည်း� 
လကျးခ�နှိုင်းးပုါသည်း -

• အ�ကျး 75 mm အထားိ lilydale (ထားု��မြေကျျာကျးေု�်း) သို�ေဟုုတွး tuscan 
(သ့မြေကျျာကျးေု�်း) ကျ့သ်ို� ည်ကျးေု�်းမြေ�မြေသာ မြေကျျာကျးစ်ရာစ်းေု�်း အမြေပု�ထားပုးခင်းး��ခင်းး� 

• အ�ကျး 75 mm အထားိရာှိသည််း မြေအားဂ္ဂင်းး��စ်းမြေ�ေမြေင်းွ�ထားိ�း�အခင်းး� ခင်းး�ထားာ��ခင်းး� 

• မြေအာကျးပုါသတွးေှတွးချကျးေျာ�ကျို လိုကျး�ာလျကျး အတွည်း�ပု�ထားာ�သည််း အပုင်းး
စ်ိုကျးပုျ ိ���ခင်းး� - 

 ‒ ကျာ�တွ�ခါ��ွင်းး်ပုိတွးရာ�းမြေ�ရာာအတွွကျး ပုလကျးမြေ�ာင်းး�မြေ�ာင်းးေှ အ�ည်း�ဆု�� 1 
ေီတွာခ�်းအကျွာတွွင်းး အပုင်းးေျာ�ကျင်းး�ရာှင်းး�မြေ�ရာေည်း

 ‒ အေုကျးေျာ� ရာှင်းး�လင်းး�ရာ�းနှှင်းး် အေုကျးပုု��ေျာ� �ပု�းလည်းအသု���ပု�နှိုင်းးရာ�းအတွွကျး 
သင်းး်မြေလျားမြေသာမြေ�ရာာရာှိရာေည်း

 ‒ ရာပုးထားာ�မြေသာကျာ�ထား့ေှ ထားွကျးလာသူေျာ�အတွွကျး မြေလှာကျးလေး�သို� မြေ��
ကျင်းး�ပြီးပုီ� သင်း်းတွင်းး်မြေလျာကျးပုတွးစ်ွာ သွာ�လာနှိုင်းးရာေည်း မြေလှာကျးလေး�ေရာှိသည်း်
မြေ�ရာာေျာ�တွွင်းး မြေ�ခလျင်းးမြေလှာကျးသူေျာ�နှှင်း်း Australia Post (ဩစ်မြေကြားတွ�လျ 
စ်ာတွိုကျးပုု��) တွို�အတွွကျး အိေးခြံခ�မြေ�ေေျဉ်းး�ေှ 1.5m အကျွာတွွင်းး အပုင်းးေျာ�စ်ိုကျးပုျ ိ��
ထားာ��ခင်းး� ေရာှိရာပုါ

 ‒ ကျာ�မြေောင်းး�သူေျာ�နှှင်းး် မြေ�ခလျင်းးမြေလှာကျးသူေျာ� �ေင်းးကျွင်းး�ရာှင်းး�လင်းး�မြေစ်ရာ�း 
အပုင်းးေျာ�ေှာ 500mm ထားကျးပုို၍ ေ�ေင်း်းရာပုါ 

 ‒ မြေ�ခ�င်းး�မြေကျျာကျးတွု��ေျာ�ကျို ေျကျးနှှာ�ပုင်းးသည်းမြေချာေမြေ��့ လေး�
ပုလကျးမြေ�ာင်းး�မြေ�ာင်းးနှှင်းး် မြေလှာကျးလေး�တွို�နှှင်းး် ေျကျးနှှာ�ပုင်းးတွစ်းည်ီတွည်း�ရာှိပြီးပုီ� 
မြေချားလ့နှိုင်းးသည်း်အနှတရာာယ်း ေ��စ်းမြေစ်နှိုင်းးေှသာလှင်းး အသု���ပု�နှိုင်းးပုါသည်း

လက်းမ်းခုံး�နိုုးင်းကျေးသိာ လမ်းး�ပခုံးး�� ပြုပ�ပြုပင်းထိုန်းး�သိုမ်းး�မ်းု

လကျးေခ�နှိုင်းးမြေသာ လေး�ပုခု�� �ပု��ပုင်းးထားိ�း�သိေး�ေု �ေူ�ာေျာ�ေှာ မြေအာကျးပုါအတွိုင်းး�
��စ်းသည်း -

