
देिखन ेठाउँमा 
टास्नहोस् ह!ै

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु

खाली क्यान

खाली बोतल

प्लािस्टकका बोतलहरू 

माकर्  भएका 
चीजहरू

िवशषे संस्करण

अिनवायर् रूपमा तोिकएको झोलामा!

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु 

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार)

भान्साको (काचँो) फोहोर

काठको फोहोर अन्य

45 िलटरको तोिकएको झोलामा 
पस्न ेसाइज भई, एउटाको मात्र तौल 
5kg वा सोभन्दा कमको चीज

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार)

प्लािस्टक कन्टेनर तथा 
प्याकेजहरू

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु 

पाउरोटी

झोला र र् यापहरू

बोतलहरू

कप र प्याकहरू

ट्रेहरू

िससा र माटोल ेबनकेो भाडँाहरू

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु 

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार)

स्प्र ेक्यान यारोसोल क्यान

पोटेर्बल स्टोभको ग्यासँको िसिलन्डर

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु 

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार)

ठूलो साइजको फोहोर जलाउन निमल्न ेफोहोर

ठूलो साइजको फिनर्चर

साइकल

ठूलो आकारको फोहोर

खोज्नहोस्

िबयरको बोतल, इस्योिबन (१८००ml को बोतल) 
जस्ता पुन: प्रयोग गिरन ेचीजहरू सकेसम्म 
िवक्रतामा िफतार् गनुर्होस्

स्याम्पु

िल
कु

इड
िड

टज
ेर्न्ट

खोज्नहोस्

िक्लन स्टेसन

खोज्नहोस्

फोहोर र स्रोतहरु छुट्याउन ेर फाल्नकोलािग सङ्कलन गनेर् तिरका फोहोर र स्रोतको सङ्कलन गिरन ेिदन (बार) िबहान 5 बजदेेिख िबहान 8 
बजसेम्मको अविधमा तोिकएको ठाउँमा फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।

कोब ेसहरको फोहोरको लािग तोिकएको झोला (घरेलु फोहोरको लािग) सुपरमाकेर् ट, किम्बनी, होम सन्टर आिदमा िबक्री गिरन्छ।

अिनवायर् रूपमा तोिकएको झोलामा! अिनवायर् रूपमा तोिकएको झोलामा!

क्यान, बोतल र प्लािस्टकका 
बोतलहरू 

हप्तामा 1 पटक

हरेक हप्ता बुधबार
पये पदाथर्, खाद्य पदाथर् र 
मरमसला भएका क्यान, बोतल 
र प्लािस्टकका बोतलहरू 

अिनवायर् रूपमा त्यसमा भएको चीज पूणर् 
रूपमा प्रयोग गरेर, िबकोर् हटाउनुहोस्

प्लािस्टकका बोतलहरूको लबेल पिन हटाउनुहोस्।
प्लािस्टकल ेबनकेो िबकोर् र लबेललाई प्लािस्टक कन्टेनर तथा प्याकेजहरूमा
धातुल ेबनकेो िबकोर्लाई जलाउन निमल्न ेफोहोरमा।

िभत्रपिट्टको भागलाई पानील ेहल्का पखाल्नुहोस्
प्लािस्टकका बोतलहरू तसेोर् पारेर राखी, समान 
हुन ेगरी कच्याककुचुक पानुर्होस्।

क्यान, बोतल र प्लािस्टकका 
बोतलहरूलाई तोिकएको झोलामा सँग ै
हालरे फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
(िरसाइकल गिरन ेहुनाल ेकदािप अन्य फोहोरहरू निमसाउनुहोस्।)

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार) हप्तामा 1 पटक

हरेक हप्ता बार
िचन्ह "プラ" (पुरा) माकर्  हो।

"プラ" (पुरा) माकर्  भएको प्लािस्टकल े
बनकेो कन्टेनर तथा प्याकेजहरू

कप नुडल्स

※सकेसम्म खाद्य सामग्रीको ट्र ेहरू सुपरमाकेर् ट अगािडको 
सङ्कलन बक्समा

िस्कन
लोसन

■अिनवायर् रूपमा त्यसमा भएको चीज पूणर् रूपमा प्रयोग 
गरी, फोहोर लागकेो चीजलाई पानील ेहल्का पखाल्न,े 
पुछ्न ेआिद गरेपिछ फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।

