
प्रकार िड�ोज गन� ठाउँ (समय) छु�ाउने त�रका (मु� व�ुह�) िड�ोज गन� त�रका

पुराना कागजह�
(ह�ामा 1 पटक)
पुराना लुगाह� / 

पुराना कपडाह�पिन 
स�लन

(कुनै-कुनै बाहेक)

िससी / �ान (िड�ा)
पेट-बोतल

(ह�ामा 1 पटक)

�ा��कबाट बनेको 

भाँडाको �ाकेिजङ

(ह�ामा 1 पटक)

जल्ने फोहर
(ह�ामा 2 पटक)

सेरािम�का भाँडा / िससा 
धातु ज� फोहर

वार

वार

×स�लन गन� नसिकने कागज

वार

वार

वार

 / 

सु�ला र�को झ�ा या �ानर �सको 
स�ेत हो (अनकूुलताको कारणले 
नरा�खएको पिन �नसक्छ)। 

मािसक 2 पटक

वार

औँऔ ँ/    खतरनाक व�ुह� िड�ोज गदा� होिसयार �नुहोस्
य�ा खतरनाक व�ुह� हरेकलाई अ� फोहर भ�ा छु�ै थैलोमा, 
कृपया िभत्री व�ु के हो भनेर थाहा �ने गरी उ�ेख गरेर िड�ोज 
गनु�होस्। 
स�लन गन� कामदार आिदलाई ला�े चोटपटक या 
सवारी आगलागी रोकथामको लािग, फोहर 
वग�करण र के व�ु हो उ�ेख गरेर सहयोग 
ग�रिदनु�न हािद�क अनुरोध गद�छौ।ँ

स्रोत र फोहोर छु�ाउने / िड�ोज गन� त�रका संरि�त रा�े सं�रण
सन् 2022 िडसे�रमा प्रकािशत

ネパール語版

पृ� 1

नाकानो वडा कृपया तपाईं बसोबास गन� इलाकाको फोहर स�लन �ने कुन वार हो भनेर, पृ� 4 एवम् "सामूिहक स�लन काया��यन �ने िदनह�को सूची"को पचा�बाट प�ा लगाई "○" मा जुन वार पन� रहेछ �ही वार ले�खराख्न होस्।

बृहदाकार फोहर
(सशु�)

अिग्रम आवेदन 
प्रणाली 

घरबाट िन�ने व�ुह�, एक भुजाको ल�ाइ 
30㎝ ना�े फिन�चर या घरायसी िवद्तीय 
उपकरण आिद

नाकानो वडाको पुराना कागजह�को स�लन, टोल सिमित आिदको स्थानीय ���ह�ले "सामूिहक स�लन" माफ� त गन� ग�रएको छ।

※�ावसाियक गितिविधह� (क�नी / पसल) आिदबाट 
िन�ने पुराना कागजह� िड�ोज गन� पाइँदैन।

※तीव्र �री आिदको कारणले �ने दुघ�टना 
रोकथामको लािग मौसम अनुसार स�लन गन� 
केस (भाँडो) नरा�खने अवस्था �नसक्छ। 

1,पुराना कागजह�लाई अखबार / पित्रका (िविवध कागजह�) / 
काड�बोड� ब�को प्रकार अनसुार िभ�ािभ�ै िमलाउन।े 
2,पुराना कागजह�लाई डोरी (�ा��कको डोरी भएपिन �न्छ)ले बाँ�े। 
पुराना कागजह� / पुराना कपडाह�लाई �ा��कको झोलामा रा�।े 
3,"सामूिहक स�लन गन� ज�ा गन� स्थान”मा िड�ोज गन�। 
※स�लन गन� स्थान थाहा नभएको अवस्थामा, "नाकानो-कु गोिम-जरेो 
सुइिसन-खा (श�ू फोहर प्रव��न फाँट)"मा सोधपुछ गनु�होस्। 

"�ा��कबाट बनेको भाँडाको �ाकेिजङ" भ�ाले
�ा��कबाट बनेको "भाँडाह� (सामान हाल्ने व�ु)” या "�ाकेिजङ (�ाकेट, झोला / थैलो)” �न् र िभत्री 

