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हचर्योजी ससटी

यो चनर्देशिकाले पाठकहरुलाई ताललका बुझ्न सहयोग गर््छ।
जापानी भाषामा र्ापेको ताललकाको साथमा यो चनर्देशिकाको प्रयोग गनु्छहोस् ।

अविररक्त चनर्देशिका (नेपाली संस्करण)

सङ्कलन पात्रो/
काम नलाग्ने वस्तुकरो व्यवस्ापन गनने 
तरिकाबािने पूिक गाइड काम नलाग्े िथा ररसाइकल गन्च चमल्े 

िस्ुहरूलाई कसरी व्यिस्थिि गनदे 
(रूपरेखा)

P2-4

काम नलाग्े िथा ररसाइकल गन्च चमल्े 
िस्ुहरूलाई कसरी व्यिस्थिि गनदे 
(वििरणहरू)

P5-12

काम नलाग्े भारी िस्ुलाई कसरी 
व्यिस्थिि गनदे

P13-14

5 िटा घरेलु उपकरण, कम्प्ुटर र 
अन्य िस्ुहरू

P15

सम्पक्चहरू
P16

फोहोरमरैला िचगगिकरण

गनदे हाम्ो प्यासमा

हािमेालो गनु्चहोस ्।

काम नलाग्े भारी िस्ुको छोड्न र संकलन गन्च ररजभदेसन गनु्चहोस् ,  
िा फोहोर मडहला र पुन: प्योि हुने सामान बारेमा अन्य डजज्ासा हरूको 
लासड फोहोर मरैला व्यिथिापन सुझाब केन्द्रमा सम्पकु िनुुहोला।

※तपाईंले फोन गनु्छअघि टेललफोन नम्बर जाँि गनु्छहोस्।
※राष्ट्रिय बबर्ा भएका दर्न र आवेर्नहरू प्राप्त गन्छ सुरु गनदे दर्नहरूमा धेरै संख्ामा आवेर्कहरू हुन सक्े 

भएकाले यी दर्नहरूमा टेललफोनद्ारा सम्पक्छ गन्छ कदठन हुन सक्र्।

नेलभगेसन नम्बरमा फोन गन्छ सम्भव नभएमा, 
☎ 042-696-5377
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जलाउन स�कन�  व�� को झोला जलाउन नस�कन�  व�� को झोला जलाउन स�कन�  र जलाउन नस�कन�  व�� लाई हा�चयोज� �सट��ारा 
तो�कएको फोहोर फा��  झोलामा रा�� पछ� । 
तपा�ल�  �तन�ह�लाई यो झोलामा रा�� भएन भन� , �तन�ह� सङ� कलन ग�रन�  
छ� न।
तो�कएका फोहोर फा��  झोलाह� स� परमाक� ट र क���नय� �ोरह�मा 
�ब�� ग�र�।
(प� � 5 ह� न�� होस� )

काम नला��  व�� को �कारका आधारमा �तन�ह�लाई �व��त गन�  
�व�भ� त�रकाह� छन� । 
क� पया �तन�ह� �कार छ� �ट� याउन� होस� ।
"जलाउन स�कन� " र "जलाउन नस�कन� " व�� का ला�ग श� � ला�छ। 
"�रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�, आ�द" लाई छ� �ट� याउन र �रसाइकल गन�  
स�क�। 
"�रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�, आ�द" लाई �नःश� � �पमा �व��त गन�  
स�क�।

P8 जलाउन स�कन�  व��

भा�ाको फोहोर, प� पर क�� नर, 
�� शनर�, आ�द

P12 जलाउन नस�कन�  व��

धात� , स�सा, �सर� �मकह�

श� �ह� ला�छश� �ह� ला�छ

P9-12 �रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�, आ�द

बोतल, �ान र कागजस�हत 9 वटा 
�कार

�नःश� �

(1) �मब� गन�� होस�

(2) तो�कएको फोहोर फा��  झोला �योग गन�� होस�

काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�
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काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�

काम नला��  व�� लाई तो�कएको �दन �बहान 8:30 बज� �भ� तो�कएको �ानमा रा�खएको �न� पछ� । 
काम नला��  व��  सङ� कलन �न�  �दन ��� क क्ष� �मा �भ�-�भ� ��। क� पया आ�ो वाड� को काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��  व�� ह� सङ� कलन �न�  
पा�ो ह� न�� होस� । 
तपा� अपाट� म� � भवनमा ब�� �� भन� , काम नला��  व�� लाई कहा�  रा��  भन� र आ�ो घरधन� वा �व�ापन क�न�लाई सो�� होस� । 
तपा� एकल-प�रवार घरमा ब�� �� भन� , आ�ो आवासको सडक छ� उमा रा�� होस� ।

काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�लाई अपाट� म� � भवन र एकल-प�रवार घरह�मा कसर� �व��त ग�र� भ�� बार�  उदाहरण

(3)  यसलाई तो�कएको �दन तो�कएको �ानमा रा�� होस�

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा तो�कएको 
�ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

可燃ごみ
専用

�व�ापन 
�व�ध

不燃ごみ
専用

जलाउन स�कन�  व�� लाई तो�कएको
झोलामा रा�� होस�

�व�ापन 
�व�ध

जलाउन नस�कन�  व�� लाई तो�कएको
झोलामा रा�� होस�

�व�ापन 
�व�ध �ा��ार� � झोलामा रा�� होस�

P8 जलाउन स�कन�  व��

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा तो�कएको 
�ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

P12 जलाउन नस�कन�  व��

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा तो�कएको 
�ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

P12 जो�खमप� ण�  फोहोर
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काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�काम नला��  व�� लाई �व��त गन�  ���याबार�  �नयमह� छन�

P9

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

तयार� क�� नर वा झोलामा 
रा�� होस�

�ा��क क�� नरह� र र�
 या�पङ

P10

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई ठाडो र त� स� पार� र 
धागोस� ग बा� �� होस� । 
व� क��क �पमा, �तन�ह�लाई 
कागजको झोलामा रा�� होस�  र 
यसलाई ठाडो र त� स� पार� र बा� �� होस� ।

प��का, कागजका ट� �ा, 
प� �कह�

P9

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

तयार� क�� नर वा झोलामा 
रा�� होस�

PET बोतलह�

P10

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई ठाडो र त� स� 
पार� र धागोस� ग बा� �� होस� ।

प�-प��का र पचा� ह�

P9

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

धागोल�  एकसाथ बा� �� होस� ।

�खका हा� गाह�

P11

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई पारदश� र 
आधार-पारदश� झोलामा 
रा�� होस�  र झोला बा� �� होस�

�योग ग�रएको पोशाक र कपडा

P10

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई ठाडो र त� स� 
पार� र पटाउन� होस�  र धागोल�  
बा� �� होस� ।

काड� बोड�

P11

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई त� यार भा� डोमा 
रा�� होस�

खाल� भा� डोह�

P10

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई खोल� र 
काट� न� होस�  र ठाडो र त� स� 
पार� र धागोल�  बा� �� होस� ।

कागजका काट� � नह�

P11

अपाट� म� � भवन: भवनको मा�लक�ारा 
तो�कएको �ानमा
एकल-प�रवार घर: आवासको सडक छ� उमा

�तन�ह�लाई त� यार भा� डोमा 
रा�� होस�

खाल� बोतलह�

काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�लाई अपाट� म� � भवन र एकल-प�रवार घरह�मा कसर� �व��त ग�र� भ�� बार�  उदाहरण

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध
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सङ� कलन गन�  �दनमा �बहानको 8:30 बज� स�
जलाउन स�कन�  र जलाउन नस�कन�  व��

 �न�द� � सङ� कलन गन�  झोलामा रा�� पछ� ।
* सङ� कलन �टह� र समय �ा�फक अव�ाह�को कारणल�  प�रवत� न �न स�छन� ।

सङ� कलन गन�  साइट

सङ� कलन गन�  समय

जलाउन स�कन�  व�� को झोला (न�लो)

म� � चाट�  (��त स� ट 10 वटा झोला)

जलाउन नस�कन�  व�� को झोला (पह� लो)
¥750¥370¥180¥90

ठ� लो (40 L)म�म (20 L)सानो (10 L)X-सानो (5 L)
750mm×450mm600mm×330mm500mm×260mm420mm×180mm

