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जलाउन नसिकने फोहोर

जलाउन सिकने फोहोरह

र न े

घर-घरमा गएर स लन ग रने सामानह

फ ो ह ो र ह

पुन: योग गन सिकने फोहोर / PET बोतल

मिहनामा १ पटक

ह ामा दु ई पटक

ग

पुन: योग गन सिकने फोहोर-२

ह ामा १ पटक

ठूला आकारका फोहोरह

ह ामा १ पटक

सशु

खाली बोतल, खाली
ान र योग भएका PET
बोतलह एकै िदनमा स लन ग र छन् । तर यी
छु ा छु ै (भाँ डोमा) स लन ग र छन् भ े कुरा
याद रा नुहोस्।

सेवा/ टे िलफोन,

ा

, इ-मे ल ारा िनवेदन िदनुहोस्।

सोदाइ गोमी उकेचुके से र (ठूला आकारका फोहोरह

स लन के )

फोन: ०४७-४५७-४१५३ ＦＡＸ. ०४७-४५७-४२२१
●समय: सोमवारदे ख शु

वारस

(सावजिनक िबदाका िदनह मा ब

●एक पटकमा ५ वटा सामानस

स लन ग रने छ। दो ोप

ने छन्) िबहानको ९ बजे दे ख िदउँ सोको ४ बजे स

को स लन

ू नतम ७ िदन पिछ मा

※याद गनुहोस्, सोमवार र िबदाको भोिलप
नगर ारा तोिकएको फोहोर फा ने झोलाको
ग गनुहोस्।

यो

पुन: योग गन सिकने
फोहोरलाई स लन थानमा
रा खने िवशेष झोलामा
हाले र िनका नुहोस्।

PET बोटललाई जालीवाला झोलामा हा नुहोस् ।

पुराना कगजह
नुहोस्।
पुराना लु गा र
योग गनुहोस्।

तल उ

ेख भए अनुसार बाघेर स लन

थानमा फा

ठूला आकारका फोहोर २ िकिसमका

ने छ।

फोन

छ।

छन्। १) ५० से ・ मी भ ा लामो जलाउन सिकने फोहोरह , २) जलाउन

नसिकने फोहोरह , जसलाई २० िलटरको जलाउन नसिकने झोलामा हा न सिकँदै न।

ा े टह को स लनको लािग फोहर हा ने झोलाको

■िकिसमह ■

●पेय पदाथको लािग
●सोय ससको लािग
●मादक पदाथको लािग
●िभने गर आिदको लािग

नगर ारा तोिकएको फोहोर फा ने झोलाको
योग गनुहोस्।

।

डाँ ठः चौडाइ २० से・मी भ ा कम
ल ाइ १.५ िमटर भ ा कम

िबक र बोतलमा टाँिसएको कागज िनका नुहोस्।
ड ा (बेिडङ)
ािट तथा

ुब लाइटलाई फोहोर ज ा ग रने थानमा िभ ा िभ ै रा नु होस्। (तोिकएको झोलाको आव

●२० िलटरको जलाउन नसिकने फोहोरको लािग झोलामा अट् ने भएमा जलाउन नसिकने

ा छै न)

फोहोरको

※स

िबक हटाउन निबसनु होस् ।

पमा िनका न सिकने छ। (ग ुँ गो सामान बाहेक)

लन गन सिकने सामान र स लन शु

को बारे मा ठूला आकारका फोहोरह

स लन के मा िनि त गनु होस्।

【ठूला आकारका फोहोरह
●फोहोरह को शोधन शु
रका छन् । शु

को िबसजन शु

】

"370 येन", "740 ये न", "1,110 येन" र "1,480 ये न" ग र 4

रकम अनु सार "370 येन" को शोधन िटकटलाई आव

क सं

ामा

ख रद गनु होस् ।

डाँ ठको
५० से

●भा ाका फोहोरह

चौडाइ १० से िमटर र ल ाइ
िमटर भ ा बढी नु ँ दैन।

■िकिसमह ■

(बचे को बासी खाना, िसपी ज ा काँ
चो खा पदाथ आिद।)
●कागजह काम नला े ●नरम खे लौना/ कुशन (ठूला आ
कारका चीजह लाई काँटेर टु ा पानुहोस्।)
● ा क/ रबर/ भाइनल ( े रोफम, ा कको झोला, रब
रको जु ा,
ासे ट टे प, िभिडयो टे प, िस.डी, िड.भी.डी, पो
िलिथन झोला (१८ िलटर स को)
●छालाका सामानह (जु ा/ झोला/ पेटी)
●काठका टु ाह ( खको हाँ गा: चौडाइ १० से ・मी・ र ल
ाइ ५० से ・मी भ ा कम, बोड: मोटाइ ५ से ・मी・भ ा क
म र ल ाइ ५० से ・मी・भ ा कम)
●डाइपर

