
 

जलाउन सकिने फोहोरहरू 

हप्तामा दुई पटि 

 फ ो ह ो र  स ङ्क ल न  क्ष े त्र म ा  स ङ्क ल न  ग र र न े  फ ो ह ो र ह रू  घर-घरमा गएर सङ्कलन गररने सामानहरू 

■किकसमहरू■ 
●भान्सािा फोहोरहरू (बचेिो बासी खाना,  कसपी जस्ता िााँ

चो खाद्य पदार्थ आकद।) 
●िागजहरू िाम नलागे्न ●नरम खेलौना/  िुशन (ठूला आ

िारिा चीजहरूलाई िााँटेर टुक्रा पानुथहोस्।) 

●प्लास्टिि/ रबर/ भाइनल (िेरोफम, प्लास्टिििो झोला, रब

रिो जुत्ता, क्यासेट टेप, कभकियो टेप, कस.िी, कि.भी.िी,  पो

कलकर्न झोला (१८ कलटर सम्मिो) 

●छालािा सामानहरू (जुत्ता/ झोला/ पेटी) 
●िाठिा टुक्राहरू (रूखिो हााँगा: चौिाइ १० से・मी・ र ल

म्बाइ ५० से・मी भन्दा िम, बोिथ: मोटाइ ५ से・मी・भन्दा ि

म र लम्बाइ ५० से・मी・भन्दा िम) 
●िाइपर 
 

■ध्यान कदनुपने िुराहरू■ 
●तोकिएिो झोलािो मुख बााँध्नुहोस्। 

●खाना बनाउने तेल तर्ा सोय सस जस्ता तरल पदार्थलाई बट्टा वा बो

तल साँगै नफाल्नुहोस्। तरल पदार्थलाई िागज वा िपिामा सोसाउने 

वा तेललाई जमाउने पदार्थ हाली जमाएर फाल्नुहोस्। 
●कसट तर्ा बार् टावल जस्ता िाम नलागे्न िपिालाई लम्बाइ-चौिाइ ५

० से・मी・भन्दा िम साइजमा टुक्राएर, जलाउन सकिने फोहोरमा फाल्नु

होस्। 

●भान्सािा फोहोरहरूमा भएिो पानी राम्रोसाँग हटाएपकछ मात्र फाल्नु

होस्। 
●रुख कबरुवािा हााँगालाई झोलामा हाल्न नसिेमा िोरीले बाधेाँर मुठो 

बनाउनुहोस्। 

●आगलाकग हुनबाट रोक्निो लाकग आतसबाजी र सलाइलाई राम्रोसाँग 

पानीमा कभजाइएपकछ मात्र कनिाल्नुहोस्। लाइटरमा हुने तरल पदार्थ खा

ली गनुथहोस् र लाइटरलाई पानीमा कभजाइएपकछ मात्र फाल्निो लाकग कन

िाल्नुहोस्। 

●िाइपर फाल्निो लाकग कनिाल्नु अगाकि कदसालाई शौचालयमा बगाउ

नुहोस्, अकन त्यसलाई प्लास्टििमा हालेपकछ तोकिएिो झोलामा हालेर 

कनिाल्नुहोस्। 

●शे्रिर गरेिो फोहोर र माइक्रोकबि (तकिया कभत्रिो कचजहरू आकद) 

लाई छररनबाट रोक्निो लाकग झोलामा हालेपकछ, कनकदथष्ट झोलामा हालेर

 फाल्निो लाकग कनिाल्नुहोस्। 

कबिो हटाउन नकबसथनुहोस्। 

 
 
िााँठिो चौिाइ १० सेस्टिकमटर र लम्बाइ  

५० सेस्टिकमटर भन्दा बढी हुनु हुाँदैन। 

नगरद्वारा तोकिएिो फोहोर फाल्ने झोलािो 
 प्रयोग गनुथहोस्। 

नगरद्वारा तोकिएिो फोहोर फाल्ने झोलािो प्रयो
ग गनुथहोस्। 

ब्याकटि  तर्ा टु्यब लाइटलाई फोहोर जम्मा गररने स्र्ानमा कभन्दा कभनै्द राख्नुहोस्। (तोकिएिो झोलािो आवश्यक्ता छैन) 