※त्यसमा भएको चीज र फोहोर सिजल ैनहट्न ेखण्डमा, जलाउन 
िमल्न ेफोहोरको रूपमा फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।

■मध्यम साइजको झोला (पसलमा िदइन ेप्लािस्टकको 
झोलाहरू आिद) प्रयोग नगरीकन, िसध ैतोिकएको 
झोलामा हाल्नुहोस्।

※अन्य जलाउन नसिकन ेफोहोर 
भन्दा फरक झोलामा हाल्नु 
आवश्यक छैन।

अिग्रम 
रूपमा 
आवदेन

शुल्क
लाग्नछे

कोब ेसहर ठूलो साइजको फोहोर
दतार् सन्टरमा अिग्रम रूपमा आवदेन िदनुहोस् मिहनाको बारर मिहनाको बारर
इन्टरनटे दतार् कोब ेसहर  ठूलो साइजको फोहोर

कोब ेसहर साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू

(नाकुसु गोमी)

(िडसम्बर 29 तािरख～जनवरी 3 तािरख बाहेक) ※सावर्जिनक िबदाको िदन पिन सम्पकर्  गनर् सिकन्छ 

सोमबार～शुक्रबार   9:00 AM～4:00 PM

45 िलटरको तोिकएको झोलामा 
हालरे झोलाको मुखलाई राम्रोसँग 
बाध्न नसिकन ेसाइजको चीज

45 िलटरको तोिकएको झोलामा 
हाल ेतापिन, एउटा मात्रको तौल 
5kg भन्दा बढी भएको चीज

फाल्न ेबलेा ध्यान िदनुपनेर् कुराहरु

आवदेन पिछ. 
ठूलो साइजको फोहोरको िसल काडर् िकनी, 
त्यसलाई टासँरे फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
※आवदेन निदइएको चीजहरू सङ्कलन गिरँदैन

तोिकएको झोलामा हाल्न नहुन!े

मिहनामा 2 पटक

45 िलटरको तोिकएको झोलामा 
पस्न ेसाइज भई, एउटाको मात्र तौल 
5kg वा सोभन्दा कमको चीज

साना धातुका सामानहरू

साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू

छुट्टै, तोिकएको बक्सद्वारा सङ्कलन गिरन्छ। िवस्तृत 
जानकारीको लािग 

■फुटेका वा धािरला कुराहरू आिद फाल्नको लािग िनकाल्न ेखण्डमा
िससा, माटोल ेबनकेो भाडँो, चक्कु, नाइफ, काटँा आिदलाई 
कागजल ेबरेेर तोिकएको झोलामा हालपेिछ, बािहरबाट थाहा हुन े
गरी तोिकएको झोलामा "キケン" (िककेन) भनरे लखेरे टासँी, 
फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।

■छाता र िसधा ट्यब LED का सामानहरू फाल्नको लािग िनकाल्न ेखण्डमा
छाता र िसधा ट्यब LED का सामानहरूको सन्दभर्मा, थौरै झोलाबाट 
िनस्केको भएपिन समस्या नहुन ेहुनाल,े 45 िलटरको तोिकएको 
झोलामा तस्रो पारेर हाल्न ेआिद गरी, सकेसम्म िभत्रसम्म पसालरे 
झोलाको मुखलाई राम्रोसँग बाधँपेिछ फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
※ग्लो स्टाटरलाई सङ्कलन सहयोग पसल (घरेलु िवद्यितय उपकरण िबक्री पसल, होम 

सन्टर, स्थानीय िवद्यितय उपकरण पसल, सुपरमाकेर् ट) मा िलएर जानुहोस्। (रेइवा 2 
साल अिप्रलदेिख)

रेइवा 2 साल अिप्रलदेिख 
नया ँिनयम लागु भएको छ।

िभत्र भएको चीज 
देिखन ेझोला 
(15L सम्म) 