व�ु िनकाली सके (प्रयोग ग�र सिकएको) पिछ आव�क नपन� व�ुह� �न्।

िविभ� बोतलह�

�ा�ू / िडटज�� / पेय पदाथ� वा मरमसला 

आिदको बोतल

िविभ� थैलो वा झोलाह� 

िमठाई / पाउरोटी / सागस�ी / �ास काउ�रमा 

िदइने �ा��कको झोला आिद ज�ा थैलोह�

िविभ� �ाकह�

अ�ा / ना�ो / फलफूल 

आिदको �ाक

िविभ� कपह� 

पुिडङ / �ेली आिदको 

कपह�

िविभ� भाँडाह� 

बजारमा पाइने बे�ो / कप-नुडल आिदको 

भाँडाह�

ट� े / ऱ्यािपङ पेपर 

मासु, माछा, तयारी प�रकार 

आिदको ट� े / ऱ्यािपङ पेपर

िबक�

पेट-बोतल / �े-�ान आिदको िबक�

कुशन सामग्री

पोिल�े�रन फोम / फलफूल जाली आिद ज�ा 

कुशन सामग्री 

1.पानीले ह�ा पखालेर, मैला िनकाल्ने।
2.ढकनी ला�े भाँडो, अथवा िभत्री व�ु दे�खने पारदश� वा 
अध�-पारदश� थैलोमा रा�े। 
3."फोहर स�लन गन� स्थान"मा िड�ोज गन�। 

○स्रोत ��प स�लन ग�रने भएकोले, कृपया िभत्री व�ु 
खाली बनाएर, मैला िनकालेर मात्र िड�ोज गनु�होस्। 
○थैलोह� दोबर, तेबर पारेर नराख्नहोस्।

※मैला निन�ने व�ुह�लाई "जल्ने फोहर" तफ� । 
※�ा��क भएपिन भाँडाको �ाकेिजङ बाहेकका 
सामानह�लाई "जल्ने फोहर" तफ� । 

1. ढकनी ला� ेभाँडो, अथवा िभत्री व�ु दे�खन ेपारदश� वा अध�-पारदश� 
थैलोमा रा�।े
2."फोहर स�लन गन� स्थान"मा िड�ोज गन�। 
○कृपया कुिहन ेफोहरको पानी िनखानु�होस्। 
○खा� तेल फाल्न ेअवस्थामा, कृपया कपडा या कागजह�मा सोसाएर वा 
बजारमा पाइन ेकोगलेु� (जमाउन ेसामग्री)ले जमाउन ेआिद गनु�होस्। 
○कृपया बाँसको झीर आिद ज�ा व�ुह� खतरा न�न ेगरी बरेेर 
राख्नहोस्।  
○ड�ा वा बडे-�ाड ज�ा ओ�ाउन ेव�ुह� "बहृदाकार फोहर" तफ� ।

�ा��कबाट बनेका सामान

दाँत मा�े बु�स आिद ज�ा दैिनक उपभो� व�ु, खेलौना, CD / िभिडयो-टेप 

(केस सिहत) आिद

रबर / छाला ज� सामान

झोला, जु�ा, बुट-जु�ा, नरम-पाइप आिद

तेल लागेको, मैिलएको या ग� आउने कागजह�

िपजाको ब�, िडटज��को ब� आिद

मैिलएका 
कपडाह� 

★ठूलो प�रमाणमा फोहर िड�ोज गन� अवस्थामा (अस्थायी 
फोहर)
घरबाट िन�ने फोहर नै भएपिन, बोट िब�वाका छाँिटएका 
हाँगािबँगा या बसाइ सराइ आिद गदा� िन�ने ठूलो प�रमाण 
(45 िलटरको थैलो 5 थैलो वा सो भ�ा बिढ) मा िनकाल्न पन� 
अवस्थामा सशु� �नेछ।  कृपया अिग्रम �पमा "सरसफाइ 
काया�लय"मा परामश� गनु�होस्। 
सरसफाइ काया�लय  ☎ 03(3387) 5353