सेल ब्याटि ी, बटन सेल ब्याटि ी (मोिेल नम्बर CR, BR) (पारदशी झोलामा हा

ल्ने), टु्यब लाइट, मिथ रीिो प्रयोग भएिा सामानहरू (पारदशी झोलामा हा

ल्ने) जलाउन नसकिने फोहोरबाट छुट्याएर कनिाल्नुहोस् र फोहोर जम्मा ग

ने स्र्ानिो छेउमा राख्नुहोस् । 

■किकसमहरू■ 
●चाइकनज माटािा भााँिाहरू (चाइकनज िचौराहरू/ र्ालहरू

/ गमलाहरू) 
●कससािा सामानहरू (फुटेिा बोतल/ कससािो पे्लट/ 

 कगलास/ फूलदानी/ ऐना आकद) 

●कचम 
●छाता 
●खेलौना (धातु कमकसएिा भागहरू भएमा) 
●र्मोकमटर 
●धाररला वसु्तहरू  ●कसयो, र्म-ट्याि र सेफ्टी रेजर 

●तेलिो भााँिो ●टु्यब लाइट ●सुख्खा ब्याटि ीहरू 
●स-साना घरेलु कबद्युकतय वसु्तहरू (घरेलु कबद्युकतय वसु्त 

ररसाइिल िानून अनुसार छुट्याएर सङ्कलन बािसमा राख्नु

होस्।) 

त्यस बाहेििा सामानलाई नगरिायाथलयद्वारा तोकिएिो झोला

मा हालेर कनिाल्नुहोस्। 

 
■ध्यान कदनुपने िुराहरू■ 

●तोकिएिो झोलािो मुख बााँध्नुहोस्। 

●जलाउन नसकिने, फोहोरिो झोलामा नअट्ने िुनै पकन 

सामानलाई ठूला आिारिो फोहोरिो रूपमा फाल्नुहोस् (छाता 

बाहेि)। 

●बे्लि वा फुटेिा कससाहरूलाई राम्रोसाँग िागजले ढाकु्नहोस् वा 

बाक्लो टेपले बेनुथहोस् र कयनीहरूमा "キケン "(खतरा) भनेर 

लेख्नुनुहोस्। 
●ब्याकटि , अकग्न कनयन्त्रि, ग्यास कसकलन्डर, अस्टिजन कसकलन्डर 

आकद नगर िायाथलयले सङ्कलन गदैन। (फोहोर कबसजथनिा लाकग 

कवशेष स्र्ान तर्ा फोहोर कबसजथनिा लाकग अनुमकत प्राप्त 

व्यवसायीलाई सम्पिथ  गनुथहोस्।) 

●बटन ब्याटि ी तर्ा सानो चाजेबल ब्याटि ी (कनिेल-क्याकियम ब्याटि ी 

आकद)लाई त्यसिो कबक्री गने पसलमा लगेर बुझाउनुहोस्। 
●उपचारिो लाकग प्रयोग गररसिेिो सुईलाई नगरिो सङ्कलन 

स्र्ानमा नकनिाल्नुहोस्। (सङ्कलन गररने) औषधी पसलमा लगेर 

बुझाउनुहोस्। 

पुन: प्रयोग गनथ सकिने 
 फोहोरलाई सङ्कलन स्र्ानमा
 रास्टखने कवशेष झोलामा 

 हालेर कनिाल्नुहोस्। 

■किकसमहरू■ 
●खाली बोतलहरू (पेय पदार्थ/ खाद्य पदार्थ/ िसे्मकटि 

सामाग्रीिो लाकग बोतलहरू) 
●खाली क्यानहरू (जुस/ क्यान फूि आकदिा क्यानहरू) 
●१८ कलटर सम्मिो क्यानहरू (िुक्की/ मरमसला आकदिा 

क्यानहरू) 

●से्प्र क्यान वा सानो ग्यासिो कसकलन्डर फाल्ने बेला, अकनवायथ 

रूपमा कभत्र भएिो सबै ग्यास प्रयोग गरी, प्वाल नपारीिन 

फाल्निो लाकग कनिाल्नुहोस्। 

●धातु (िेक्ची/ कित्ली/ फ्राइङ प्यान्/ इनामेल प्रयोग भएिा 

भााँिाहरू) 

●बोतलिा कबिोहरू (धातुबाट बनेिा) 
●तारिा ह्याङगरहरू 
 

■ध्यान कदनुपने िुराहरू■ 
 
●सङ्कलन झोलामा प्लास्टिििो झोला आकद नहाल्नुहोस्। 

 