※लगभग 45cm×55cm जितसम्म
※पारदशीर् र आधा पारदशीर् झोला LL 

साइजसम्म

ग्यासँको सानो िसिलन्डर र 
स्प्र ेक्यान

मिहनामा 2 पटक

पूणर् रूपमा प्रयोग गिरएको (त्यसमा 
भएको चीज पूणर् रूपमा हटाइएको) पोटेर्बल 
स्टोभको ग्यासँको िसिलन्डर, हयेर 
ड्रेिसङ सामग्री र कीटनाशक 
आिदको स्प्र ेक्यान, यारोसोल क्यान

सब ैपूणर् रूपमा प्रयोग 
गनुर्होस्

जलाउन निमल्न ेफोहोर बाट छुट्याएर, 
िभत्र भएको चीज देिखन ेझोला (15L सम्म) 
मा हाल्नुहोस्।

प्वाल पानुर् पदैर्न

िक्लन स्टेसनमा जलाउन निमल्न े
फोहोर भन्दा फरक ठाउँमा छुट्याएर, 
फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
《इनजे िचत्र》

जलाउन नसिकन ेफोहोर ग्यासँको सानो िसिलन्डर र स्प्र ेक्यान

अिनवायर् रूपमा तोिकएको झोलामा!

जलाउन िमल्न ेफोहोर

हप्तामा 2 पटक

बार र बार

छाला र फाइबरहरू

प्लािस्टकहरू 

कागजको डाइपर

■खानामा प्रयोग गिरन ेतले जस्ता तरल पदाथर्लाई अिनवायर् रूपमा कागज 
अथवा कपडामा सोसाउनुहोस् वा जमाएर सानो पोिलिथनको झोलामा 
हालपेिछ तोिकएको झोलामा हाली फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
■बासँको िसन्का जस्ता चुच्चो परेका चीजहरूलाई दुई टुक्रा पारी, कागजल े

बनेेर् आिद गरी त्यसल ेझोला नच्यात्न ेबनाई झोलामा हाल्नुहोस्।
■काचँो फोहोरको पानी राम्रोसँग िनचरौ।ं
■िरसाइकल गनर् सिकन ेकागजलाई स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: 

प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरू सामूिहक सङ्कलनमा

�ानीय �ोतको �पमा पुन: �योग गन� सिकने चीजह� सामूिहक सङ्कलन 

पि�का, कागजह� र काड�बोड� 
पुरानो लुगा र पुरानो कपडा

सङ्कलन िमित र समय

※बसोबास गनेर् ठाउँको स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरूको 
सामूिहक सङ्कलनमा िलएर गई िरसाइकल गरौ ं(पछािडको भाग हनेुर्होस्) 

कोब ेसहर 　फोहोर, िरसाइकल, वातावरण प्रकाशन　कोब ेसहर वातावरणीय ब्युरो िवभाग सामान्य मािमला शाखा 2020 साल जनवरी
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एअर किन्डसनर, टेिलिभजन, िफ्रज र िफ्रजर, वािसङ मिेसन र कपडा सुकाउन ेमिेसन

िवक्रता थाहा भएको खण्डमा

िवक्रता थाहा नभएको खण्डमा

・पिहल ेखिरद गरेको पसल अथवा
・नया ँखिरद गनेर् पसल

・निजकको िवद्यितय उपकरण पसल 
अथवा
・टेक-ब्याक सहयोग पसल मा 

परामशर् गनुर्होस्।
टेक-ब्याक सहयोग पसलको बारेमा 
वाकेतोन BOOK  P20 हनेुर्होस्।
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खोज्नहोस्

आफैल ेिलएर जान ेखण्डमा (शुल्क लाग्नछे) 

पित्रका, कागजहरू, 
काडर्बोडर् आिद

होमपजे खोज्नहोस्

※स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरूको सामूिहक सङ्कलन प्रयोग गनर् नसक्न खण्डमा, पुरानो कागज र पुरानो कपडालाई जलाउन सिकन ेफोहोरको िदनमा, तोिकएको झोलामा हालरे फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।

फोनद्वारा जानकारी िलनको लािग

ठूलो साइजको फोहोरको आवदेनको बारेमा

सहरल ेसङ्कलन नगनेर् चीजहरू यी चीजहरूलाई िक्लन स्टेसनमा छोडेको खण्डमा, 
अवधै डिम्पङको रूपमा सजाय िदइन्छ।