एकल-प�रवार घरह�का �नवास�ह�

सडक छ� उको घरको अगा�ड रह� को स���मा
・ ठ� लो झोलाह� (40 L) लाई क� ह� पसलह�मा ���गत �पमा प�न (¥75/झोला) �ब�� ग�र�।

अपाट� म� � भवनह�का �नवास�ह�

�न�द� � सङ� कलन झोलाह�

�वसायस� ग स���त काम नला��  व�� का ला�ग साना मा�ाह�को सङ� कलन

भवनको �न�द� � सङ� कलन साइटमा

घरायस� काम नला��  र �रसाइकल गन�  स�कन�  व�� ह� कसर� �व�ापन गन�  (P5-12)

क�न�, पसलह� आ�दबाट काम नला��  व�� ह�।

�न�द� � सङ� कलन झोलाह� �ब�� गन�  पसलह�को स� च�

स��मत �ान भएको र सोह� समयमा थोर�  मा�ामा फोहोर फा� चाह� का �वसायह�ल�  सहरको 
सङ� कलन �णाल� �योग गन�  स�छन� । 
थप �ववरणह�का ला�ग, क� पया हा�चयोज� �सट�को व� बसाइट ह� न�� होस�  र 
�र�� ज �रड�न क��ोल स� �नमा स�क�  गन�� होस�  (प� � 16 मा रह� का 
स�क� ह� ह� न�� होस� )।

・सङ� कलन क�न�स� ग करार गन�� होस� ।
・[प�हल�  न�  दता�  गन�  आव�क छ]�वसायस� ग स���त 

ग� र-औ�ो�गक काम नला��  व��  सहरको एउटा �व�ापन 
क� �ह�मा �ाउन स�क�। (प� � 14 ह� न�� होस� )

     * औ�ो�गक फोहोर ��कार ग�र� द� न।
・�वसायस� ग स���त कान नला��  व�� का साना मा�ाह�का 

ला�ग सहरको सङ� कलन �णाल� �योग गन�� होस� ।

�ावसा�यक काम नला��  व�� ह� घरायस� �योगका ला�ग �न�द� � 
झोलाह�मा टाढा फा� स�क� द� न।

�व�ापन
�व�ध

�वसायस� ग स���त काम नला��
व�� ह�का साना मा�ाह�का

ला�ग सङ� कलन �णाल��ववरणह�का ला�ग
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फोहोरको वग�करण र �व�ापनबार�  बार�ार सो�धन�  ��ह�

उदाहरणह�: �ा�र, बाइ�र र साना उपकरणह� आ�द।

व��  �व�  �ा��क र म� टलल�  बन� को छ र अलग गन�  स�क� द� न भन� , यो क�ो 
�कारको काम नला��  व��  हो?

यसमा ज�ो स� क�  समा�� समाव� श भएताप�न थप �ाथ�मकता।
उदाहरण: ध ध� र� जसो �ा��कल�  बन� को → जलाउन स�कन�  व��  (प� � 8 ह� न�� होस� )

ध� र� जसो फलामल�  बन� को → जलाउन नस�कन�  व��  (प� � 12 ह� न�� होस� )

य��प, क� ह� उपकरणह� जलाउन नस�कन�  व��  वा खतरनाक फोहोर �न स�छन� । 
(�ववरणह�का ला�ग प� � 12 ह� न�� होस� ।)

�न� व�� ह� �ा��कका भा� डोह� र र�  या�पङको �पमा �� ण�ब� गन�  स�क�:
・धोएको र �रसाइकल गन�  स�कन�  �ा��कको �च� भएका व�� ह� (प� � 9)
  *�च� �ाक� ज, आ�दमा �द�श� त �न स�छ।
जलाउन स�कन�  व��  यस�कार छन� : (प� � 8 ह� न�� होस� )
・फोहोर व�� ह�
・�रसाइकल गन�  �म��  �ा��क �च� नभएका व�� ह�

यसका �ईवटा �व�ध छन� । क� पया सङ� कलनका ला�ग आरक्षण 
बनाउन� होस�  वा सहरको �व�ापन क� �ह� म��  एकमा �प अफ 
बनाउन� होस�  र �हा�  ल� जान� होस� ।

・सङ� कलनह�का बार� मा → क� पया प� � 13 ह� न�� होस� ।
・�प-अफह�का बार� मा → क� पया प� � 14 ह� न�� होस� ।
  *भार� काम नला��  व��  भन� को 40 L सङ� कलन झोला वा 5 क� ज� भ�ा ध� र�  तौल भएको काम नला��  व��  हो।

सहरल�  �प�सह� ��कार गद� न।
क� पया यसलाई �न�म��  क� न�  प�न त�रकामा �व��त गन�� होस� :

(1) Renet Japan Recycle Co., Ltd. लाई सो�� होस�
(2) �प�सको उ�ादकलाई सो�� होस� ।

 *�म� ख य� �नट र �ड���  (उदाहरण माउस, �कबोड�  आ�द) नभएका उपकरणह�लाई जलाउन नस�कन�  व�� को  
  �पमा �वहार गन�  स�क�.

सङ� कलनह� पान� प�ररह� को �दनमा प�न ग�रन�  छ तर हाम� स�व भएमा तपा�लाई 
पान� नप�ररह� को �दनमा �तन�ह�लाई �व��त गन� का ला�ग �त�क्षा गन�  अन� रोध गछ�।
तपा�ल�  पान� प�ररह� को ब� लामा �तन�ह�लाई �व��त गन�� �� भन� , क� पया �न� 
क� राह� नोट गन�� होस� :

・�तन�ह�लाई �ा��कको झोलामा नरा�� होस�
・यसलाई प�हल�  ज��  समान �ानमा रा�� होस�

�टभ�, एयर क���र, र� ��जर� टर, ��जर, वा�शङ म� �सन र कपडा �ायरह� ग� ह 
उपकरण �रसाइकल गन�  कान� न (प� � 15) �ारा समा�व� नग�रएका व�� ह� �न�  र 
सहर�ारा ��कार ग�र� द� न।
क� पया �तन�ह�लाई �न�म��  एउटा त�रकामा �व��त गन�� होस� :
(1) �तन�ह� पसललाई �दन� होस�  जहा�  तपा� नया�  ख�रद गन�  स�� ��।
(2) �तन�ह�लाई �न�द� � सङ� कलन गन�  साइटमा ल� जान� होस� । (�ववरणह�का ला�ग हा�चयोज� �सट�को व� बसाइट ह� न�� होस� )
(3) �सट�ल�  तोक� को सङ� कलन क�न�लाई सो�� होस� । (�ववरणह�का ला�ग प� � 15 ह� न�� होस� )

क�  सब�  �ा��क साम��ह�लाई �ा��कका भा� डोह� र र�  या�पङको �पमा 
�� ण�ब� गन�  स�क�?

म� ल�  �प�स कसर� फा� स�छ� ?

म� ल�  �टभ� कसर� �व��त गछ�� ?

म� ल�  काम नला��  भार� व�� लाई कसर� �व��त गन�  स�छ� ?

क�  कागज� �रसाइकल गन�  स�कन�  व�� ह� (प� � 10) लाई पान� पर� को �दनमा 
प�न �व��त गन�  स�क�?