●नगदमा मा भु

सेल
ाटी, बटन सेल
ाटी (मोडे ल न र CR, BR) (पारदश झोलामा हा
ने ) ,
ुब लाइट, मकरीको योग भएका सामानह (पारदश झोलामा हा
ने ) जलाउन नसिकने फोहोरबाट छु ाएर िनका नु होस् र फोहोर ज ा ग
न थानको छे उमा रा नु होस् ।

●चाइिनज

धातुको िबक लाई स लन थानमा रा खए
को खाली
ान हा ने झोलामा हा नु होस्।

■िकिसमह ■

तल सँगै नफा नुहोस्। तरल पदाथलाई कागज वा कपडामा सोसाउने
वा ते ललाई जमाउने पदाथ हाली जमाएर फा नुहोस् ।

माटाका भाँ डाह
(चाइिनज कचौराह / थालह
/ गमलाह )
●िससाका सामानह (फुटे का बोतल/ िससाको ेट/
िगलास/ फूलदानी/ ऐना आिद)
●िचम
●छाता
●खेलौना (धातु िमिसएका भागह भएमा)
●थम िमटर
●धा रला व ु ह
●िसयो, थम- ाक र से ी रे जर
●तेलको भाँ डो ● ुब लाइट ●सु ा ाटीह
●स-साना घरे लु िबद् युितय व ुह (घरे लु िबद् यु ितय व ु
रसाइकल कानून अनुसार छु ाएर स लन बाकसमा रा नु
होस्।)
स बाहेकका सामानलाई नगरकायालय ारा तोिकएको झोला
मा हालेर िनका नुहोस्।

●िसट तथा बाथ टावल ज ा काम नला े कपडालाई ल ाइ-चौडाइ ५

■ ान िदनुपन कुराह ■

■ ान िदनु पन कुराह ■

●खाना बनाउने ते ल तथा सोय सस ज ा तरल पदाथलाई ब ा वा बो

० से・मी・भ ा कम साइजमा टु ाएर, जलाउन सिकने फोहोरमा फा नु
होस्।

●भा ाका फोहोरह मा भएको पानी रा ोसँग हटाएपिछ मा
होस्।

फा नु

सामानलाई ठूला आकारको फोहोरको
बाहेक)।

पमा फा नुहोस् (छाता

● ेड वा फुटे का िससाह लाई रा ोसँ ग कागजले ढा ुहोस् वा

बनाउनुहोस्।

●आगलािग

● ािट, अि िनय क,

नबाट रो को लािग आतसबाजी र सलाइलाई रा ोसँग
पानीमा िभजाइएपिछ मा िनका नुहोस्। लाइटरमा ने तरल पदाथ खा
ली गनुहोस् र लाइटरलाई पानीमा िभजाइएपिछ मा फा नको लािग िन
का नुहोस्।

●डाइपर फा नको लािग िनका नु अगािड िदसालाई शौचालयमा बगाउ
नुहोस्, अिन
िनका नुहोस्।

सलाई

ा

कमा हाले पिछ तोिकएको झोलामा हाले र

● ेडर गरे को फोहोर र माइ ोिबड (तिकया िभ को िचजह
आिद)
लाई छ रनबाट रो को लािग झोलामा हाले पिछ, िनिद झोलामा हाले र
फा नको लािग िनका नु होस्।

ास िसिल र, अ जन िसिल र
आिद नगर कायालयले स लन गदन। (फोहोर िबसजनका लािग
िवशेष थान तथा फोहोर िबसजनका लािग अनुमित ा
वसायीलाई स क गनुहोस्।)