उपभोक्ता टेक-ब्याक अनुरोध

िवक्रताद्वारा सङ्कलन

"िरसाइकल शुल्क" तथा "टेक-ब्याक ढुवानी 
शुल्क" िवक्रतामा भुक्तानी

टेक-ब्याक समय र िमितबारे सकेसम्म िछटै परामशर् गनुर्होस्।

िरसाइकल शुल्क＋टेक-ब्याक ढुवानी शुल्क

िरसाइकल शुल्क＋रकम ट्रान्सफर शुल्क
िरसाइकल शुल्क भुक्तानी

पोस्ट अिफसमा भएको िनिदर्ष्ट भुक्तानीपत्र (घरेलु िवद्यितय उपकरण 
िरसाइकल काडर्) मा नाम, फोन नम्बर, फाल्न ेसामान, उत्पादक जस्ता 
आवश्यक िववरण लखेी "िरसाइकल शुल्क" भुक्तानी गनुर्होस्।

सामान र घरेलु िवद्यितय उपकरण िरसाइकल काडर् सँग ैिलएर जानुहोस्।  ※टेक-ब्याक ढुवानी शुल्क 
आवश्यक नपनेर्

※टेक-ब्याक शुल्क आवश्यक अवस्थाहरू हुन सक्छन्।   ※तोिकएको स्थानमा िलएर जानुपनेर् अवस्थाहरू हुन सक्छन्।   ※टेक-ब्याक व्यवसायहरूको जानकारी िदन ेअवस्थाहरू पिन हुन सक्छन्।

िलएर जाने

तोिकएका टेक-ब्याक स्थलहरू

तोिकएका टेक-ब्याक स्थलहरू कायार्लय िदन, सम्पकर्  समय

सइेनो ढुवानी कम्पनी िलिमटेड 
कोब ेशाखा (रोक्को आइल्यान्ड) 
िहगािसनादा वडा कोयोच्यो 
िहगासी 3
☎857-6963 (मने लाइन)

सोमबार～शिनबार
(सावर्जिनक िबदाको िदन, वषर्को अन्त्य तथा 

सुरुको अविध र ओबोन बाहेक) 

  9:00～12:00
13:00～17:00

उत्पादकको िरसाइकल कारखाना
(िससा, फलाम, तामा, एल्युिमिनयम आिदलाई कच्चा 

पदाथर्को रूपमा िरसाइकल) 

नष्ट प्रिक्रया परामशर् काउन्टरमा परामशर् गनुर्होस्।

फोहोरका िकिसमहरू नष्ट प्रिक्रया परामशर् काउन्टर सम्पकर्  स्थान
पसल र कायार्लय आिदबाट िनस्कन ेव्यावसाियक गितिविधबाट 
िनस्कन ेफोहोर (व्यावसाियक फोहोर) 

अिनयिमत ठूलो पिरमाणको फोहोर (घर सदार् िनस्कन ेफोहोर आिद) 

पोटेर्बल स्टोभको ग्यासँको िसिलन्डर (त्यसमा भएको चीज पूणर् 
रूपमा प्रयोग गरेको िसिलन्डर) 

दुई पाङ्ग्र े(अटोबाइक, मोटर जडान भएको साइकल, 
मोटरसाइकल) 

इिन्जन ओइल, पटे्रोल, मट्टीतले, पन्ट

ब्याट्री

पारस्पिरक समृिद्ध संघ (कोब ेसहर वातावरण पारस्पिरक समृिद्ध व्यवसाय सहकारी) 

औद्योिगक फोहोरको बारेमा ह्योगो िजल्ला औद्योिगक फोहोर संघ

पारस्पिरक समृिद्ध संघ (कोब ेसहर वातावरण पारस्पिरक समृिद्ध व्यवसाय सहकारी) 

िवक्रता आिद

िवक्रता आिद

िसिलन्डरमा लिेखएको उत्पादक

जापान औद्योिगक ग्यासँ तथा पटे्रोिलयम उपकरण संघ ग्यासँको सानो िसिलन्डर ग्राहक केन्द्र

ह्योगो िजल्ला LP ग्यासँ संघ

उत्पादक अथवा िवक्रता आिद

ह्योगो िजल्ला अिग्न िनयन्त्रण उपकरण ममर्त संघ

अिग्निनयन्त्रक िरसाइकल प्रवद्धर्न केन्द्र (http://www.ferpc.jp/) 