(�ववरणह�का ला�ग प� � 15 ह� न�� होस� )
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डायपरह�का ला�ग तो�कएको झोला

पश�  शवह� बो�� पश�  शवह� सङ� कलन गन�

भ�� न�टएर झोलाह�

�वतरण गन�  साइटह�को स� च�

[श� �] एउटा शवका ला�ग ¥1,000

[�ाउन� पन�  �ान] तोब� क� ��न स� �र (तोब� क�-माच� 1916)
ट� ट सरसफाइ क� � (तात� -माच� 2700) 

[समय] सोमवारद� �ख श� �वारस� (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)
�बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 4:30 बज� स�

[श� �] एउटा शवका ला�ग ¥ 2,500

[अन� रोध] तपा�को �ान�य काम नला��  सङ� कलन व�� को सङ� कलन काया� लयलाई अन� रोध गन�� होस�  
(प� � 16 ह� न�� होस� )

[समय] सोमवारद� �ख श� �वारस� (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)
�बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 5:15 बज� स�

डायपरह�का ला�ग
तो�कएको झोला भ�� न�टएर झोलाह�

प� � 16 मा रह� का स�क� ह� 
ह� ्न�� होस�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

(1) �शश� ह�    (2) 65 वष� भ�ा मा�थका मा�नसह�
(3) असक्षमता भएको ���को पासब� क भएका ���ह�
(4) द�घ� काल�न �बमा �णाल�अ�ग� त 1-5 �रको सहायता आव�क �न�  65 

भ�ा कम उम� रको मा�नस
* ब�ाह� प� र�  याइ�दनका ला�ग आ�ो आमाब� वाको घर फक� न�  म�हला ज�ा अ�ाय� �नवास�ह� समाव� श ��न�

・���ह�का ला�ग: ध� र� मा 20 वटा झोला
・सहर प�रषद� , �नवास�ह�का स� घ र अ� स� �ाह�: ध� र� मा 500 वटा झोला
* ड� ल�भ�र सहर प�रषद�  र �नवास�ह�का स� घह�का ला�ग प�न उपल� छन� । 
  क� पया �सट� हल �र�� ज �रड�न क��ोल स� �नमा स�क�  गन�� होस
  (प� � 16 मा रह� का स�क� ह� ह� न�� होस� )।

उ��ज� त पदाथ� ह� हटाउन� होस�  र �योग ग�रएका डाइपर वा अस� यम �ाडह�लाई �व��त गन�� अ�घ �तन�ह�लाई �न�द� � झोलामा 
रा�� होस� ।

・तपा� �तन�ह�लाई �� वा �� झोलामा प�न रा� स�� ��, �सप�छ �न�द� � डाइपरको झोलामा रा�� होस� ।
・यसमा डाइपर वा अस� यम �ाडह�बाहक�  अ� काम नला��  व��  समाव� श �� भन� , यसलाई सङ� कलन ग�रन�  छ� न।

जलाउन स�कन�  व��  ज��

10 L वा 20 L

काम नला��  व�� लाई जलाउन स�कन� , जलाउन नस�कन�  र �रसाइकल गन�  स�कन�  व�� ह�मा �� ण�ब� गन�� होस�  र झोलामा सा��भ� क 
सङ� क� त व�रप�र गोलो घ� रा कोन�� होस� । �सप�छ, यसलाई घरायस� काम नला��  व��  ज��  सोह� त�रकामा �व��त गन�� होस� ।

・ध� र�  काम नला��  व��  भएको अव�ामा, क� पया आ�ो �ान�य काम नला��  व��  सङ� कलन अ�धकार� (प� � 16) लाई स�क�  गन�� होस� ।
・भ�� न�टएर झोलाह�लाई काय� �म, पव� ह� आ�दका काम नला��  व�� का ला�ग �योग गन�  स�क� द� न।

�� ण�ब� ग�रएका व�� ह�का ला�ग सङ� कलन �म�त (घरायस� काम नला��  व��  ज�� )

20 L वा 45 L

यहा� ह�लाई उपल� छ: 

झोलाह�को सङ� �ा 

झोलाह�को सङ� �ा

(�न�म��  क� न�  प�न ��� भएका प�रवारह�)

 (क�हल� काह� मा�)

��� क �योगकता� का ला�ग अ�धकतम 30 वटा झोला

साव� ज�नक सडक, पाक� ह� आ�द सफा गदा�  सङ� कलन ग�रएको काम नला��  व��  (�नज� स���, �नवास वा साव� ज�नक स� �वधाह�मा लाग�  �ँद� न)

�योग ग�रएका डायपर र अस� यम �ाडह�

�व�ापन �व�ध

सङ� कलन �न�  �म�त

साइज

नोट

�व�ापन �व�ध

सङ� कलन �न�  �म�त

साइज

नोट

�सट� हल (2F) �र�� ज �रड�न क��ोल स� �न, सब�  �र�� ज कल� �न अफ�स, सब�  नाग�रक �ड�भजन काया� लय, सब�  साम� दा�यक क� �, अटाका हल, मम� तस�ार क� �, सब�  �ा� तथा 
क�ाण क� �, इको हल, �हगाश� असाकावा �ा�फक पाक� , �य� स� व� क� � (�मनाम�ओसावा शाखा), फ� �जमोर� �ायामशाला

�स�ट हल (5F) पाक�  ख�, उपभो�ा क� � (हल B1F �सज� ना गन�� होस� ), क्ष� ��य बालबा�लका तथा प�रवार सहायता क� � �मना�मनो, भ�� न�टएर क� � �मना�नयोसावा शाखा

�सट� हल (4F), बाल क�ाण स� वा भाग, �सट� हल (1F) �� � नाग�रक क�ाण भाग र अपा� क�ाण भाग, जन�ा� क� �, �च��� � हल, �सट�का सब�  नगरपा�लका र �नज� नस� र�ह� 
(क� ह� अपवादह�), मान�सक तथा शार��रक अपा�ता भएका मा�नसह�का ला�ग क�ाण क� �ह�, �� � नाग�रकका ला�ग परामश�  क� �, बालबा�लका तथा आमाब� वाका ला�ग फ� र� ई �ाजा 
(क� र�-चान �हरोबा, तात� , इ�शकावा, �मना�मनो, मोटोहा�चयोज�, �मनाम�ओसावा), बालबा�लका तथा आमाब� वाका ला�ग ख� लम� दान (य� म �कड� स, हो�रनौच�, �न�श ह�चयोज�, नरहारा, ओवाडा)
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जलाउन स�कन�  व�� * सङ� कलन झोलामा �फट न�न�  वा 5 kg भ�ा बढ� वजन भएका व�� ह�लाई काम नला��  भार� व��  भ�न� → प� � 13-14 ह� न�� होस�可燃ごみ
専用
可燃ごみ
専用

काम नला��  व�� लाई कसर� छ� �ट� याउन�  भ�� मा अ�न��त �न� �� भन� , क� पया प� � 16 मा "�मब� श�कोश" र "�ाटबट" (जापान� भाषामा) का ला�ग �ई आयाम भएको कोडह� ह� न�� होस� ।

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

प� पर डाइपरह�

फोहोर कागज, ग� भएको कागज,
�डटज� � बाकसह�, थम� ल कागज

वाटर�� �फङ कागज
कागजका भा� डोह� (कपका न� डलह�, दह�), कागज� कपह�, 

कागज� �� ट, कागज� �ुबह�

�रसाइकल गन�  स�कन�  �ा��कको �च� नभएका
�ा��कका व�� ह� आ�द। छाला र रबरका व�� ह�

भा�ाका काम नला��  व�� ह�,
�शस� लह�

CD, DVD, �भ�डयोट� पह� आ�द।

可燃ごみ
専用

जलाउन स�कन�  व�� लाई तो�कएको सङ� कलन 
झोलामा रा�� होस� ।

・ झोला बा� �� होस� ।

・ काम नला��  व�� लाई अलग-अलग �नबाट रो�का 
ला�ग न� ट, बक� ट आ�द �योग गन�� होस� ।

・ काम नला��  व�� बाट पान� �नका�� होस� ।

 * स� क��ा� ल� �ह� जलाउन स�कन�  व��  �न� । 
�तन�ह�लाई नाल�मा नफा�� होस� ।

कागजा डाइपरह� सहर�ारा 
जार� ग�रएका �न�द� � डाइपर 
सङ� कलनका झोलाह�मा प�न 
�व��त गन�  स�क�।
(�तन�ह� जार� ग�रएका अव�ा 
र �ानह�बार�  �ववरणह�का 
ला�ग प� � 7 ह� न�� होस� )

�व�ापनस��� नोटह�

�रसाइकल गन�  स�कन�  �ा�� �च� भएका तर हटाउन न�म��  फोहोर वा दागह� भएका व�� ह�,
ड� �सक� �, �व�ापन गन�  �म��  बड� वाम� र, र� ��ज� र� �ह�, दाउरका ट� �ाह�, घरपाल� वा जनावरह�का ला�ग तनाह�, 
स-साना घरपाल� वा जनावर, आ�द।