• ဆူ�ခွ�းေျာ� သို�ေဟုုတွး ဆူ�မြေသ�ဆူ�ေှာ�ေျာ�ပုါသည််း အပုင်းးေျာ�၊ 500mm ထားကျးပုို
�ေင်း်းသည်း် ချ��ပုုတွးပုင်းးေျာ� 

• ကျွ�းကျရာစ်း သို�ေဟုုတွး ကျတွတရာာကျ့သ်ို� ောမြေကျျာမြေသာ ေျကျးနှှာ�ပုင်းးေျာ� 
• မြေရာမြေ�ောင်းး�စ်�စ်းေျာ� 
• မြေကျျာကျးတွု��ေျာ�၊ ဇလီ�ာ�တွု��ေျာ� သို�ေဟုုတွး အထားိ�း���ရာ� သို�ေဟုုတွး အစ်ွ�း�ပုု�စ်�

တွစ်းခုခု 
• ကြားကျယ်းပုု�အစ်ွ�း�ပုါ ခြံခ�တွိုင်းးေျာ� 
• မြေကျျာကျးတွု��င်းယ်းေျာ�နှှင်းး် �ပု�်းကျျ့မြေ�မြေသာ မြေကျျာကျးစ်ရာစ်းခ့ေျာ� 
• �ေကျးခင်းး�တွု 
• မြေချာနှိုင်းးသည်း် အနှတရာာယ်းေျာ�

လမ်းး�ပခုံးး��က်ုး ပ�က်းစ်း�ကျေးစ်ပြုခုံးင်း�

မြေဆာကျးလုပုးမြေရာ�လုပုးမြေဆာင်းးချကျးေျာ�၏ အကျျ ိ��ဆကျးမြေကြားကျာင်း်း လေး�ပုခု��ပုျကျးစ်ီ�
ခ့်ပုါကျ အိေးခြံခ�မြေ�ေပုိုင်းးရာင်းး သို�ေဟုုတွး တွည်းမြေဆာကျးသူသည်း �ပု��ပုင်းးရာ�းအတွွကျး 
တွာဝ�းရာှိသည်း။

Wyndham Civic Centre 
45 Princes Highway Werribee 
(PO Box 197) Vic 3030 
1300 023 411

www.wyndham.vic.gov.au 
facebook.com/Wyndhamcitycouncil
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သိင်း်အုမ်းးခြံခုံး�ကျေးပြုမ်း ကျေးလာာက်းလမ်းး� လမ်းး�ပခုံးး�� လမ်းး�မ်းကြီးက်း�မ်း�က်းနိုိာပြုပင်း

အပုင်းးေျာ�၏ အ�ေင်း်းဆု��အ�ေင်း်း
ေှာ 500mm ��စ်းသည်း

အပုင်းးေျာ�နှှင်းး် လေး�ေကြီးကျီ�
ေျကျးနှှာ�ပုင်းးသည်း 1m ကျွာမြေဝ�ရာေည်း

မြေလှာကျးလေး�သည်း 
ရာှင်းး�လင်းး�မြေ�ရာေည်း

မြေလှာကျးလေး�ေရာှိပုါကျ အိေးခြံခ�မြေ�ေေျဉ်းး�ေှ 1.5m 
အကျွာအမြေဝ� ရာှင်းး�ထားာ�ရာပုါေည်း