साइकल िरसाइकल ऐन बमोिजमका टेक-ब्याक व्यवसायहरू (िवक्रता आिद) 

िवक्रता आिद

दुई पाङ्ग्र ेसवारी साधन िरसाइकल कल सन्टर (http://www.jarc.or.jp/motorcycle/) 

िवक्रता आिद

िवक्रता आिद

अनुमित प्राप्त स्वास्थ्य संस्था र औषिध पसलहरू

उत्पादक अथवा िवक्रता

िवक्रता आिद

िवक्रताको सङ्कलन बक्समा

प्रोप्यान ग्यासँको िसिलन्डर

अिग्निनयन्त्रक

सवारी साधन

टायर
िपयानो

प्रयोग गिरसकेको सुई आिद

कीटनाशक िवषाद जस्ता रसायन

सफे (फायरप्रफ) 
बटन आकारको ब्याट्री र िरचाजेर्बल ब्याट्री (सानो िरचाजेर्बल ब्याट्री) 

साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू िरसाइकल 
साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू िरसाइकल ऐन बमोिजम सहर िभत्रको सावर्जिनक सुिवधा र सुपरमाकेर् ट 
आिदमा सङ्कलन बक्सद्वारा प्रयोग गिरसकेका साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू सङ्कलन गिरन्छ।

दायरामा पनेर् सामानहरू
सङ्कलन बक्सको हाल्न ेठाउँ (लम्बाइ 30×चौडाइ 40×गिहराइ 35cm जित) मा 
पस्न ेप्रयोग गिरसकेका घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू
(सङ्कलन गिरन ेचीजहरूको उदाहरण) 
●कम्प्युटर  ●ट्याब्लटे टिमर्नल  ●मोबाइल फोन  ●स्माटर् फोन
●िडिजटल क्यामरेा, िभिडयो क्यामरेा  ●गमे मिेसन, घडी, क्यालकुलटेर आिद

दायरा िभत्र नपनेर् चीजहरू
●िचम, फ्लोरोसन्ट बत्ती, ब्याट्री
●घरेलु िवद्यितय उपकरण िरसाइकल ऐनको 

दायरामा पनेर् सामानहरू (टेिलिभजन आिद) 
●सङ्कलन बक्समा नपस्न ेकम्प्युटर
→PC िरसाइकलमा

सङ्कलन बक्स भएको ठाउँ 
आिदको िवस्तृत जानकारीको 
लािग कोब ेसहर होमपजे 
हनेुर्होस्।

कोब ेसहर साना घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू

स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् 
सिकन ेचीजहरू सामूिहक सङ्कलन 

पित्रका, कागजहरू, काडर्बोडर् आिद भनकेो िरसाइकल गनर् सिकन ेबहुमूल्य "स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् 
सिकन ेचीजहरू" हुन्।  स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरू सामूिहक सङ्कलनमा 
फाल्नको लािग िनकालौ।ं

सङ्कलन सामानहरू, फाल्नको लािग िनकाल्न ेतिरका, फाल्नको लािग िनकाल्न ेठाउँ, सङ्कलन िमित र 
समय आिद गितिविध समूह अनुसार फरक हुन ेहुनाल,े सम्बिन्धत समूहद्वारा तोिकएको िनयमको 
पालना गनुर्होस्। (तल सामान्य िनयमहरू लिेखएको छ।)

पुराना कागजहरू (पित्रका, कागजहरू र काडर्बोडर्) को साझा िनयम भनकेो
वस्तुको िकिसम अनुसार नछिरन ेगिर सँग ैिमलाएर फाल्ने

पित्रका

काडर्बोडर् 

कागजहरू म्यािग्जन, पुरानो िकताब, र् यािपङ पपेर, 
िमठाइ आिदको कागजको बक्स आिद

पित्रका िभत्र हुन ेिवज्ञापन पचार्लाई पित्रका िभत्र ैरहकेो अवस्थामा 
फाल्नको लािग िनकाल्न सिकन्छ।

बक्सलाई पट्टाइर समतर पानुर्होस्।
सकेसम्म टािँसन ेटेप र डेिलभरी लबेल हटाउनुहोस्।

कागज बाहकेका चीजहरू 
निमसाउनुहोस्।

पुरानो लुगा र पुरानो कपडा ※गितिविध समूह अनुसार सङ्कलन नगिरन े
अवस्थाहरू पिन हुन सक्छन्।

िभत्र भएको चीज देिखन ेपोिलिथनको झोला (कालो बाहकेका झोलाहरू OK) मा हाल्नुहोस्।

स्थानीय स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरूको सामूिहक सङ्कलनको जानकारी नभएको खण्डमा...