●बोतलिो कभत्र पकट्ट पानीले पखालेर कनिाल्नुहोस्। 
 
●फुटेिा बोतलहरू, कससािा र्ालहरू तर्ा ताप-प्रकतरोध 

कससालाई, जलाउन नसकिने फोहोरिो रूपमा कनिाल्नुपछथ । 

 
●कसयो र सेफ्टी रेजरलाई बाक्लो िागजले ढािेर वा बाक्लो टेपले 

बेरेर मात्र जलाउन नसकिने फोहोरिो रूपमा कनिाल्नुहोस्। 

 
●नङ पाकलसिो बोतललाई जलाउन नसकिने फोहोरिो रूपमा 

कनिाल्नुहोस्। 

 

●खाली क्यानलाई निुच्च्याईिन फाल्निो लाकग कनिाल्नुहोस्। 

 

●पेय पदार्थिो लाकग 
●सोय ससिो लाकग 
●मादि पदार्थिो लाकग 
●कभनेगर आकदिो लाकग 

कुन कककसम भनेर किनाउने किन्ह (आइडेन्टिकफकेसन माकक ) 

PET बोटललाई जालीवाला झोलामा हाल्नुहोस्। 

किको र िोतलमा टााँकसएको कागज कनकाल्नुहोस्। 

िुन किकसम भनेर कचनाउने कचन्ह (आइिेस्टि

कफिेसन मािथ ), पुन: प्रयोग गनथ सकिने PET 

बोतलमा टााँकसएिो िागजमा वा बोतलिो पी ाँ

धमा हुन्छ। 

■PET बोतल फाल्निो लाकग िसरी कनिाल्ने■ 
１．टााँकसएिो िागज र कबिो कनिाल्ने। 
２．बोतल कभत्र भएिो वसु्त हटाएपकछ बोतल कभत्रपकट्ट पा

नीले पखाल्ने। 
３．ियाििुचुि पाने (सिेसम्म सानो हुने गरर)। 
４．फोहोर हाल्ने जालीवाला झोलामा PET बोतल हाल्नुहो

स्। 
 

■ध्यान कदनुपने िुराहरू■ 
●हटाइएिो लेबल, कबिो, तर्ा तेलिो भााँिो, लुगा धुने साबुन र 

वाटर सेभरिो ट्याङ्कलाई जलाउन सकिने फोहोरिो रूपमा 

कनिाल्नुहोस्। (कबिोलाई कबके्रता पसल तर्ा अन्य सङ्कलन िेन्द्रमा 

गएर बुझाउन पकन सकु्नहुन्छ।) 

 

●प्लास्टिििा बोतलहरू बाहेििा प्लास्टििहरूलाई जलाउन 

सकिने फोहोरिो रूपमा फाल्निो लाकग कनिाल्नुहोस्। 

 
●PET बोतललाई जालीवाला झोलामा मात्र हाल्नुहोस्। प्लास्टिि 

झोला आकद नहाल्नुहोस्। 

 

●PET बोतललाई सङ्कलन स्र्ानमा ियाििुचुि नगनुथहोस्। 

खाली बोतल, खाली क्यान र प्रयोग भएिा PET 
 बोतलहरू एिै कदनमा सङ्कलन गररन्छन्। तर यी  
छुट्टा छुटै्ट (भााँिोमा) सङ्कलन गररन्छन् भने्न िुरा 
 याद राख्नुहोस्। 

पुराना िगजहरू तल उले्लख भए अनुसार बाघेर सङ्कलन स्र्ानमा फा
ल्नुहोस्। 

पुराना लुगा र ब्लाङे्कटहरूिो सङ्कलनिो लाकग फोहर हाल्ने झोलािो प्र
योग गनुथहोस्। 

■किकसमहरू■ 
●अखबारपकत्रिा (कभत्र हाकलएिा पचाथहरू समेत) 
●पकत्रिा (िापी वा पुस्ति जस्ता, पानाहरू जोकिएिा सामानहरू 