अ� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

ヨーグルト

�व�ापन
�व�ध

�तन�ह�लाई भो�� ममा 45L भ�ा 
सानो पारदश� वा आधा-पारदश� 
झोलामा रा�� होस� ।

धागोल�  एकसाथ बा� �� होस� । 
(100 cm स�को ल�ाइ र 30 
cm स�को �ास)

एक�  �दनमा ध� र� मा 2 वटा ब�ल र 2 वटा झोला �व��त गन�  स�क�।

खतरनाक व�� ह� (ओ�लय�रह� आ�द)
वा फाइबर (बा� स, पामह� आ�द)

<एक पटकमा �व��त गन�  स�कन�  मा�ा> ध� र� मा 2 वटा झोला

<��त ब�लको चौडाइ> 5 स� म�स�
<एक पटकमा �व��त गन�  स�कन�  मा�ा> ध� र� मा 2 वटा ब�ल

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

पात, फ� लह�, घा� स

�रसाइकल गन�  नस�कन�  शाखाह�

・ क� पया �खका हा� गाह� ज�ा �रसाइकल गन�  �म��  हा� गाह� 
�व�ापन गन�� होस�  (प� � 9 ह� न�� होस� )।
・ क� पया जलाउन �म��  काम नला��  व�� का �न�द� � झोलाह� मा 

काठ र काठका ट� �ाह� �व�ापन गन�� होस� ।

�व�ापनस��� नोटह�
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काम नला��  व�� लाई कसर� छ� �ट� याउन�  भ�� मा अ�न��त �न� �� भन� , क� पया प� � 16 मा "�मब� श�कोश" र "�ाटबट" (जापान� भाषामा) का ला�ग �ई आयाम भएको कोडह� ह� न�� होस� ।

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

�ा��क क�� नरह� र �ाक� �जङ

PET बोतलह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  स�कन�  व�� ह�का उदाहरणह�

• पातह� अझ�  जो�डएका �खका हा� गाह� बा�हर �नका� स�क�। 
• झोलामा रा�खएका शाखाह� सङ� कलन गन�  स�क� द� न।     • तार �योग नगन�� होस� । 

•           को �च� भएका फोहोर व�� ह�

•           को �च� नभएका �ा��कका व�� ह�

PET बोतलका ढ�न र ल� बल, झोला, 
बोतल क�� नर, �ुब, खा� क�� नरह�, 
�ाइरोफोम, आ�द।

यो �च� ह� न�� होस�

�खका हा� गाह�

ई�ज� �नका �स�र�ज तथा स� �ह�

→ 
जलाउन स�कन�  व��

      (प� � 8 ह� न�� होस� )

प� य पदाथ� , मसला, र र��को 
बोतल-�कारका क�� नरह� 

यस �च�को साथ 

�व�ापनस��� नोटह�

・ क� पया �ा��कका क�� नर र �ाक� �जङ का अन� सार ढ�न र ल� बलह� छ� �ाउन� होस� । 
・ छ� उका भागह�लाई हल� कास� ग भा� �� होस� ।

�व�ापनस��� नोटह�

घरमा का�टएका �खका हा� गाह�
ल�ाइ 100 cm

�ास
30 cm

ポテチポテチ

�न� क� राह�  जलाउन �म��  काम नला��  व��   �न�  (प� � 8 ह� न�� होस� ) ।

　　　     फाइबर (बा� स, पाम, आ�द)
　　　     �वषाल�  व�� ह� (ओल� �र, आ�द)

　　　     फ� ल, घा� स, झर� का पातह�

　　　     काठ, काठका ट� �ाह�

�भ�� भागह� पखा�� होस�  र तयार�
क�� नरमा रा�� होस� ।

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

धागोल�  एकसाथ बा� �� होस� । 
(100 cm स�को ल�ाइ र 30 cm स�को �ास)�तन�ह�लाई सफा गर� र तयार� क�� नरमा

रा�� होस� ।

<��त ब�लको चौडाइ> 5 स� म�स�
<एक पटकमा �व��त गन�  स�कन�  मा�ा> ध� र� मा 10 वटा ब�ल

�व�ापन
�व�ध

           को �च� भएका उ�ादन �योग गर� 

व�� ह� सफा गन�� होस�

*           को �च� ब�को बा�हर प�� �न स�छ

• इ�ज� �नका स� ईह�
　→ क� पया स� ईह� उपल� गराएका �च�क�ा स� �ा वा ब�मा फाम� स� 

�ारा �न�द� � ग�रएको क�� नर वा �वश� ष सङ� कलन बोतलमा 
स� ईह� राख� र �फता�  पठाउन� होस� ।

• �स�र�ज
　→ स� ईह� हटाएर जलाउन �म��  काम नला��  व��  ज�ा बा� क� भाग 

फा�� होस�  (प� � 8ह� न�� होस� )।

* तपा� �तन�ह�लाई �ा��ार� � वा    
स� म�-�ा��ार� � झोलामा प�न रा� स�� ��।

* जोरस� ग हावा चल� को अव�ामा, तपा� �तन�ह�लाई पारदश� 
वा अध� -पारदश� झोलामा हाल� र बा�हर रा� स�� ��। 
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कागज� �रसाइकल गन�  स�कन�  व�� ह�
काम नला��  व�� लाई कसर� छ� �ट� याउन�  भ�� मा अ�न��त �न� �� भन� , क� पया प� � 16 मा "�मब� श�कोश" र "�ाटबट" (जापान� भाषामा) का ला�ग �ई आयाम भएको कोडह� ह� न�� होस� ।

* सङ� कलन काय�  पान� पन�  �दनमा प�न �न�  छ। 
* क� पया कागज� �रसाइकल गन�  स�कन�  व�� ह�लाई मौसमको वावज� द �ा��कको झोलामा नरा�खकन सध�  जसर� एउट�  �ानमा रा�� होस� ।
* क� पया �तन�ह�लाई काड� बोड� , कागज� काट� � न, प�प��का/कागज� ��याप/प� �कह� र समाचारप�/पचा� ह�मा छ� �ाएप�छ �व��त गन�� होस� ।

यो �स स� �न ह� न�� होस�

काड� बोड� प��का, कागजका ट� �ाह�, प� �कह�
�व��त गन�  �म��  व�� ह�

पचा� ह� �योग गर� र कागजको
झोला कसर� बनाउन�

कागजका काट� � नह� प�-प��का र पचा� ह�
�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�ध, ज� स र अ� प� य पदाथ� ह�का कागजका काट� � नह�

* �च��कन�  ट� प �योग नगन�� होस� ।

प� �क, प��का, ��ाक बाकस,
�ट��  बाकसह�, आ�द

MILK

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�
・ �ा��कलाइ �ट��  बाकसह�बाट �नका�� होस�  → �ा��कका भा� डोह� र र�  या�पङ (प� � 9 ह� न�� होस� )

・ फोहोर कागज वा �ग� � भएको कागज ・ पान�रोधक कागज

・ प� मो� (अ�ाका क�� नरह�, घर� ल�  उपकरह�का क� श�नङ साम��ह�, आ�द) ・ �ा��क �फ� भएका �व�ो खामह� → जलाउन स�कन�  व��  (प� � 8 ह� न�� होस� )

�व�ापन
�व�ध

�तन�ह�लाई ठाडो र त� स� पार� र पटाउन� होस�  र 
धागोल�  बा� �� होस� ।

�व�ापन
�व�ध

�तन�ह�लाई खो�� होस� , स� �ा बनाउन� होस�  र 
�तन�ह�लाई त� स� त�रकाल�  धागोल�  बा� �� होस� ।

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

・ �तन�ह�लाई ठाडो र त� स� पार� र 
धागोल�  बा� �� होस� ।
・ �तन�ह�लाई कागजको झोलामा रा�� होस�  र 

ठाडो र त� स� पार� र बा� �� होस� ।

・ �तन�ह�लाई ठाडो र त� स� पार� र धागोल�  बा� �� होस� ।
・ प�प��काह�का ला�ग �तन�ह�लाई कागजको 

झोलामा रा�� होस�  र यसलाई ठाडो र त� स� पार� र 
बा� �� होस� ।

* ट� प �नका�� होस� ।

* खाना वा त� ल भएका व�� ह� (�प�ा ब�ह�, 
आ�द) जलाउन �म��  फोहोर  �न�  (प� � 8 ह� न�� होस� )।