कोब ेसहर स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरू सामूिहक सङ्कलन कोब ेसमग्र कल सन्टर (वषैर्भिर खुला रहनछे 8:00~21:00) 

※यहा ँलख्न स्वीकृित प्राप्त समूहहरूको जानकारी मात्र रािखएको छ।

फोहोर वगीर्करण एिप्लकेसन

सङ्कलन गिरन ेिदन (बार) र फोहोर 
वगीर्करण खोज्न सिकन्छ

"KOBEぽすと
(KOBE पोसुतो)" 

मा जानुहोस्।

QR कोड

घरबाट िनस्कन ेफोहोर र स्रोतको रूपमा पुन: प्रयोग गनर् सिकन ेचीजहरूलाई िकिसम अनुसार वगीर्करण गरी, प्रत्यकेको िकिसम अनुसार 
छुट्याएर, सहरको सम्बिन्धत नष्ट प्रिक्रया गिरन ेसुिवधामा िलएर जान सिकन्छ।
※िलएर जानको लािग आवदेन प्रिक्रया गनुर्पनेर्छ। अिनवायर् रूपमा सम्बिन्धत सुिवधामा अिग्रम सम्पकर्  गरी सोधपुछ गनुर्होस्। साथ ैिलएर जान ेबलेा तोिकएको झोलामा हाल्नु 

पदैर्न। साथ ैठूलो साइजको फोहोर िसल काडर् नटासँीकन िलएर जानुहोस्। (िलएर जान ेबलेा शुल्क िलइनछे।)

िलएर जान ेसुिवधाहरू

िलएर जान सक्न
फोहोरहरू

सम्पकर्  समय
(वषर्को अन्त्य तथा सुरुको

अविधमा फोहोर िलइनछेैन) 

सम्पकर्  स्थान

ठूलो साइजको फोहोर/जलाउन नसिकन ेफोहोर 

फुसहेाता वातावरण केन्द्र

ठूला घरेलु िवद्यितय उपकरणहरू, साना घरेलु 
िवद्यितय उपकरणहरू, साना धातुका सामानहरू, 
िससा र माटोल ेबनकेो भाडँाहरू आिद।
※माटो र बालुवा, भत्केको घर आिदको अवशषे, "जलाउन 

सिकन ेफोहोर", "काठको फोहोर" र "क्यान, बोतल र 
प्लािस्टकका बोतलहरू" िलएर जान सिकनछेैन।
※"सहरल ेसङ्कलन नगनेर् चीजहरू" (P19~21) पिन 

िलएर जान सिकनछेैन।

सोमबार～शुक्रबार (शिनबार र आइतबार बाहेक) 
8:30~12:00

13:00~16:00※
सोमबार～शुक्रबार (शिनबार, आइतबार र 

सावर्जिनक िबदाको िदन बाहेक) 
10:00~12:00
13:00~15:00

िहगासी ☎452-4100 
िमनातोिजमा ☎304-0530
िनसी ☎974-2005

ओिचआइ ☎792-3824
कारुमोिजमा ☎652-3398

लिगन ेफोहोर व्यवस्थापन कायार्लय
☎974-2411

सोमबार～शुक्रबारमा पनेर् सावर्जिनक िबदाको 
िदनमा फोहोर िलइनछे

※सावर्जिनक िबदाको िदन 15:00 सम्म

जलाउन सिकन ेफोहोर

सब ैिक्लन सन्टरहरू

सानो साइजको जलाउन सिकन ेफोहोर
(एउटा साइड 50cm वा सोभन्दा छोटो चीज) 
छाटँकाटँ गिरएको हागँा र पातहरूको लगभग 
साइज, लम्बाइ 50cm र व्यास 5cm वा 
सोभन्दा कम हुनुपनेर्छ।