सकहत) 
●िृपया अन्य किकसमिा िागजी फोहोरहरू (कबसु्कट वा 

खाजािा बट्टा, पोििािथ, खाम, कटसु्य पेपरिा बट्टा आकद)-लाई 

िागजिो झोलामा रास्टख िोरीले बााँध्नुहोस्। 
●िािथबोिथ (बाक्लो, बकलयो िािथबोिथ) 
●दुधिा िागजी बट्टाहरू (एस्टिकनयमिो प्रयोग भएिा 

बाहेि)●पुराना लुगाहरू (सबै किकसमिा लगाउने िुराहरू)/ 

किमोनो (ओबी बाहेि (किमोनो लगाउाँदा बाधे्न पटुिा)) 

●ब्लाङे्कट 

 
■ध्यान कदनुपने िुराहरू■ 

●ढुसी परेर कबग्रने सके्न हुनाले, पानी परेमा पुरानो लुगा र ब्लाङे्कट नगरद्वारा 

सङ्कलन गररनेछैन। 

 

●पुन: प्रयोग गनथ सकिने फोहोर-२ पुराना लुगाहरू र ब्लाङे्कटहरू बाहेि, अरू 

पानी परेिो कदनमा पकन सङ्कलन गररन्छ, तर सम्भव भएसम्म घाम लागेिो 

कदनमा कनिाल्नुहोस्। 

 

●प्रयोग भएिा दुधिा बट्टाहरूलाई पखालेर, िााँटेर खोलीसिेपकछ िोरीले 

बााँध्नुहोस्। 

 
●बााँध्निो लाकग धातु प्रयोग गररएिा िुराहरू (बाइन्डर, क्याटलग आकद) र 

भाइनल िोकटङ गररएिा िुराहरू जलाउन सकिने फोहोरमा पदथछन्। 

 
●िागज पत्रमा रहेिो िेपलरिो कपन नहटाए पकन हुन्छ। 

 

●िागजिो प्याििो कपउने ठाउाँमा प्लास्टिि भएमा, प्लास्टिििो कपउने ठाउाँ  

कनिाली, मूल्यवान् वसु्तिो रूपमा फाल्निो लाकग कनिाल्नुहोस्। कनिालेिो 

प्लास्टिििो कपउने ठाउाँलाई जलाउने फोहोरिो रूपमा फाल्निो लाकग 

कनिाल्नुहोस्। (यद्यकप, एलु्यकमकनयम िोकटङ गरेिो िागजिो प्याि भने 

जलाउने फोहोर हो।) 

सोदाइ गोमी उिेचुिे सेिर (ठूला आिारिा फोहोरहरू सङ्कलन िेन्द्र) 

●समय: सोमवारदेस्टख शुक्रवारसम्म (सावथजकनि कबदािा कदनहरूमा बन्द हुनेछन्) कबहानिो ९ बजेदेस्टख कदउाँसोिो ४ बजेसम्म। 
 

●एि पटिमा ५ वटा सामानसम्म सङ्कलन गररनेछ। दोस्रोपल्टिो सङ्कलन नू्यनतम ७ कदन पकछ मात्र हुनेछ। 
 
※याद गनुथहोस्, सोमवार र कबदािो भोकलपल्ट फोन व्यस्त हुन्छ। 

ठूला आिारिा फोहोर २ किकसमिा हुन्छन्। १) ५० से・मी भन्दा लामो जलाउन सकिने फोहोरहरू, २) जलाउन 

नसकिने फोहोरहरू, जसलाई २० कलटरिो जलाउन नसकिने झोलामा हाल्न सकिाँ दैन। 

■किकसमहरू■ 

िााँठः चौिाइ २० से・मी भन्दा िम 
लम्बाइ १.५ कमटर भन्दा िम 

●२० कलटरिो जलाउन नसकिने फोहोरिो लाकग झोलामा अट्ने भएमा जलाउन नसकिने 

फोहोरिो रूपमा कनिाल्न सकिनेछ। (गहु्ाँगो सामान बाहेि) 