सानो आकारको घरायसी 
िवद्तीय उपकरणह� 

(एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम भएको)

केही भागमा जोिडएको धातु 
िनकाल्न निमल्ने �ा��कका 

सामानह� 
िड�ोजेबल खाइरो 

(शरीर तताउने �ाड)

1. ढकनी ला� ेभाँडो, अथवा िभत्री व�ु दे�खन ेपारदश� वा 
अध�-पारदश� थैलोमा रा�।े
2."फोहर स�लन गन� स्थान"मा िड�ोज गन�। 

★चाडपव�को िबदामा पिन फोहर स�लन ग�रनेछ (चाडपव�को िबदा आइतवार परेको अवस्था बाहेक)।  वषा�� तथा नववष�को िबदामा स�लन �ने िदन बारे, "वडाको वेबसाइट” या "नाकानो-कु होउ नामक नाकानो-वडाको साव�जिनक सूचना", "फोहर वग�करण एप” आिद माफ� त सूिचत ग�रनेछ। 

सामूिहक स�लन गन� 
फोहर ज�ा गन� 
स्थान(िबहान 8 

बजेस�)

िससी / �ान (िड�ा)
पेट-बोतल

ज�ा गन� स्थान
(िबहान 8:30 बजे स�)

फोहर स�लन गन� 
स्थान 

(िबहान 8 बजेस�)

फोहर स�लन गन� 
स्थान (िबहान 8 

बजेस�)

फोहर स�लन गन� 
स्थान 

(िबहान 8 बजेस�)

अखबार
(पचा�ह� सिहत)

पित्रका
(पु�कह� सिहत)

िविवध कागजह�

पुराना लुगाह� / पुराना कपडाह�

काड�बोड�

पेट-बोतलको लािग कृपया निजकको “�चािलत 
पेट-बोतल स�लन मेिसन”लाई प्राथिमकताका साथ 
प्रयोग गनु�होस्।  िव�ृत जानकारीको लािग पृ� 2 तफ� । 

※केही सामानह� भन ेआधार स्थलमा स�लन 
�न े(पृ� 2 तफ� )। 

○�ाक या ऱ्यािपङ पेपरमा टाँिसएको ��कर (मू� / सर-
सामग्री िववरणको ��करआिद) लाई उप्काउन आव�क छैन। 

सेरािम�का भाँडा / िससा / िविभ� धातु ज� फोहर
िचया कप, िचयाको �ाला, िगलास, कराही, फ्राइ-�ान, 

ए�ुिमिनयम फोइल, तारको �ा�र आिद

िट�ुको ब�, िमठाइको ब�, पचा�, खाम, 
ऱ्यािपङ पेपर, पेपर �ाग, �ाइलेट पेपरको िभत्री 
भाग, �ाटलग, पम्�ेट, दूधको �ाक (र�ीको 
�ाक भन ेिम�ैन) आिद

फुटेका �ुब-लाइट / िचम (ब�) 

※नफुटेका �ुब-लाइट भने 
आधार स्थलमा स�लन �ने(पृ� 
2 तफ� )। 

(खाली केस आिदमा रा�)े

50cm वा सो भन्दा कम 

छाँटकाँट ग�रएको हाँगािबँगा

●बृहदाकार फोहर स�लन के� (सोम   ~ शिन / िबहान 8 बजेदे�ख बेलुकी 7 बजेस�)

☎ 03 (5715) 2255
※वडाको वेबसाइटबाट पिन आवेदन िदन सिकन्छ।  कृपया पृ� 4 को गाइड हेनु�होस्। 

☆कृपया िविवध कागजह�लाई 
पित्रकाह�मा �ा�े वा कागजको थैलोमा 
हालेर िड�ोज गनु�होस्। 

नाकानो वडाको फोहर �ूनीकरण पात्र; 
गोिमनोन्

�ान (िड�ा)मा 
�ाल नपान�!