घरपालुवा जनावर (पटे) को लाश घरमा िलन आउन सहरलाई अनुरोध गनेर् खण्डमा, एउटा जनावरको 4,000 यने, कायार्लयमा िलएर जान ेखण्डमा, एउटा जनावरको 2,000 यने शुल्क लाग्नछे। यद्यिप मािलक नभएको 
जनावरको शुल्क लाग्नछेैन। ☆िनजी घर वा अरूको सम्पित्तमा पसरे सङ्कलन गनर् नसिकन ेहुनाल,े सङ्कलन गाडी पस्न सक्न ठाउँमा फाल्नको लािग िनकाल्नुहोस्।
●सम्पकर्  समय/सोमबार~शुक्रबार (वषर्को अन्त्य तथा सुरुको अविध बाहके) 8:00 AM~4:00 PM ☆तर शिनबार र आइतबार (8:00 AM~12:00 PM) फुिजसादा ढुवानी (681-2526) खुला रहनछे।

पये पदाथर् अथवा खाद्य पदाथर् भएको चीजहरू 
(त्यसमा भएको चीज पूणर् रूपमा प्रयोग गरेर, 
िबकोर् हटाई, िभत्रपिट्टको भागलाई पानील े
पखाली, प्लािस्टकका बोतलको लबेल 
हटाएपिछ कच्याककुचुक पानुर्होस्) 

काठको फोहोर

िमनातोिजमा िक्लन सन्टर

बगैँचाको रूख, सडकको रूख आिदको काटेको 
हागँा, डाठँ, गुन्द्री, फुसुमा (स्लाइिडङ पाटेर्सन), 
स्योजी (कागजको स्लाइिडङ पाटेर्सन) तथा अन्य 
काठल ेबनकेा सामानहरू(पचे, िकला जस्ता धातुजन्य 
वस्तु र िससा आिद हटाइएको सामान मात्र)
※लगभग लम्बाइ 50m भन्दा बढी, 3.6m वा सोभन्दा कम, 

चौडा 1.5m वा सोभन्दा कमको हुनुपनेर्छ (काठका 
सामानहरू, मुढा आिदको सन्दभर्मा छुट्टै साइज सीमा 
हुनाल,े तलको सम्पकर्  स्थानमा सम्पकर्  गरी िनश्चय गनुर्होस्) 

सोमबार～शुक्रबार (शिनबार, आइतबार 
र सावर्जिनक िबदाको िदन बाहेक) 

9:00~12:00
13:00~15:00

क्यान, बोतल र प्लािस्टकका बोतलहरू 

स्रोत िरसाइकल सन्टर

सोमबार～शुक्रबार (शिनबार, आइतबार 
र सावर्जिनक िबदाको िदन बाहेक) 

8:30~12:00
13:00~16:00

कुकुर, िबरालो आिदको लाश बसोबास गनेर् वडाको वातावरणीय ब्युरो कायार्लयमा सम्पकर्  गनुर्होस्।  सम्पकर्  स्थानको लािग तल हनेुर्होस्।

फोहोर वगीर्करणको बारेमा
कोब ेसहर समग्र कल सन्टर

अवधै डिम्पङको बारेमा
िक्लन 110 नम्बर

अथवा निजकको प्रहरी कायार्लयमा

िवस्तृत जानकारीको लािग
वाकेतोन BOOK हनेुर्होस्।
※वडा कायार्लय र वातावरणीय ब्युरो

कायार्लयमा िवतरण गिरन्छ।

घरेलु फोहोरको सङ्कलनको बारेमा (ठूलो साइजको फोहोर आिद बाहके) बसोबास गनेर् वडाको वातावरणीय ब्युरो कायार्लयमा

िहगािसनादा कायार्लय नागाता कायार्लय 
सुमा कायार्लय 
तारुमी कायार्लय 
िनसी कायार्लय 

नादा कायार्लय 

च्युओ कायार्लय 
ह्योगो कायार्लय 
िकता कायार्लय सम्पकर्  समय/सोमबार～शुक्रबार 8:00 AM～16:45 PM 

(सावर्जिनक िबदाको िदन र वषर्को अन्त्य तथा सुरुको अविध बाहेक) 