* �भ� �स�र वा �ाउन भएका काट� � नह� समाव� श ग�र�।

* �ा��कका �ाउटह� → �ा��क क�� नरह� र र�  या�पङ (प� � 9 ह� न�� होस� )
*  समाारप� पच�ह�लाई समाचारप�स� ग�  बा� �� होस� ।

* तपा� यसलाई प�प��का �डलर�ारा सङ� कलन गन�  अन� रोध गन�� �� भन� , �डलरबाट प� ��का स� ल� गन�� होस� ।

*  ट� �ा पा�रएको कागजलाई �ा��कको झोलामा नरा�� होस� । यसलाई थ� ला 
वा कागजको झोलामा वा पचा� ह�को �बचको ठाउँ आ�दमा रा�� होस�
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�भ�� भागह� पखा�� होस�  र तयार� क�� नरमा रा�� होस� ।�व�ापन
�व�ध

काम नला��  व�� लाई कसर� छ� �ट� याउन�  भ�� मा अ�न��त �न� �� भन� , क� पया प� � 16 मा "�मब� श�कोश" र "�ाटबट" (जापान� भाषामा) का ला�ग �ई आयाम भएको कोडह� ह� न�� होस� ।

* पस�ना वा अ�था फोहोर भएका व�� ह� 
ध� न� होस� ।

* �ा�तएका व�� ह� प�न ��कार ग�र�।
* बटन वा �जपरह� नहटाउन� होस� ।

�योग ग�रएको प�हरन / कपडा

* क� पया झोला �योग नगन�� होस� ।

* क� पया झोला �योग नगन�� होस� ।

खाल� �ानह�

खाल� स�साका बोतलह�

प� यपदाथ�  र खा� �ानह�
　→ �ा��क क�� नरह� र र�  या�पङ (प� � 9 ह� न�� होस� )

　→ खाल� �ानह�

कपडा

प� यपदाथ�  र खा� बोतलह�

* सङ� कलनह� पान� प�ररह� को �दनमा प�न ग�रन�  छ तर हाम� स�व भएमा तपा�लाई पान� नप�ररह� को �दनमा �तन�ह�लाई �व��त गन� का ला�ग �त�क्षा गन�  अन� रोध गछ�।

क�� �टक बोतलह� (सफा ढ�न भएका व�� ह�)

अ� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

टाव� ल, त�ा, �ाङ� क� टह� आ�द।

अ� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

ढ�नह� प� थ�रण

ढ�नह� प� थ�रण

�ा��कल�  बन� को व��

धात� का �ापह�

　→ �ा��क क�� नरह� र र�  या�पङ (प� � 9 ह� न�� होस� )

　→ जलाउन नस�कन�  व��  (प� � 12 ह� न�� होस� )

�ा��कल�  बन� को व��

धात� का �ापह�

जलाउन नस�कन�  व�
(प� � 12 ह� न�� होस� )

オイルオイル

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

जलाउन स�कन�  व��
(प� � 8 ह� न�� होस� )

जलाउन नस�कन�  व�
(प� � 12 ह� न�� होस� )

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

ペンキペンキ

酢

茶

煎餅

Whisky

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

* आ�� �नयम र ��ल �ानह� एकसाथ 
�व��त गन�  स�क�।

�तन�ह�लाई पारदश� वा आधा-पारदश� झोलामा रा�� होस�  र 
स� र�क्षत त�रकाल�  झोला बा� �� होस� ।

�व�ापन
�व�ध

�भ�� भागह� पखा�� होस� , हल� कास� ग भा� �� होस�  र तयार� 
क�� नरमा रा�� होस� ।

�व�ापन
�व�ध

�भ�� भागह� पखा�� होस�  र तयार� क�� नरमा रा�� होस� ।�व�ापन
�व�ध

एकदम�  माटो लाग� का व�� , र� नकोट , 
ल� दरका साम�� (ज� �ा, झोला, ब� �, 
आ�द), कटन वा मोत�ह� भएका 
व�� ह� (�ब�रा, ��ड ख� लौना, 
क� सनह�, आ�द)

आ�� �नयम फोइलल�  बन� का व�� ह� 
ज��  घरपाल� वा जनावरको खाना, प� � 
वा त� लका खाल� �ानह�, आ�द

�ध ज��  स� तो बोतल, फ� ट� का 
बोतल, सफा गन�  नस�कन�  बोतह� 
(उदाहरणका ला�ग, नङ पा�लस)
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काम नला��  व�� लाई कसर� छ� �ट� याउन�  भ�� मा अ�न��त �न� �� भन� , क� पया प� � 16 मा "�मब� श�कोश" र "�ाटबट" (जापान� भाषामा) का ला�ग �ई आयाम भएको कोडह� ह� न�� होस� ।

जलाउन नस�कन�  व�� * सङ� कलन झोलामा �फट न�न�  वा 5 kg भ�ा बढ� वजन भएका व�� ह�लाई काम नला��  भार� व��  भ�न� → प� � 13-14 ह� न�� होस�

जो�खमप� ण�  फोहोर (साना �रचाज�  गन�  �म��  �ा��ह� आ�द)

�ो�रस� � र LED लाइट ब�ह�लाई
कसर� छ� �ट� याउन�

不燃ごみ
専用

पोट� बल ब� टर� 
चाज� र

क� पया बा� क� साम��ह�का साथ�  ��  �ान, लाइटह�, आ�द सङ� कलन गन�  भन� �ज�� वार 
सरसफाइ क� �मा स�क�  गन�� होस� । (स�क�  जानकार�का ला�ग प� � 16 ह� न�� होस� )

म� टल र साना उपकरणह� *1 स�सा स� रा�म�

�ा��ह�
 बटन स� ल �ा��ह� �ो�रस� � लाइटह� ��  �ानह�

�ा� स �स�ल�रह�

不燃ごみ
専用

जलाउन नस�कन�  व�� लाई तो�कएको सङ� कलन 
झोलामा रा�� होस� ।

�तन�ह�लाई �ा��ार� � वा 
स� म�-�ा��ार� � झोलामा रा�� होस� ।

इ�ा��स� �, LED लाइट ब�ह�, आ�द।

*1  साना घरायस� उपकरणह�का �ा��ह� हटाउन स�क� भन�  मा� �तन�ह�लाई यो
      वग�  अ�ग� त पछ� न� ।  (हटाइएका �ा��ह� खतरनाक फोहोर �न�  (तल ह� न�� होस� )।)

मक� र� थम��मटरह�, CO2 का�ट� ज, 
लाइटरह� आ�द

<��  �ानह� आ�दका ला�ग> बा� क� रह� का साम��ह� �योग गन�� होस�  र क� न�  प�न �ाल नखो�� होस� ।
<�ाइ स� ल र बटन स� ल �ा��ह�> क� पया इल� �ोडह� (ट�म� नल भाग) 
                                                      लाई �वनाइल ट� प आ�द �योग गर� र ब� न�� होस�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व��त गन�  �म��  व�� ह�

・ झोला बा� �� होस� ।

・ �� ड, फ� ट� को श�शा र ट� बलव� यरलाई �न�द� � सङ� कलन 
झोलामा रा�� अ�घ र�  याप गन�� होस�  र झोलामा "キケン " 
ल� �� होस� ।

・  साना उपकरणह�बाट �ा��ह� हटाएप�छ, �तन�ह�लाई 
कभर नग�रएको �ा��को क� सस� ग �व�ापन गन�� होस� ।

�ा��कह� →
�रसाइकल गन�  स�कन�  �ा��क �च� भएको (प� � 9 मा �ा��कका भा� डोह� र र�  या�पङ ह� न�� होस� )

                          �रसाइकल गन�  स�कन�  �ा��क �च� नभएको (प� � 8 मा जलाउन स�कन�  व��  ह� न�� होस� )

हटाउन नस�कन�  साना प� नः चाज�  गन�  स�कन�  �ा��ह� भएका साना उपकरणह� →खतराप� ण�  फोहोर (तल ह� न�� होस� )

1.

2.