खतरा न�ने गरी 
बेरेर रा�े!

खतरनाक व�ुह�

फुटेका सेरािम�का भाँडा / िविभ� िससा ज� व�ुह�, धा�रलो व�ुह� 

पारो प्रयोग भएको थम�िमटर / र�चापमापक 

�े-�ान / �ाँसको िड�ा / लाइटर 

कुिहने फोहर कागजको र�ीह� कागजको डाइपर 

खा� तेल 
※आधार स्थलमा 

स�लन �ने (पृ� 2 तफ� )।

उदाहरण▶

● प्रशोिधत कागजह�
・थम�ल पेपरह� (रिसद आिद)
・कोिटङ ग�रएका कागजह� (योगट� (दही) / 

आइस-क्रीम आिदको भाँडा) आिद

●मैिलएको या ग� आउन ेकागजह� 
・िपजा ब�
・िडटज�� या साबनुको ब� आिद

→"जल्ने फोहर” तफ�

※ कृपया पुराना लुगाह� / 
पुराना कपडाह� भने 
िदनभ�र मौसम सफा रहने 
िदनमा िड�ोज गनु�होस्। 

िससी
खानेकुरा रा�े काँचको बोतल 

(कप / िगलास बाहेक)

�ान (िड�ा)
खानेकुरा रा�े ए�ुिमिनयमको �ान (िड�ा) / 
�ीलको िड�ा (पेट-फूड �ान (िड�ा) सिहत)

पेट-बोतल (बायाँ मािथको िच� भएको)
खानेकुरा / मरमसला रा� प्रयोग �ने पेट-बोतल

※िससीको िबक� चािहँ
・धातुबाट बनेको भए "
　　→"सेरािम�का भाँडा / िससा / धातु ज� फोहर" तफ� । 
・�ा��कबाट बनेको भए
　　→"�ा��कबाट बनेको भाँडाको �ाकेिजङ" तफ� ।

※पेट-बोतलको िबक� र लेबल िनकालेर 
　　→"�ा��कबाट बनेको भाँडाको 

�ाकेिजङ" तफ� ।

×
● खानकुेरा रा� ेबाहेकको �ान वा िड�ा  (औषिध ज� सामान / 

क�िेटक सामान / �ाँसको िड�ा आिद), �-े�ान आिद 
● मैिलएको व�ुह�, 18 िलटरको िटनको िड�ा, र�ीन पेट-बोतल 

आिद

िससी / �ान (िड�ा)→"सेरािम�का भाँडा / िससा / धातु ज� फोहर" तफ�

पेट-बोतल→"जल्ने फोहर" तफ�

※थैलो सिहत नरा�े 　　　　
स�लन �ने िदनको अिघ�ो िदनको 
साँझ "स�लन गन� भाँडो” स्थापना गन�।  
िछमेकीह�लाई असुिवधा न�ने गरी, 
शा�सँग राखेर, कृपया थैलो िफता� िलएर 
जानुहोस्। 

1. पानीले ह�ा पखालेर, मैला िनकाल्न।े  

2."िससी / �ान (िड�ा) / पेट-बोतल ज�ा गन� स्थान"मा िड�ोज गन�। 

○िससीलाई पहेलँो र�को केसमा, �ान (िड�ा)लाई नीलो र�को केसमा, पेट-बोतललाई 

कुच्�ाएर स�लन गन� जाली िभत्र, िसधै ँहाल्न।े 

※ ड�ा वा बेड-�ाट� ेस आिदलाई 
"बृहदाकार फोहर” तफ� । 

यो “プラ” ले�खएको िच�

चािहँ �सको स�ेत हो 

फ
ोह

र
स्र

ोत

　☎03（3228）5555



प्रयोग ग�रसकेको सानो आकारको घरायसी िवद्तीय सामान स�लन ब�

�रचाज�बल �ाट� ी (िलिथयम-आयन सेके�री �ाट� ी, िनकल हाइड� ाइड / िनकल-�ाड्िमयम �ाट� ी) / 
बटन-�ाट� ी (मोडल न�र "SR", "LR", "PR")