※सङ्कलन गनथ सकिने सामान र सङ्कलन शुल्किो बारेमा ठूला आिारिा फोहोरहरू 

सङ्कलन िेन्द्रमा कनकित गनुथहोस्। 

【ठूला आिारिा फोहोरहरूिो कबसजथन शुल्क】 

●फोहोरहरूिो प्रशोधन शुल्क "370 येन", "740 येन", "1,110 येन" र "1,480 येन" गरर 4 

स्तरिा छन् । शुल्क रिम अनुसार "370 येन" िो प्रशोधन कटिटलाई आवश्यि संख्यामा 

खररद गनुथहोस् । 

●नगदमा मात्र भुक्तानी कलइनेछ र प्रशोधन कटिटलाई पुनः नगदमा कफताथ गररने छैन । 

●प्रशोधन कटिटलाई देख्न सकिने ठाउाँमा नउप्िने गरर टााँसु्नहोस् । 

●तपाईं आफैले ठूला आिारिा फोहोर जलन िेन्द्रमा लगेमा, कबसजथन शुल्क नगदमा 

कतनुथपनेछ।（प्रशोधन कटिटिो प्रयोग गनथ सकिाँ दैन ।） 

●सामाकजि संरक्षण पाइरहेिो पररवारले, ठूला आिारिा फोहोर कबसजथन शुल्क कतनुथ 

पनेछैन। कवसृ्तत जानिारीिो लाकग ठूला आिारिा फोहोर सङ्कलन िेन्द्रमा सोधपुछ 

गनुथहोस्। 

■ठूला आकारका फोहोर किसजकन गने तररका■ 

①「सोदाइ गोमी उिेचुिे िेन्द्र (ठूला आिारिा फोहोर सङ्कलन िेन्द्र) मा फोनमाफथ त कनवेदन कदनुहोस्। िेन्द्रिो 

िाफले तपाईंलाई शुल्क, सङ्कलन कमकत तर्ा स्र्ानिाबारे जानिारी कदनुहुनेछ। 

②「िस्टन्बनी जस्ता पसलहरूबाट ठूला आिारिा फोहोरमा टााँसे्न प्रोसेकसङ स्टििर खररद गनुथहोस्। (नगदमा मात्र 

भुक्तानी कलइने) 

③प्रोसेकसङ स्टििरमा सङ्कलन गररने कमकत र आफ्नो नाम लेखी, ठूला आिारिा फोहोरमा टााँसु्नहोस्। सङ्कलन 

गररने कदन, कबहानिो ८:३० सम्ममा तोकिएिो स्र्ानमा कलएर जान नकबसथनुहोस्। 

※मान्सन वा अपाटथ मेििो खण्डमा, ठूला आिारिा फोहोर सङ्कलन स्र्ान, भवनिो पकहलो तल्लािो मुलढोिा 

बाकहर हो। 

④फोहोर सङ्कलन टि िले यसलाई उठाउाँ नेछ। (तपाईं उपस्टस्र्त हुनु आवश्यि छैन।) 

※हामी भवन कभत्र पसेर ठूला फोहोर सङ्कलन गदैनौ।ं 

※पानी परेिो कदनमा पकन ठूला आिारिा 

 फोहोरिो सङ्कलन गररनेछ। 

                

 

                

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

●वृद्धा र शारीररि रूपमा अपाङ्गता भएिा व्यस्टक्तहरूलाई सहयोग सेवा 

■वृद्धा (६५ वषथमाकर्िा) र शारीररि रूपमा अपाङ्गता भएिा व्यस्टक्तहरूलाई 

ठूला आिारिा फोहोर घर कभत्रबाट कनिाल्न गाह्ो हुने अवस्र्ामा, 

िाफहरूले सहयोग गनेछन्। 

(कवसृ्तत जानिारीिो लाकग ठूला फोहोर सङ्कलन िेन्द्रमा सम्पिथ  गनुथहोस्।) 

जलाउन नसकिने फोहोर पुन: प्रयोग गनथ सकिने फोहोर / PET बोतल पुन: प्रयोग गनथ सकिने फोहोर-२ ठूला आिारिा फोहोरहरू 

मकहनामा १ पटि हप्तामा १ पटि 

कबिो हटाउन नकबसथनुहोस्। 
धातुिो कबिोलाई सङ्कलन स्र्ानमा रास्टखए

िो खाली क्यान हाल्ने झोलामा हाल्नुहोस्। 

हप्तामा १ पटि सशुल्क सेवा/ टेकलफोन, फ्याि, इ-मेलद्वारा कनवेदन कदनुहोस्। 

िस्ना (बेकिङ) 

ठूला आिारिा फोहोरमा टााँसे्न प्रोसेकसङ स्टििर 

फोन: ०४७-४५७-४१५३ ＦＡＸ. ०४७-४५७-४२२१ 