●बटन

ाटी तथा सानो चाजबल ाटी (िनकेल- ािडयम
आिद)लाई सको िब ी गन पसलमा लगेर बु झाउनुहोस् ।

ाटी

●उपचारको लािग योग ग रसकेको सु ईलाई नगरको स लन

थानमा निनका नुहोस्। (स लन ग रने) औषधी पसलमा लगेर
बुझाउनुहोस्।

(आइडे

िफकेसन माक), पुन:

(पेय पदाथ/ खा पदाथ/ क ेिटक
सामा ीको लािग बोतलह )
●खाली ानह (जुस/ ान फूड आिदका ानह )
●१८ िलटर स को ानह (कु ी/ मरमसला आिदका
ानह )
● े ान वा सानो ासको िसिल र फा ने बेला, अिनवाय
पमा िभ भएको सबै ास योग गरी, ाल नपारीकन
फा नको लािग िनका नुहोस् ।
●धातु (डे ी/ िक ी/ ाइङ ान्/ इनामेल योग भएका
भाँ डाह )
●बोतलका िबक ह (धातुबाट बनेका)
●तारका ाङगरह

●बोतलको िभ

■ ान िदनुपन कुराह ■

पि पानीले पखालेर िनका नुहोस् ।

●फुटे का बोतलह

, िससाका थालह तथा ताप- ितरोध
िससालाई, जलाउन नसिकने फोहोरको पमा िनका नुपछ।

●िसयो र से

ी रे जरलाई बा ो कागजले ढाकेर वा बा ो टे पले
बेरेर मा जलाउन नसिकने फोहोरको पमा िनका नुहोस् ।

●नङ पािलसको बोतललाई जलाउन नसिकने फोहोरको
िनका नुहोस्।

●खाली

ानलाई नकु

योग गन सिकने PET

बोतलमा टाँिसएको कागजमा वा बोतलको पीँ

■िकिसमह ■

पमा

धमा

■PET बोतल फा नको लािग कसरी िनका ने■
１．टाँिसएको कागज र िबक िनका ने।
２．बोतल िभ भएको व ु हटाएपिछ बोतल िभ पि

पा
नीले पखा ने।
３．क ाककुचु क पान (सकेस सानो ने ग र)।
４．फोहोर हा ने जालीवाला झोलामा PET बोतल हा नुहो
स्।

र
वाटर सेभरको
ा लाई जलाउन सिकने फोहोरको
पमा
िनका नुहोस्। (िबक लाई िब े ता पसल तथा अ स लन के मा
गएर बुझाउन पिन स ु छ।)

●

ा कका बोतलह बाहेकका
ा कह लाई जलाउन
सिकने फोहोरको पमा फा नको लािग िनका नुहोस्।
बोतललाई जालीवाला झोलामा मा हा नुहोस्।
झोला आिद नहा नुहोस् ।
लन थानमा क

ा

ाककुचुक नगनुहोस्।

हािलएका पचाह
क ज ा, पानाह

नगदमा

शोधन िटकटको योग गन सिकँदै न ।

●सामािजक

संर ण पाइरहेको प रवारले, ठूला आकारका फोहोर िबसजन शु

ितनु

ृत जानकारीको लािग ठूला आकारका फोहोर स लन के मा सोधपुछ

गनु होस्।

समे त)
जोिडएका सामानह

सिहत)
●कृपया अ िकिसमका कागजी फोहोरह (िब ु ट वा
खाजाका ब ा, पो काड, खाम, िट ु पेपरका ब ा आिद)-लाई
कागजको झोलामा रा ख डोरीले बाँ नुहोस्।
●काडबोड (बा ो, बिलयो काडबोड)
●दु धका कागजी ब ाह
(ए िनयमको
योग भएका
बाहेक)●पु राना लुगाह
(सबै िकिसमका लगाउने कुराह )/
िकमोनो (ओबी बाहे क (िकमोनो लगाउँ दा बा े पटु का))
● ा ेट

■ ान िदनु पन कुराह ■

■ठूला आकारका फोहोर िबसजन गन त रका■
①「सोदाइ गोमी उकेचुके के
ाफले तपाईंलाई शु

②「क

बनी ज

भु

ानी िलइने)