पुराना लुगाह� / पुराना कपडाह�

ड� ाइसेल �ाट� ी स�लन ब�

पेट-बोतल �चािलत स�लन मेिसन

प्रयोग भएका �ुबलाइट स�लन ब� 

खा� तेल 

प्रयोग नभएका खा�ा� भने नफाली "फूड ड� ाइभ" मा प्रदान गनु�होस्। 
घरमा खाएर नसिकन ेखा�ा�लाई वडाको "फूड ड� ाइभ”मा स�लन गरेर, बालबािलका भोजनालय आिदमा दान 
ग�रन्छ।  "उपभो� �ादस� 2 मिहना वा सो भ�ा बिढ” ज�ा सत�ह� चेक गरेर, वडापािलकाको 8 औ ँतलाको 
वातावरण फाँट, �रसाइकल प्रदश�नी क� (नाकानो-कु गोिमजरेो सुइिसन-खा (श�ू फोहर प्रव��न फाँट)) काउ�र 
तफ� ।  खरे जान ेखा�ा� �ूनीकरणमा सहकाय� ग�रिदन�ुन हािद�क अनरुोध गद�छौ।ँ  ☆नाकानो एको-पोइ� प्रा� गन� 
यो�।  प्रदान ग�रएका खा�ा� या प्रा� �न ेपोइ�को सत� आिद बारे िव�ृत �पमा यहाँबाट➡

ड� ाइसेल �ाट� ी

िस�ा आकारको 

बटन-�ाट� ी 

《स�लन �ने व�ुह�》
घरबाट िन�न,े काम नला� ेभएका सानो आकारको घरायसी िवद्तीय सामान (िन� 9 वटा सामानह�)
・मोबाइल टेिलफोन (PHS, �ाट�फोन सिहत)
・पोट�बल �िुजक �ेयर
・पोट�बल गिेमङ क�ोल 
・िडिजटल �ामेरा 
・पोट�बल िभिडयो �ामेरा 
・पोट�बल कार �ािभगटेर 
・िवद्तीय श�कोश 
・डे� �ा�ुलेटर 
・AC अ�ा�र, िविभ� कोड�ह� (तार) 
《स�लन �ने स्थान》
वडापािलका, वडा वासी गितिविध के�, के�ीय पु�कालय, �रसाइकल प्रदश�नी क�
《नोट》
・कृपया मोबाइल टेिलफोन आिदको ���गत जानकारी भन ेिडिलट गनु�होस्। 
・ कृपया आव�क मेमो�र िच� (SD काड� आिद), �ाट� ी, �ाट� ी (ठूलो आकारको) भन ेिनकाल्नहुोस्।  

(�ाट� ी (ठूलो आकारको) भन ेवडाले �वस्थापन गन� छैन)
・स�लन ब�मा हालेको व�ुह� िफता� ग�रन ेछैन। 

उ�मस्थल, पसल आिद ज�ा �ापा�रक गितिविधबाट िन�ने स्रोत / फोहर भने उ�मीले आफ्नै िज�ेवारीमा िड�ोज गनु� पद�छ।  �यं 

आफँैले िड�ोज (फोहर िड�ोजल लाइसे� प्रा� क�नी अथवा स्रोत स�लन 

क�नीलाई सु��ने आिद) ग�रिदनु�न हािद�क अनुरोध गद�छौ।ँ 

वडामा ज�ा नग�रने व�ुह� 

आधार स्थलमा ग�रने स्रोत स�लन
~उ�मस्थलबाट िन�ने फोहर भने स�लन ग�रने छैन~

उ�मस्थल / पसलबाट िन�ने स्रोत / फोहर (सशु�)

मोबाइल �ाट� ी या बटन-�ाट� ी आिद भने िडलर पसल / इले�� ोिन� �ोर आिद ज�ा सहकाय� गरेका पसलह�मा रहेको 
स�लन ब�मा। 