सानो �रचाज�  गन�  �म��  �ा��ह�लाई
कसर� �व��त गन�

�व��त गन�  न�म��  व�� ह�

छाताह� 20 L वा 40 L झोलाको क��मा आधा कभर गन�  झोलामा रा�� पछ� ।

�ो�रस� � र LED लाइट ब�ह�लाई
कसर� छ� �ट� याउन�

अ� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

अ� �व��त गन�  �म��  व�� ह�

�व�ापन
�व�ध

�व�ापन
�व�ध

�व�ापनस��� नोटह�

हटाउन नस�कन�  साना चाज�  गन�  स�कन�  
�ा��ह� भएका साना उपकरणह�

�तन�ह�लाई �रसाइक�लङ साझ� दार 
�वसायमा �लएर जान� होस� ।
�ववरणह�का ला�ग, JBRC मा स�क�  
गन�� होस�

पोज� �टभ र न� ग� �टभ इल� �ोडह�लाई अलग गन�  �तन�ह�लाई 
�भनाइल ट� पल�  ढा� �� होस�  र �तन�ह�लाई जो�खमप� ण�  फोहर 
सङ� कल �दनमा �व��त गन�� होस� ।

य� �च� भएका 
व�� ह� सङ� कलन 
गन�  �म�छ

Ni-Cd �ाटर�ह� Ni-H2 �ाटर�ह� Li-ion �ाटर�ह�



1313

काम नला��  भार� व�� ・ सङ� कलन काय� ता�लका �मलाउन� होस� : यो प� �      ・ �व�ापन क� �मा ल� जान� होस� : प� � 14

* क� ह� अव�ाह�मा Navi Dial उपल� न�न स�छ। साथ� , मोबाइल फोनह�बाट कलह�का छ� टह� लाग�  �ँद� नन� ।

1. फोन गर� र वा अनलाइनमा [काय� ता�लका �मलाउन� होस� ] पोइ�ह�

2. �डलरमा काम नला��  भार� व�� का �व�ापन �टक� टह� ख�रद गन�� होस� । 3. सङ� कलन गन�  �दनमा

फोनमा �नभ� र रह� र, तपा�ल�  न�रह� चयन गन�� अ�घ *, #, 
टोन वा PB ज�ा बटनह� �थ� आव�क पन�  स�छ।

××××× ×
× ××××× ×

×

काम नला��  भार� व��  र पोइ�ह�को ता�लका

*�ाइस �ो��ह�को पालना गन�� होस�  र "1" चयन गन�� होस�

तपा� Navi Dial �योग गन�  स�� �� भन� :

* एउट�  �दनमा �रसभ� सह� उपल� �ँद� नन� ।

☎042-696-5377

हा�चयोज� �सट� व� बसाइटमा

粗大ごみ　インターネット खो�� होस�  

0570-550-530
こ こ は ごみゼロ

ब�� �र�� ज �रजभ� सन प� �

वा यो �ई आयाम भएको कोडबाट।

* अनलाइन �रसभ� सनका ला�ग अनलाइन भ� �ान� स� वा उपल� छ।

काम नला��  भार� व�� का अनलाइन 
�रसभ� सनह� Hachioji सहरको आ�धका�रक 
LINE खाताको म� न� मा उपल� छ।

* क� पया तपा�ल�  �तन�ह� क�हल�  ख�रद गन�  चाहन� �� भन�
   �ा�सयर आ�दलाई सो�� होस।

(1) सङ� कलन गन�  �दनमा �बहान 8:30 बज� द� ख� व�� ह� बा�हर रा�� होस� ।
     ・एकल-प�रवार घरह�का ला�ग: आवासको सडक छ� उमा
     ・अपाट� म� � भवनह�का ला�ग: भवनको मा�लक�ारा तय ग�रएको �ानमा
(2) काम नला��  भार� व�� को �व�ापन �टक� टमा जानकार� भन�� होस�  र यसलाई कत�  

सहज �ान �दनस स�कन�  �ानमा रा�� होस� ।

�ोरह�को स� च�

5-पोइ� �टकट 1-पोइ� �टकट

यो �ई आयाम भएको कोडल�  तपा�लाई क� ह� ��क� त व��  र 
आव�क पोइ�ह� (सङ� �ाह� भन� का अन� मानह� �न� ) बार�  

・�न�द� � सङ� कलन झोलामा �फट �न�  र 5 क� ज�भ�ा कम तौल भएका 
व�� ह�लाई �न�द� � सङ� कलन झोलामा रा� स�क� र जलाउन 
स�कन� /नस�कन�  व�� का ला�ग सङ� कलन गन�  �दनमा �व��त ग�र�।
・मा�ाका स�माह� क� ह� व�� ह�मा लाग�  ��न� ।

・क� पया �नद� शनह� पालना गन�� होस� ।
・तपा�लाई क� न व��  ��कार ग�र� भन� र थाहा छ� न भन� , क� पया फोन�ारा 

सङ� कलन �नधा� रण गन�� होस� ।

समय: सोमवारद� �ख श� �वारस�
   　  (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)
      　�बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 5:15 बज� स�

・तपा�ल�  सङ� कलन �नधा� रण गदा� , तपा�लाई आव� दन न�र, 
    सङ� कलन �न�  �म�त र आव�क पोइ�ह�को सङ� �ा (श� �) �दइन�  छ।
・तपा�ल�  सङ� कलन �नधा� रण गदा� , तपा�लाई आव� दन न�र, 
    सङ� कलन �न�  �म�त र आव�क पोइ�ह�को सङ� �ा (श� �) �दइन�  छ।

* स� � वा बो�मा असक्षमता भएका मा�नसह�का ला�ग: �ा� 042-692-0900
* साव� ज�नक सहायता �ा� गन�  मा�नसह�का ला�ग, क� पया आ�ो मा�मला काय� कता� स� ग परामश�  �लन� होस� ।

फोन गर� र अनलाइन
�दनको 24 घ�ा, वष� भ�र उपल� ��
(�णाल�को मम� त-स�ार समय बाह� क)

* बिदापछिको दिन वा कम गर्ने समय सुरु हुने बित्तिकै हामीलाई 
फोनमार्फत सम्पर्क गर्न कठीन हुन सक्छ। कृपया फरक 
समयमा वा हप्ताको अन्य दिन मा कल ब्याक गर्नुहोस्।
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काम नला��  भार� व�� लाई �व�ापन क� � (आरक्षण आव�क छ) मा रा��

तोब� क� ��न स� �र (तोब� क� �ड�ोजल स� �र)
(ठ� गाना: तोब� क�-माच� 1916)

ट� ट सरफाइ क� �
(ठ� गाना: तात� -माच� 2700)

तामा �ड�ोजल स� �र 　* क� ह� क्ष� �ह�का ला�ग मा�

(ठ� गाना: करा�कडा 2-1-1, तामा-श�)

[�प-अफ �दनह�] सोमवारद� �ख श� �वारस�

    (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)

    �बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 4:30 बज� स�

[�प-अफ �दनह�] सोमवारद� �ख श� �वारस�

    (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)

    �बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 4:30 बज� स�

*�मनाम�ओसावा �र�� ज कल� �न अफ�सको क्ष� �ा�धकारमा पन�  मा�नसह�का
  ला�ग मा� (प� � 16 ह� न�� होस� ) 
[�प-अफ �दन] सोमवारद� �ख श� �वारस� (�बदाह�, वष� को अ��म र नया�  वष� को अव�ध)
 र ��� क म�हनाको चौथ� आइतवार (आइतवार सोह�-�दनका �रजभ� सनह� ��कार ग�र� द� न)
    �बहान 8:30 बज� द� �ख �बहान 11:30 बज� स�
    �दउँसो 1:00 बज� द� �ख �दउँसो 4:30 बज� स�

फोन गर� र वा अनलाइनमा [काय� ता�लका �मलाउन� होस� ]श� � र सावधान�ह�

�दनको 24 घ�ा, वष� भ�र उपल� ��
(�णाल�को मम� त-स�ार समय बाह� क)0570-550-530

こ こ は ごみゼロ

ब�� �र�� ज �रजभ� सन प� �

वा यो �ई आयाम भएको कोडबाट।

हा�चयोज� �सट� व� बसाइटमा

粗大ごみ　インターネット खो�� होस�  *�ाइस �ो��ह�को पालना गन�� होस�  र "1" चयन गन�� होस�

तपा� Navi Dial �योग गन�  स�� �� भन� :

