
घरेलु फोहोरमैलाको वर्गीकरण र व्यवस्थापन

जैविक फोहोर प्लास्टिकका कन्टेनरहरूजलाउन मिल्ने बोतल, क्यान, PET बोतलहरू कागज/कपडा जलाउन नमिल्ने जोखिमपूर्ण फोहोर

लेबुल/ढक्कन हटाउनुहोस् क्याप हटाउनुहोस्

(क्यान, पाउडर दूध जस्ता उत्पादनहरूका
  लागि प्रयोग गरिने ठूला आकारका
  क्यानहरू, छाता, भाँडाकुडा, कित्ली, आदि)

(मोबाइल फोनका 
  ब्याट्रीहरू लगायत)

(50 सेमिभन्दा कम)

(यसलाई कागजमा बेर्नुहोस्
  र स्पष्ट रूपमा "刃物 " 
 ("Hamono": तीखो वस्तु) लेख्नुहोस्।)

(अतिरिक्त पानी निकाल्नुहोस्।)
लम्बाइ: 50 सेमिभन्दा कम

मोटाइ: 
10 सेमिभन्दा कम

व्यास: 
30 सेमिभन्दा कम

बण्डलहरू बनाउन जुटको डोरी वा कागजको 
सुतली प्रयोग गर्नुहोस्।
30 सेमिभन्दा कम व्यासका
(प्लास्टिकको डोरी प्रयोग गर्न मिल्दैन।)

सङ्कलनको दिनमा अर्को सवारी साधनद्वारा दुईपटक सङ्कलन गरिएको।
पहिलो सङ्कलन दोस्रो सङ्कलन दोस्रो सङ्कलनपहिलो सङ्कलन

* जापानमा, हप्ता दिन (फोहोर फाल्ने दिन) र फोहोर सङ्कलन गर्ने स्थान प्रत्येक क्षेत्रमा फरक-फरक हुन सक्छ।
* कृपया आफ्नो स्थानीय समुदायमा राम्रो सम्बन्ध कायम राख्नका लागि राम्रोसँग फोहोरको प्रकार छुट्ट्यएर रिसाइकल गर्नुहोस्।
* सङ्कलन गर्ने दिन बिहान 5 बजेदेखि 8 बजेसम्म फोहोरको प्रकार छुट्ट्याएर तोकिएको स्थानमा राख्नुहोस्।　

खानेकुराका टुक्राहरू

प्लास्टिकका झोलाहरू

प्लास्टिकका ट्रेहरू लेबुल/ढक्कन

काँटिएर निस्किएका रूखका डाली र
हाँगा/पातहरू

पत्रिका र पुस्तिका पत्रपत्रिका/पुस्तक
खाली बाकस/र्यापिङ पेपर

दुधको कार्टुन, आदि।

PET बोतलहरू
पेय पदार्थ र मसलाहरू मात्र

बोतल र क्यानहरू
पेय पदार्थहरू मात्र

कपडा/पहिरनकार्डबोर्ड

स्टाइरोफोम

व्यवस्थापन गर्न 
सकिने डाइपरहरू, 
स्पोन्जहरू, लेदर, 
रबर

यसलाई फोहोर फाल्ने 
झोलामा राखेर सङ्कलनका लागि छाड्नुहोस्।

यसलाई फोहोर फाल्ने 
झोलामा राखेर सङ्कलनका लागि छाड्नुहोस्।

यसलाई फोहोर फाल्ने 
झोलामा राखेर सङ्कलनका लागि छाड्नुहोस्।

①, ②, ③, ④ र ⑤ लाई छुट्टै फोहोर फाल्ने 
झोलामा राखेर सङ्कलनका लागि छाड्नुहोस्।

माटाका भाँडाहरू

धातुले बनेका वस्तुहरू

काँचको भाँडा ②ब्याट्रीहरू

Oyama City का लागि रिसाइकलिङ र फोहोर 
विचारशील स्मार्टफोन एप उपलब्ध छ।

Oyama City का लागि रिसाइकलिङ र फोहोर 
विचारशील स्मार्टफोन एप उपलब्ध छ।

Oyama City का लागि रिसाइकलिङ र फोहोर 
विचारशील स्मार्टफोन एप उपलब्ध छ।

Oyama City का लागि रिसाइकलिङ र फोहोर 
विचारशील स्मार्टफोन एप उपलब्ध छ।

तपाईंको स्मार्टफोनमा यो एप छ भने, 
तपाईं यसबाट फोहोरको प्रकार छुट्ट्याएर
सङ्कलन गर्ने मितिको जानकारी हेर्न सक्नुहुन्छ।

™ (Sanaru)

①फ्लोरिसेन्ट 
　ल्याम्पहरू

④लाइटरहरू ⑤स-साना घरेलु 
　उपकरणहरू

③स्प्रे क्यान र खाना पकाउने ग्यासका क्यानहरू

* 50 सेमि वा सोभन्दा ठूला तर 
   निर्दिष्ट सङ्कलन स्थानहरूमा डेलिभर 
   गर्न सकिने वस्तुहरू।

साइकलहरू

ग्याँस स्टोभहरू

तीखा वस्तुहरू

("不要” 
  ("Fuyou": आवश्यक छैन) लेखेर टाँस्नुहोस्।)

(टेबलटप स्टोभहरू मात्र लिइन्छ।)

(खाली)

(खाली)

यो चिह्न नभएको 
प्लास्टिकका 
उत्पादनहरू:

बायाँ भाँडोहरू र प्याकेजिङमा 
चिन्ह भएको प्लास्टिक

दुवै दिशाहरूमा धागोले सुरक्षित 
रूपमा बाँध्नुहोस् र यसलाई सङ्कलनका लागि छोड्नुहोस्।
* झरी परेको दिनमा, माथि प्लास्टिकको 
  झोला राखेर यसलाई सुख्खा राख्नुहोस्।