※कृपया वडापािलका आिदमा स्थापना ग�रएको "ड� ाइसेल �ाट� ी स�लन ब�" मा भने नराख्नहोस्

खतरनाक व�ुह� / िड�ोज गन� किठनाइ �ने व�ुह� 

�लनशील / हािनकारक / खतरनाक व�ुह�, िड�ोज गन� किठनाइ �ने व�ुह� वडाले स�लन गद�न।  
कृपया िडलर या उ�ादक क�नी आिदलाई स�क�  गनु�होस्। 

《ज�ै》�ाँसको िसिल�र, गाडी आिदको �ाट� ी, औ�ोिगक रसायन, सलाई, आितसबाजी, म�ीतले, पेट� ोिलयम पदाथ�, 
पे�, गाडी, मोटर-साइकल, गाडीको टायर, आगो िनय�ण य�, िपयानो, फायर-पू्रफ सेफ, कङ्क्रीटको सामग्री, ढु�ा या 
माटो आिद

●भाँडोमा रा�े अवस्थामा

फोहरको प�रमाणसँग िम�ो फोहर िड�ोजल िटकट 
टाँ�े।  थैलो प्रयोग गरेर भाँडोमा िड�ोज गन� अवस्थामा 
पिन स�ूण� फोहरको प�रमाणसँग िम�ो फोहर 
िड�ोजल िटकट टाँ�े। 

●थैलोमा रा�े अवस्थामा

थैलोको �मतासँग िम�ो फोहर िड�ोजल िटकटलाई 
दे� सिजलो �न ेस्थानमा टाँ�े। 

●थैलोमा िड�ोज गन� गाह्रो �ने व�ुह� 

■पोिल�े�रन फोम (�ा��कबाट बनेको भाँडाह� र �ाकेज तफ� )
प्र�ेक 1 थानको लािग 10 िलटर बराबरको फोहर िड�ोजल िटकट 1 प्रित
■18 िलटरको िटनको िड�ा (सेरािम�का भाँडा / िससा / धातु ज� फोहर 
तफ� )
प्र�ेक 1 थानको लािग 10 िलटर बराबरको फोहर िड�ोजल िटकट 1 प्रित

●िससी / �ान (िड�ा) / पेट-बोतल

~स्रोत चािहँ सकेस� िनजी स�लन �ट तफ� ~
बा�तावशः वडाले गन� स�लनमा िड�ोज गन� अवस्थामा, प्र�ेकको प्रकार ल�ेखएको 
थैलोमा हालेर, प�रमाणसँग िम�ो फोहर िड�ोजल िटकट टाँसेर, स�लन केसको 
छेउमा िड�ोज गन�। 

※�ावसाियक गितिविधबाट िन�ने पुराना कागजह�, �स इलाकाको सामूिहक स�लनमा िड�ोज गन� सिकने छैन। 
कृपया स्रोत स�लन गन� उ�मीलाई ठे�ा िदने वा पुराना कागजह�को थोक िवके्रता कहाँ िलएर जाने आिद ज�ा िविधबाट िड�ोजल 
गनु�होस्।

〈सोधपुछ ठेगाना〉
◆�ावसाियक फोहर िनकासी सूचना दा�खला पत्र बारे: नाकानो-कु गोिम-जरेो सुइिसन-खा (नाकानो वडाको श�ू फोहर प्रव��न फाँट)
◆�ावसाियक सश�ु फोहर िड�ोजल िटकट बारे: नाकानो वडा सरसफाइ काया�लय

एयर क��शनर, टेिलिभजन, िफ्रज / िडप-िफ्रज, वािसङ मेिसन / ड� ाइङ मेिसन
िड�ोज गन�को लािग, �रसाइ��ङ शु� र स�लन / ढुवानी शु� लाग्छ।  पुन�, स�लन / �रसाइ��ङ भने घरायसी िवद्तीय 

उपकरण �रसाइ��ङ ऐनको आधारमा, उ�ादक क�नीले गन�छ।  (िवदेशी उ�ादनह�, सेके�-�ा� व�ु / अनलाइनबाट ख�रद 