☎042-696-5377

・ ��त 10 क� ज� ¥350 य� न (10 क� ज�भ�ा म� �नका ला�ग 
¥350 य� न। अ�त�र� ¥350 ��� क अ�त�र� 10 
क� ज�का ला�ग खच� मा थ�प�)

・ �न�द� � सङ� कलन झोलामा �योग नगन�� होस� ।
・ व�� ह� �ाउँदा, तपा�को ठ� गाना (�नपटान गन�  ठाउँ) 

हा�चयोज� �सट�मा छ भन� प� �� गन�  तपा�लाई आइड� 
वा अ� कागजात आव�क �न�  छ।

・ ट� �लफोन �रसभ� सनह� क��मा एक �दन अगा�ड 
गन�� पछ� । अनलाइन �रसभ� सनह� क��मा �ई �दन 
अगा�ड गन�� पछ� ।

・ ि�ङ �ा�� स र क� ह� रसायनह�को म� � �भ�-�भ� 
��। क� पया �रसभ� सन गन�  समयमा �ववरणह� प� �� 
गन�� होस� ।

समय: सोमवारद� �ख श� �वारस�
   　  (�बदा �दनस�हत, वष� को अ��म �दन र नया�  वष� को अव�ध बाह� क)
      　�बहान 8:30 बज� द� �ख सा� झ 5:15 बज� स�

* स� � वा बो�मा असक्षमता भएका मा�नसह�का ला�ग: �ा� 042-692-0900

फोन गर� र अनलाइन

तात� गाओका दा��

शोयो हाइ �� ल

एम�कन ज� �नयर-स��नयर हाइ �� ल

ताकाओ �� शन

क�यो लाइन

ज� आर च� ओ लाइन

टो�ो म� �डकल य� �नभ�स� ट� हा�चयोज� म� �डकल स� �र

ताक� शोक�  य� �नभ�स� ट�

टनल मा�चदा-क
ाइडो एव��

�

�कटानो-काइडो एव� ��

क� न� दा �इ� पाक�  ���ट य� न-काइडो एव� ��

कोश� -काइडो एव� ��

ट� ट सरफाइ क� �

हाजामामाच�

तात� माच�

म� �डकल स� �र

ट� ट सरसफाइ क� �को �व� श�ार

तोब� क� ��न स� �र 
(तोब� क� �ड�ोजल स� �र)

तोब� क�माच�

स�� माच�
त�कयामा-काइडो एव� ��
त�कयामा-काइडो एव� ��

�श��कयामा-काइडो एव� ��

�श��कयामा-काइडो एव� ��

तोब� क�माच� एस.

तोब� क� ���नङ अफ�स

नरहरमाच�

हो�ोयोकोचो

तामा �ड�ोजल स� �र

ग� �ब

अक�कावा-काइडो एव� ��

ताकाओ तफ�

ताकाओ
-काइडो एव��

�    

न�शनल �
ट 16

टो�ो ज� न�शन य� �नभ�स� ट�

कोश� -काइडो एव� ��

हा�चयोज� �� शन

ओग� �रगावा ��ज - नथ�

�शमादा रयोइक�  स� �र

तामा�मना�मनो
तामा �सट� जनरल
व� लफ� यर स� �र

स� �कबा

ओग� �रगावा ��ज - साउथ
तामा ��  टाउन-डोर� एव� ��
तामा ��  टाउन-डोर� एव� ��

वन-क�� नडोरो एव� ��
वन-क�� नडोरो एव� ��

क�यो लाइनक�यो लाइन

ओडा��  लाइनओडा��  लाइन

मा�� गया टनलमा�� गया टनल

�मनाम�ओसावा �� शन

मा�चदा तफ�

इनाग� तफ�

हो�रनौच� �� शन कारा�कदा �� शन

DIY �ोर

तामा स� �र �� शन

ओ�� मा व� म� � य� �नभ�स� ट�ओ�� मा व� म� � य� �नभ�स� ट�

* �बदाप�छको �दन वा कम गन�  समय स� � �न�  �ब��क�  हाम�लाई 
फोनमाफ� त स�क�  गन�  कठ�न �न स�छ। क� पया फरक समयमा 
वा ह�ाको अ� �दन मा कल �ाक गन�� होस� ।

काम नला��  भार� व�� का अनलाइन 
�रसभ� सनह� Hachioji सहरको आ�धका�रक 
LINE खाताको म� न� मा उपल� छ।
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सहरल�  ��कार नगन�  व�� ह� (5 वटा घर� ल�  उपकरण, क��� टर र अ� व�� ह�)

5 वटा घर� ल�  उपकरण (घर� ल�  उपकरण �रसाइकल गन�  कान� नस� ग स���त)

क��� टरह�

मा�थ स� च�ब� ग�रएका अ� �नष� �धत व�� ह�
य� व�� ह�का ला�ग �वश� ष �व�ापन ���याह� आव�क पछ�  र �सट�को �व�ापन स� �वधाह��ारा �व��त गन�  स�क� द� न। क� पया उ�ादक, 

�ब�� ता वा �वश� षज्ञस� ग परामश�  �लन� होस� ।

थप जानकार�का ला�ग, क� पया �र�� ज जनरल क�लट� सन स� �रमा स�क�  गन�� होस�  (प� � 16 मा रह� का स�क� ह� ह� न�� होस� ) ।

�ववरणह�का ला�ग

�ववरणह�का ला�ग

�ववरणह�का ला�ग

(1) तपा�ल�  ख�रद गन�� भएको वा नया�  ख�रद गन�  स��  �ोरबाट कस� लाई सङ� कलन गन� का ला�ग बोलाउन� होस� ।

(2) तो�कएको सङ� कलन साइटमा ल� जान� होस� । 
      * �रसाइकल गन�  काय� को श� � अ��मा �पमा �लाक काया� लमा पठाउन� होस� ।
　 • टोआ रसद प��म टो�ो शाखा • स� इनो यातायात हा�चयोज� शाखा
             ठ� गाना: ताकाक� रा-माच� 34-1    ठ� गाना: इ�शकावा-माच� 2968-9
             ☎ 042-643-6059        ☎ 042-642-2724

(3) �सट�ल�  तोक� को सङ� �हकता� स� ग �व�ाह� �मलाउन� होस� ।
　 • सानवा को�ो: 042-691-1805 • क� डो शोट� न: 042-636-7548
　 • दाइच� �शग� न: 042-644-2103 • नान� ई साङ� �ो: 042-636-1113
　 • काङ� �ो �णाल� स� वा: 042-625-8016

• एयर क���रह�
• ट� �ल�भजनह� (CRT, LCD, �ा�ा टाइपह�)
• र� ��जर� टर, ��जर, क� लर/वाम� रह�
• वा�शङ म� �शनह�
• �ोथ �ायरह�

(1) तपा�ल�  �व�ापनका ला�ग �रसाइ��ङ श� � भ� �ान गन��  पन�  ��।
(2) तपा�ल�  सङ� कलन तथा यातायात श� �ह� भ� �ान गन��  पन�  ��।

(1) Renet Japan Recycle Co., Ltd. लाई सो�� होस�
 �तन�ह�ल�  �प�स �रसाइक�लङ �च� नभए ताप�न ��� क आव� दनमा �नःश� � �पमा एउटा ड� �टप सङ� कलन गन�  छन� । 
 थप जानकार�का ला�ग, क� पया Renet Japan Recycle Co., Ltd. को व� बसाइट ह� न�� होस� ।
 * तपा� �ा� गर� र आव� दन �दन चाहन� �� भन� , आव� दन फाराम �सट� हलको 2nd तलामा रह� को �र�� ज �रड�न क��ोल 

   स� �नमा र ��� क नाग�रक �ड�भजन काया� लयमा उपल� छ।

(2) �प�सको उ�ादकलाई सो�� होस� । 
 थप जानकार�का ला�ग, क� पया PC3R �ोमोशन एसो�सएसनको व� बसाइट ह� न�� होस� ।
 * क� न�  �प�स �रसाइक�लङ �च� नभएमा श� � ला��  छ।

• ड� �टप क��� टरह�

• �ड��� ह� (LCD र CRT)