③

ोसेिसङ

ा पसलह बाट ठूला आकारका फोहोरमा टाँ े ोसे िसङ

कर ख रद गनु होस् । (नगदमा मा

करमा स लन ग रने िमित र आ नो नाम लेखी, ठूला आकारका फोहोरमा टाँ ुहोस्। स लन

ग रने िदन, िबहानको ८:३० स

※मा

(ठूला आकारका फोहोर स लन के ) मा फोनमाफत िनवेदन िदनुहोस् । के को

, स लन िमित तथा थानकाबारे जानकारी िदनु नेछ।

न वा अपाटमे को ख

मा तोिकएको थानमा िलएर जान निबसनुहोस् ।
मा, ठूला आकारका फोहोर स लन थान, भवनको पिहलो त

ाको मु लढोका

बािहर हो।

④फोहोर स

लन टकले यसलाई उठाउँ ने छ। (तपाईं उप थत नु आव

※हामी भवन िभ

क छै न।)

पसेर ठूला फोहोर स लन गदनौं।

※पानी परे को िदनमा पिन ठूला आकारका
फोहोरको स लन ग रनेछ।

●ढु सी परे र िब ने स े नाले , पानी परे मा पुरानो लु गा र

ा े ट नगर ारा

स लन ग रनेछैन।

■ ान िदनु पन कुराह ■
●हटाइएको लेबल, िबक , तथा ते लको भाँडो, लुगा धु ने साबुन

●PET बोतललाई स
ाईकन फा नको लािग िनका नुहोस्।

छ।

●PET

■िकिसमह ■

●अखबारपि का (िभ
●पि का (कापी वा पु

(आइडे

ुहोस् ।
लगेमा, िबसजन शु

ितनु पनछ।
पनछै न। िव

िफकेसन माक)

कुन िकिसम भने र िचनाउने िच

●जलाउन नसिकने, फोहोरको झोलामा नअट् ने कुनै पिन

बा ो टे पले बेनुहोस् र ियनीह मा " キ ケ ン "(खतरा) भनेर
ले नुनुहोस्।

● ख िब वाका हाँ गालाई झोलामा हा न नसकेमा डोरीले बाधे रँ मु ठो

कुन िकिसम भनेर िचनाउने िच

●खाली बोतलह

ानी िलइने छ र शोधन िटकटलाई पुनः नगदमा िफता ग रने छै न ।

● शोधन िटकटलाई दे सिकने ठाउँ मा नउ कने ग र टाँ
●तपाईं आफैले ठूला आकारका फोहोर जलन के मा

िबक हटाउन निबसनु होस्।

क

●पुन: योग गन सिकने फोहोर-२ पुराना लु गाह

र

पानी परे को िदनमा पिन स लन ग र छ, तर स

ा े टह
व भएस

ठूला आकारका फोहोरमा टाँ े ोसे िसङ

बाहे क, अ

कर

घाम लागेको

िदनमा िनका नुहोस्।

● योग भएका दु धका ब ाह लाई पखाले र, काँटेर खोलीसकेपिछ डोरीले
बाँ नुहोस्।

●बाँ को लािग धातु योग ग रएका कुराह
भाइनल कोिटङ ग रएका कुराह

●कागज प मा रहे को

े पलरको िपन नहटाए पिन

●कागजको

ाकको िपउने ठाउँ मा

िनकाली, मू

वान् व ु को

ा

(बाइ र,

ा

क भएमा,

जलाउने फोहोर हो।)

छ।
ा

●वृ ा र शारी रक
कको िपउने ठाउँ

पमा फा नको लािग िनका नुहोस्। िनकाले को

कको िपउने ठाउँ लाई जलाउने फोहोरको

िनका नुहोस्। (य िप, ए

ाटलग आिद) र

जलाउन सिकने फोहोरमा पदछन्।

पमा फा नको लािग

ुिमिनयम कोिटङ गरे को कागजको

ाक भने

पमा अपा ता भएका

■वृ ा (६५ वषमािथका) र शारी रक

ह लाई सहयोग सेवा

पमा अपा ता भएका

ठूला आकारका फोहोर घर िभ बाट िनका न गा ो

ह लाई
ने अव थामा,

ाफह ले सहयोग गनछन्।
(िव ृ त जानकारीको लािग ठूला फोहोर स लन के मा स क गनुहोस्।)

