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The Melbourne Airport Environs Overlay (MAEO) ဆ ို သည်မှှာ ဗစ်တ ို ိုးရ ိုးယှာိုးပြည်နယ် အစ ို ိုးရက ၂၀၀၇ ခို နှစ်၌ 
အစြ  ျုိုးလ ို က်သည ် စ မံရရိုး ထ န်ိုးခ ျုြ်မှုတစ်ရြ်ပြစ်သည်၊ မဲလ်ဘို န်ိုး ရလယှာဥ်ကွင်ိုး အန ိုးတစ်ဝ ို က်ရှ  အ မ်အရဆှာက်အအံို မ ှာိုးအရြေါ် 
ဆူညံသံ သက်ရရှာက်မှုမ ှာိုးအှာိုး ကန ်သတ်ရြိုးရန်ပြစ်ြါသည်။  
 

The MAEO တွင် ၂၀၁၈ ခို နှစ် မဲလ်ဘို န်ိုး ရလဆ ြ် မဟှာ အစ အစဥ်၌ စ စဥ်ထှာိုးသည ် ရလယှာဥ်ရပြိုးလမ်ိုး-ရလိုးခို က ို  
ရရိုးဆဲွထှာိုးြါသည်။ အသစ်မွှမ်ိုးမံပြင်ဆင်ရရိုးဆဲွထှာိုးသည ် MAEO အရနပြင ် ယခင်ကထက် ြ ို မ ို မ ှာိုးပြှာိုးရသှာ 
အ မ်အရဆှာက်အအံို မ ှာိုးနှင ် သက်ဆ ို င်လ မ ်မည်ပြစ်သည်၊ ရကှာင်စ နယ်ရပမတစ်ဝ ို က်ရှ  ရြ်ကွက်မ ှာိုးပြစ်သည ် Brimbank, Hume, 
Melton, Moonee Valley, Moreland နှင ် Whittlesea တ ို  နှင ် သက်ဆ ို င်ြါမည်။ 
 

အကယ်၍ MAEO သည် သင ် အ မ်အရဆှာက်အအံို နှင ် သက်ဆ ို င်လျှင် ၎င်ိုးသည် သင ်ရပမကွက်ရြေါ်၌ သင် လို ြ်န ို င်သည ်အရှာက ို  
ထ ခ ို က်န ို င်သည်။ ရဆှာက်လို ြ်ပြ ိုးစ ိုးပြ ိုးပြစ်သည ် မည်သည ် အရဆှာက်အအံို က ို မဆ ို  ပြန်လည်ပြပြင်တ ို ိုးခ ဲ  ၍ မရြါ။ အကယ်၍ သင် 
အသစ် အသံို ိုးပြပခင်ိုး သ ို  မဟို တ် တ ို ိုးခ ဲ  ရဆှာက်လို ြ်ပခင်ိုးက ို  စ စဥ်ရနလျှင် သင ် တ ို ိုးခ ဲ  ရဆှာက်လို ြ်ပခင်ိုးက ို  MAEO က မည်ကဲ သ ို   
ထ ခ ို က်န ို င်ရ ကှာင်ိုး သင ် ရေသ ရကှာင်စ နှင ် စကှာိုးရပြှာဆ ို ြါ။ အကန ်အသတ်ရှ ရသှာ ခခင်ိုးခ က်မ ှာိုးက ို  သက်တမ်ိုးတည်ရှ သည ် 
ရဆှာက်လို ြ်ရရိုး ြါမစ်မ ှာိုးနှင ် တင်သွင်ိုးထှာိုးပြ ိုးပြစ်သည ် အစ အစဥ် ြါမစ် ရလျှှာက်လွှှာမ ှာိုးအတွက် သက်ဆ ို င်ြါသည်။  

 

အနှာဂတ် မဲလ်ဘို န်ိုး ရလဆ ြ် မဟှာ အစ အစဥ်မ ှာိုးက ို  လ ို က်ြက်ရစရန် MAEO က ို  ပြန်လည်မွှမ်ိုးမံပြင်ဆင်န ို င်သည်။ ဤ MAEO 
မွှမ်ိုးမံပြင်ဆင်မှုအှာိုးပြင ် သက်ရရှာက်မှု မခံရရသှာ အခ  ျု   အ မ်အရဆှာက်အအံို မ ှာိုးသည် အနှာဂတ် ပြန်လည်မွှမ်ိုးမံပြင်ဆင်မှုရ ကှာင ် 
သက်ရရှာက်မှု ရှ ရကှာင်ိုးရှ န ို င်သည်။ 
 

 

အကယ်၍ သင် ဘှာသှာပြန်နှင ် စကှာိုးပြန် အကူအည  လ ို အြ်လျှင် ရက ိုးဇူိုးပြ၍ ဘှာသှာပြန်နှင ်စကှာိုးပြန် ဌှာန 
(Translating and Interpreting Service (TIS)) က ို ဆက်သွယ်ြါ။ TIS National ြို န်ိုး 131 450 
( သစရ တိုးလ န ို င်ငံအတွင်ိုး) က ို  ဆက်သွယ်ြါ သ ို  မဟို တ် ဝက်ဘ်ဆ ို က် www.tisnational.gov.au တွင် ကည ်ြါ။ 
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