ग�रएका व�ुह� पिन यो� �ने)

कृपया ख�रद गरेको पसल (अथवा साटेर िकनेको पसल)मा अनुरोध गनु�होस्।  केही थाहा छैन भने, “घरायसी िवद्तीय उपकरण 

�रसाइ��ङ स�लन के� ☎ (0570)087200 (नेिभगेसन डायिलङ)"मा फोन गरेर स�लनको लािग अनुरोध गनु�होस्। 

कम्�ुटर
िड�ोज गन�को लािग स�लन / �रसाइ��ङ शु� लाग्छ ("PC �रसाइकल िच�” भएको घरमा उपयोग ग�रने कम्�ुटरको िबक्री 
मू�मा �स शु� समावेश �न्छ)।  कृपया िन� म�े कुनै एक माफ� त िड�ोज गनु�होस्। 
1.डेिलभरी सेवा माफ� त घरबाट स�लन गन� (वडाले सम�य तथा सहकाय� गरेको उ�म �रनेट जापान �रसाइ��ङ क�नी िलिमटेड 
सँगको सम्झौता अनुसार कम्�ुटर सिहत 1 बाकस िनःशु� स�लन ग�रने)
कृपया सोही क�नीको वेबसाइट (https://www.renet.jp/) बाट आवेदन िदनुहोस्। 
2.उ�ादक क�नी आिद �ारा ग�रने स�लन (स्रोतको प्रभावकारी प्रयोग िवकास ऐनमा आधा�रत स�लन / �रसाइ��ङ)
प्र�ेक उ�ादक क�नीको स�क�  स्थान, स�लन िविध, शु� आिदको िव�ृत िववरणको लािग, कृपया "PC3R Promotion 
Association ☎ 03(5282)7685"मा सोधपुछ गनु�होस्। 

【नाकानो वडाको स�लन सेवामा िड�ोज गन� बेलाको सावधानी】

सूचना दा�खला गरेका उ�मीलाई "सूचना दा�खला प्रमाणपत्र” जारी गरी, "उ�मी न�र” सूिचत ग�रनेछ।  कृपया फोहर िड�ोजल िटकटमा 

�ो न�र र "उ�मीको नाम"(क�नीको नाम या �ापा�रक नामह�) उ�ेख गरेर, फोहरमा टाँ�ुहोस्।  उिचत फोहर िड�ोजल िटकट 

नटाँिसएको फोहर भने स�लन ग�रने छैन।  पुन�, पसल (उ�मस्थल) र बसोबास स्थल एउटै भएको अवस्थामा, कृपया पसलको फोहर र 

घरायसी फोहर िवभाजन गरेर, छु�ाछु�ै थैलोमा राखेर िड�ोज गनु�होस्। 

《स�लन �ने व�ुह�》
घरबाट िन�ने खा� वन�ित तेल (ते�ुरा-ओइल, सलाद-ओइल, ओिलभ-ओइल, कन�-ओइल आिद)
※धेरै पटक प्रयोग ग�रएको गाढा खैरो भएको तेल या उपभो� �ाद सिकएको प्रयोग नभएका व�ुह� पिन �ीकाय� �नेछ। 
《स�लन गन� स्थान》
वडापािलकाको 8 औ ँतलाको वातावरण फाँट, �रसाइकल प्रदश�नी क�को काउ�र 
※मािथ उ���खत स्थान बाहेक, नगरवासी गितिविध के�मा हरेक मिहनाको चौथो म�लवार 
(सोही िदन चाडपव�को िबदा परेको अवस्थामा �ा�ै �सपिछको अिफस खुल्ने िदन)को िबहान 9 
बजेदे�ख म�ा� 12 बजेस�मा स�लन ग�रनेछ। "
《नोट》
・कृपया कसर सकेजित िनकालेर, पेट-बोतलमा हालेर, िबक� लगाएर मात्र िलएर आउनुहोस् 

(प्रयोग नभएका व�ुह� भने नखोली मूल भाँडोमा ज�ाको त�ै �ाउने)। 
・फुट्ने डर �ने भएकोले, कृपया िससीमा िलएर आउने काय� नगनु�होस्। 