• �ापटपह�

•�ा��, अटोमोबाइलका टायर, च�ा र पाट� प� जा� , फायर ए����सरह�, �नमा� ण साम��, �पयानो, �ोप� न �ा� स �स�ल�र, मोटरसाइकलह�, आ�द

समाव� श ग�रएका व�� ह�

समाव� श ग�रएका व�� ह�

�व��त गन�  नस�कन�  व�� ह�

�व�ापन �व�ध

�व�ापन �व�ध

श� �ह�

�न�म��  एउटा �व�ध �योग गन�� होस�

�न�म��  एउटा �व�ध �योग गन�� होस�

(म� � व�� ह�)
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स�क� ह�

हा�चयोज� �सट��ारा �का�शत
�र�� ज �रड�न क��ोल स� �न,
�रसोस�  सक�� ल� सन �ड�भजन�ारा स� शो�धत

�कोप वा को�भड-19 लहरको अव�ामा, काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��  व�� ह� सङ� कलन पा�ोका अन� सार सङ� कलन गन�  स�कन�  छ� न। काम नला��  तथा 
�रसाइकल गन�  �म��  व�� ह�लाई �व��त गन�  ���याका स��मा क� न�  प�न प�रवत� न भएमा, हाम� तपा�लाई सहरको व� बसाइट, आ�दमा स� चना �दन�  छ�।

● �वसायस� ग स���त क� ह�काम नला��  व�� , 
    आ�दका ला�ग दता�
● डाइपर र भ�� न�टएर झोलाह�

● �वसायस� ग स���त क� ह�काम नला��  व�� , 
    आ�दका ला�ग दता�
● डाइपर र भ�� न�टएर झोलाह�

तात�  �ड�ोजल स� �र
☎042-620-7256

● काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��
    व�� ह�को सङ� कलन
● अव� ध ड��� रो��  उपायह�
● पश�  शवह� सङ� कलन गन�

�ान�य �र�� ज कल� �न अफ�सह� (दाया� �तर ह� न�� होस� )

・ब�� �र�� ज �रजभ� सन → "1" चयन गन�� होस�
・अ� �वषयह�मा परामश�  → "2" चयन गन�� होस�

तपा� Navi Dial �योग गन�  स�� �� भन� :

☎042-696-5377
（�ा�:042-692-0900）

हा�चयोज� �सट� व� बसाइट
ब�� �र�� ज �रजभ� सन

फोहोर फा��  झोला र काम नला��  भार� व�� को
�व�ापन �टकटह� �ब�� गन�  �ोरह� �र�� ज स�ट� ङ �ड�न� र� �र�� ज स�ट� ङ �ाटबोट

ごみゼロ

�ाइस �ो��ह�को पालना गन�� होस�

0570-550-530
こ こ は

�र�� ज जनरल क�लट� सन स� �र
(ब�� �र�� ज कल स� �र)● काम नला��  भार� व�� को

सङ� कलन काय� का ला�ग �रसभ� सनह�

● काम नला��  भार� व�� को

�प-अफका ला�ग �रसभ� सनह�

● काम नला��  तथा �रसाइकल गन�  �म��  

व�� ह�लाई कसर� वग�क� त र �व��त गन�

● पश�  शवह� बो��

तोब� क� ��न स� �र

ट� ट सरफाइ क� � 

☎042-692-5389

☎042-673-5632

☎042-691-2891
（�ा�:042-691-7678）

* तोडोर�-माच� र नागाफ� सा दा�� बाह� कका
नागाब� सा-माच�का क� ह� भागह� बाह� क

* तोडोर�-माच� र नागाफ� सा दा�� बाह� कका
नागाब� सा-माच�का क� ह� भागह� बाह� क

नथ�  अफ असाकावा �रभर
 (मानाम�-असाकावा �रभर)

नथ�  अफ असाकावा �रभर
 (मानाम�-असाकावा �रभर)

*तोडोर�-माच� र नागाफ� सा दा�� बाह� क
नागाब� सा-माच� समाव� श गछ�

*तोडोर�-माच� र नागाफ� सा दा�� बाह� क
नागाब� सा-माच� समाव� श गछ�

साउथ अफ असाकावा �रभर 
(मानाम�-असाकावा �रभर)

साउथ अफ असाकावा �रभर 
(मानाम�-असाकावा �रभर)

  

☎042-665-2531
（�ा�:042-662-2926）

☎042-674-0551
（�ा�:042-677-5971）

अका�� क�-चो, इ�शकावा-माच�, इज� म�-चो, इन� म� -माच�, उ�� क�-माच�, 
उम� �� बो-माच�, ओया-माच�, ओवाडा-माच�, ओसाक�-माच�, ओ�� -माच�, 
कास� म�-माच�, कानोया-माच�, काम��चब� काता-माच�, काम� ओ�ाटा-माच�, 
का�मकावा-माच�, कावा-माच�, कावाग� च�-माच�, �कयोकावा-चो, क� बोयामा-चो, 
को�मया-माच�, सा�� -माच�, �शमो ओ�ाटा-माच�, �शरोयामात� , स� वा-माच�, 
ताइरा-माच�,  दाइराक� ज�-माच�,  ताकाक� रा-माच�,  ताका�� क�-माच�,  
ता�कयामा-माच�, ता��-माच�, तोब� क�-माच�, नाकानोकाम�-चो, नाकानोस�ो, 
नाकानो-माच�, *नागब� सा-माच� (नागफ� सा दा�� क� वल), नरहारा-माच�, 
�न�शत� राकाता- माच�, �नब� काता-माच�, फ� ज�म�-चो, मा�यामा-चो, �म�� ई-दाई, 
�मया�शता-माच� ,  �मयामा-चो ,  मोटोहा �चयोज�-माच� ,  यानो-माच� ,  
योकोकावा-माच�, यो�� या-माच�

असाह�-चो, अज� मा-चो, य� नो-माच�, उ�चकोश�-माच�, उ�� न� क�-माच�, 
उरताकाओ-माच�, ओइवाक� -चो, ओ�� न-माच�, ओयोको-चो, ओकाडो-माच�, 
कटक� रा-माच�, �कटानो-माच�, क� न� �गदा- माच�, को�बक�-माच�, कोयास� -माच�, 
सा�ा-माच�, �शन-चो, स� �नन-चो, दाई-माच�, ताकाओ-माच�, तात� -माच�, ता-माच�, 
त� राडा-माच�, त� रा-माच�, त� न�जन-चो, तोडोर�-माच�, नाका-चो, *नागब� सा-माच� 
(नागफ� सा दा�� बाह� क), नानक� न�, ना�मक�-चो, �नश� असकावा-माच�, �नश� 
कटाक� रा, हाजामा-माच�, हा�चमन-चो, ह�� जावा-माच�, �हगाश� असकावा-माच�, 
�ो, �हयोश�-चो, �हरोका-चो, हो�ो-चो, होन-चो,  �मसाक�-चो, �मडोर�-चो, 
�मनाम� असाकावा-माच�,  �मनाम� �शन-चो,  �मना�मनो,  �मनाम�-चो,  
मायो�जन-चो, म� �जरोडाई, मोतोहो�ो-चो , मोतोयोकोयामा-चो, याग�-चो, 
यामाता-माच�, योका-माच�, योकोयामा-चो, योरोज� -चो 

ओ�� का, काश�मा, काम� य� ग�, �कटानोदई, �कन� गाओका, को�शनो, �शमो य� ग�, 
नागन� मा-माच�, नाकायमा, ना�ोदई, �हगाश� नाकानो, ब� शो, हो�रनौच�, 
मा�� गया, मा�� ग�, �मनाम�ओसावा, या�र�मज�

तोब� क� �र�� ज कल� �न अफ�स

तात�  �र�� ज कल� �न अफ�स

�मनाम�ओसावा �र�� ज कल� �न अफ�स

(ठ� गाना: तोब� क�-माच� 1916)

(ठ� गाना: तात� -माच� 2700)

(ठ� गाना: �मनाम�ओसावा 3-20)

(ठ� गाना: तोब� क�-माच� 1916)

(ठ� गाना: तात� -माच� 2700)

क� पया �मनाम�ओसावा ��न स� �रको �ज�ामा रह� को 
क्ष� � (सहर) बाट पश�  शवह� सङ� कलन गन�  भन� तोब� क� 
��न स� �रमा स�क�  गन�� होस� ।

*