အခါအာ�မြေလျားစ်ွာ မြေရာ၊ ဂ္ဂကျးစ်း၊ လှပုးစ်စ်းနှှင်းး် အင်းးတွာ�ကျးဆကျးသွယ်းမြေရာ�လိုင်းး�ေျာ� ပု�ပ်ုို�
မြေ�သည်း် အမြေ�ခခ�အိေးသု��ဝ�းမြေဆာင်းးေု ကျုေပဏီီေျာ�သည်း ထားိ�း�သိေး�မြေရာ�လုပုးင်း�း�ေျာ� 
လုပုးမြေဆာင်းးရာ�း သင်းး၏ လေး�ပုခု��ကျို အသု���ပု�ရာ�းလိုအပုးနှိုင်းးသည်း။ အမြေ�ခခ�အိေးသု��
ဝ�းမြေဆာင်းးေု ကျုေပဏီီသည်း လေး�ပုခု��ကျို ေူရာင်းး�အမြေ�ခအမြေ�အတွိုင်းး� �ပု�းလည်းထားာ�မြေပု�ရာ�း 
တွာဝ�းရာှိသည်း၊ သို�မြေသား မြေ�ေကြီးကျီ��ပု�း��ည်း်�ခင်းး�နှှင်းး် �ေကျးေျ ိ��မြေစ်ထ်ားည်း်�ခင်းး�တွို�သာ လိုအပုး
ပုါေည်း။ အမြေ�ခခ�အိေးသု��ဝ�းမြေဆာင်းးေု ကျုေပဏီီအမြေ���င်း်း �ပု��ပုင်းးထားိ�း�သိေး��ခင်းး�ေလုပုးေီ 
အမြေ�ခအမြေ�နှှင်းး်ကျိုကျးည်ီမြေစ်ရာ�း အပုင်းးေျာ�၊ မြေကျျာကျးစ်ရာစ်းခ့ေျာ�နှှင်းး် မြေ�ေမြေင်းွ�ထားိ�း�အခင်းး� 
ခင်းး�ကျျင်းး�ကျ့သ်ို� မြေ�ေ�ပုင်းးအမြေ�အထားာ�ကျို အစ်ာ�ထားို�လုပုးမြေဆာင်းးမြေပု�ေည်းဟုု အာေေခ�ထားာ�ပုါ။ 
ဤလုပုးမြေဆာင်းးချကျးအေျ ိ��အစ်ာ�ေျာ�နှှင်း်းပုတွးသကျး၍ မြေေ��ေ�း�လိုသည်းေျာ�ကျို သင်း်းမြေလျားရာာ 
အမြေ�ခခ�အိေးသု��ဝ�းမြေဆာင်းးေု အာဏီာပုိုင်းးေျာ�ထား� တွိုကျးရိုးိုကျးစ်ု�စ်ေး�မြေေ��ေ�း�သင်းး်ပုါသည်း။

လမ်းး�ပခုံးး��ကျေးပ်တာွင်း က်ာ�ရပးန်းာ�ပြုခုံးင်း�
2017 ခုနှှစ်း ဗစ်းတွို�ရာီ�ယ်ာ� လေး�ေကြီးကျီ�ေျာ� မြေ��အနှတရာာယ်းကျင်းး�ရာှင်းး�မြေရာ� လေး�ေကြီးကျီ�
စ်ည်း�ေျဉ်းး�ေျာ� (Victorian Road Safety Road Rules 2017) အရာ လေး�ပုခု��ေျာ�မြေပု�တွွင်းး 
ကျာ�ရာပုး�ာ��ခင်းး�ကျို တွာ��ေစ်းထားာ�ပုါသည်း။ ယ်င်းး�တွာ��ေစ်းချကျးကျို ချ ိ��မြေ�ာကျးပုါကျ ချ ိ��
မြေ�ာကျးေုသတွိမြေပု�စ်ာ ရာရာှိနှိုင်းးပုါသည်း။ မြေ�ထားိုင်းးသူေျာ�သည်း �ီ�ချ ိ�င်းး်ရာာ၊ မြေချာမြေစ်နှိုင်းးသည်း် 
အနှတရာာယ်းေျာ�၊ အေုကျးေျာ� အစ်ရာှိသည်းတွို�အပုါအဝင်းး လေး�ပုခု��မြေပု�တွွင်းး ��စ်းမြေပု�ခ့သ်ည်း် 
ပုျကျးစ်ီ�ေုတွစ်းစ်ု�တွစ်းရာာအတွွကျး �ပု�းလည်း�ပု��ပုင်းးရာပုါေည်း။

အကျေးရ�ကြီးက်း�ဖုးန်းး�န်း�ပါတားမ်း�ာ�
• Wyndham City: 1300 023 411
• Telstra: 13 22 00
• Powercor: 13 24 12
• Greater Western Water: 13 44 99
• NBN Co: 1800 687 626
• Dial Before You Dig: www.1100.com.au
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https://www.wyndham.vic.gov.au/contact-us