झोलाहरूमा नराख्नुहोस्;
PET बोतलहरूलाई नीलो
बास्केटमा राख्नुपर्छ।
बोतल र क्यानहरूलाई पहेँलो 
टोकरीमा राख्नुपर्छ।

हप्तामा दुईपटक महिनामा एकपटक हप्तामा एकपटक महिनामा एकपटक महिनामा दुईपटक महिनामा दुईपटक महिनामा एकपटक 

ठूला आकारका फोहोर व्यवस्थापन गर्नका 
लागि कठिन वस्तु

टेलिभिजन, एयर कन्डिस्नर,
रेफ्रिजरेटर, फ्रिजर,

वाशिङ मेसिन, क्लोथ ड्रायरहरू

नोट: फोहोर फाल्ने झोलाहरू पारदर्शी वा सेतो-स्पष्ट देखिने र 45 लिटरभन्दा बढी नअट्ने खालको हुनुपर्छ।
◎ फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी सोधपूछहरू (Oyama City स्थानीय वातावरणीय विभाग)
●फोहोर वर्गीकरण र सङ्कलनसम्बन्धी सोधपूछहरू, ठूला आकारका फोहोर सङ्कलनका लागि आरक्षणहरू र 
फोहोरसम्बन्धी अन्य मामिलाहरू।
　फोहोर व्यवस्थापन प्रबन्धकको कार्यालय: टेलिफोन 0285-22-9286 (जापानी भाषा मात्र)　
* तपाईं जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुन्न भने, कृपया ओयामा सिटी बहुसांस्कितक इन्टिग्रेशन साधारण समर्थन सेन्टर 
  (टेलिफोन 0285-22-9439) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।　
* फोहोर वर्गीकरणसम्बन्धी थप विवरणहरूका लागि, कृपया Oyama City को आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्: 
 (जापानी, अङ्ग्रेजी, स्पेनी, पोर्चुगाली, कोरियाली, चिनियाँ भाषा)
* घर बाहिरका फोहोर सङ्कलन गर्ने ठाउँमा राख्नुहुँदैन। कृपया स्थानीय फोहोर व्यवस्थापन कम्पनीका सेवाहरू लिनुहोस्।

◎ सिधै फोहोर व्यवस्थापन सुविधास्थलहरूमा ल्याउने सम्बन्धमा सोधपूछहरू (ठूला वा धेरै फोहोर ल्याउने, आदि) 
* तपाईं जापानी भाषा बोल्न सक्नुहुन्न भने, कृपया ओयामा सिटी बहुसांस्कितक इन्टिग्रेशन साधारण समर्थन सेन्टर 
(टेलिफोन 0285-22-9439) मा सम्पर्क गर्नुहोस्।

　केन्द्रीय फोहोर प्रक्रिया केन्द्र (जलाउन मिल्ने, जलाउन नमिल्ने, कागज/कपडा, ठूलो आकारका फोहोर 
　(फुटन/ततामी म्याटहरू)) टेलिफोन 0285-24-3194
　नान्बु सेनिटेशन सेन्टर (प्लास्टिकका कन्टेनरहरू, जैविक फोहोर) टेलिफोन 0280-33-3310
　रिसाइकलिङ सेन्टर (जलाउन नमिल्ने, बोतलहरू, क्यानहरू, PET बोतलहरू, जोखिमपूर्ण फोहोर, ठूला 
　आकारका फोहोर (फुटन र ततामी म्याटहरू बाहेक)) टेलिफोन 0285-39-8844　
* सोमवारदेखि शुक्रवार (सार्वजनिक बिदाबाहेक) बिहान 8:30 बजेदेखि 11:30 बजेसम्म र महिनाको दोस्रो र चौंथो शनिवार 
  (सार्वजनिक बिदासहित) दिउँसो 1:00 बजेदेखि 4:30 बजेसम्म खुला रहन्छ

सङ्कलन गर्न नसकिने फोहोर

* एउटा भाग 50 सेमि वा सोभन्दा बढी भएका 
  वस्तुहरू सङ्कलन गर्ने ठाउँहरूमा स्वीकार गर्न 
  सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा, कृपया निम्नमध्ये 
  एउटा फोहोर व्यवस्थापन विधि प्रयोग गर्नुहोस्:

वर्गीकरण विवरणहरू

ल्याउनुपर्ने गन्तव्य

खरिद गरेको स्थान वा इलेक्ट्रोनिक खुद्रा 
पसललाई पिकअपको व्यवस्था मिलाउन 
लगाउनका लागि सम्पर्क गर्नुहोस् वा हुलाक 
कार्यालयमा घरेलु उपकरण रिसाइकल गर्ने 
टिकट खरिद गरेर सङ्कलन गर्ने निर्दिष्ट 
ठाउँमा लैजानुहोस्।

कृपया खरिद गरेको स्थान वा फोहोर संशाधन 
कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

①प्रत्येक फोहोर व्यवस्थापन 
　क्षेत्रमा सिधै लैजानुहोस् (निःशुल्क)
②ओयामा सिटी स्थानीय वातावरणीय 
　विभागमा सम्पर्क गरेर सङ्कलनका लागि 
　आरक्षित गर्नुहोस् 
　(प्रति वस्तु सङ्कलनका लागि 1,000 येन शुल्क)।

मोटरसाइकल, पुराना टायर, कन्क्रिट, आगो निभाउने 
यन्त्र, ब्याट्री, फोहोर तेल, रङ, कीटनाशक, निर्माण 
सामग्री, पियानो, ढुङ्गा, बालुवा, चिकित्सा उपकरण, आदि

फर्निचर, खाटहरू, आदि