☆नाकानो एको-पोइ� प्रा� गन� यो�

☆समिप�त पोइ� प्रा� गन� यो� 

《स�लन �ने व�ुह�》
ड� ाइसेल �ाट� ी (अ�ालाइन / मा�ानीज), िलिथयम प्रथम �ाट� ी (िस�ा आकारको मोडल न�र "CR", "BR” 
आिद)
《स�लन �ने स्थान》
वडापािलका, वडा वासी गितिविध के�, पु�कालय, �ायामशाला आिद ज�ा वडाको सुिवधा भवनह� 

《नोट》
�रचाज�बल �ाट� ी, बटन-�ाट� ी भन ेवडाले स�लन गन� छैन। ��ा �ाट� ीका िडलर पसल आिदमा �न ेस�लन ब� तफ� । 
※तलबाट दोस्रो "�रचाज�बल �ाट� ी / बटन-�ाट� ी"मा हेनु�होस्। 

《स�लन �ने व�ुह�》
घरबाट िन�न ेिसधा आकारको �ुब (120cm वा सो भ�ा कम), चक्र आकार, िचम आकारको 
�ुबलाइट 
《स�लन �ने स्थान》
वडापािलका, वडा वासी गितिविध के�, के�ीय पु�कालय, �रसाइकल प्रदश�नी क�
《नोट》
・�ित �नबाट बचाउनको लािग, कृपया ख�रद गरेको बलेाको पाइप या खाली केसमा हाल्न ेवा अखबार 

आिदले बरेेर राख्नहोस्। 
・िफलामे� ब�, LED ब� आिद �ुबलाइट बाहेकका व�ुह� या फुटेका �ुबलाइट भन ेस�लन 

ब�मा हाल्न िम�ैन।  कृपया "सेरािम�का भाँडा / िससा / धातु ज� फोहर" को िदनमा िड�ोज 
गनु�होस्। 

※ स�लन ब�को �ाल (30cm×15cm)मा निछन� व�ुह� भने 
स�लन ग�रन ेछैन। 

घरबाट िन�ने र�रिह त पेट-बोतलह� प्रभावकारी �पमा स� लन गन� को लािग , वड ा िभत्र को सुपर-माक� कनेटह�मा स्था पना ग�रएको 
(र�ीन भने स�लन न�ने भएकोले “जल्ने फोहर तफ� ”)। कृपया घरमा नै नबकको या लेबल िनकाल्ने र िभत्र पखाल्ने अिन िल एर जाने र निक च्�ा 
इ हाल्ने गनु� होस्। 
�हाँ हािलएका पेट-बोतलह� क�ेस गरेर प�रमाण घट्छ र स�लन / ढुवानी गन� बेलामा िन�ने CO2 (काब�न-डाइअ�ाइड) कम गन� 
सिकन्छ।  प्रयोग गनु�भयो भने ""शिपङ कुपन” आिदमा स�ाप�ा गन� सिकने समिप�त पोइ� ज�ा �न्छ। "
《स�लन �ने स्थान》सन् 2022 अ�ोबर 
※ नवीनतम जानकारीको लािग वडाको वेबसाइट चेक गनु�होस्। 
○ओके, सािगनोिमया पसल वा नाकासुिग पसल 
○सानतोकु, िसन-नाकानो पसल 
○लाइफ, िहगािस-नाकानो पसल वा नाकानो एिकमाए पसल वा नाकानो आराइ पसल 
○पीकक्, तो�रचु खासेइ पसल
○मा�एचु , तो�रचु खासेइ एिकमाए पसल वा नाकानो वाकािमया पसल 
○िकचेन कोट� , िहगािस-नाकानो पसल
○मा�एचु-पेटीट, यामातो-�ो पसल वा नाकानो-�ुओ पसल 
○को-ओप, नाकानो �ुओ पसल वा नाकानो सािगनोिमया पसल 
○सिमट �ोर, नाकानो-िमनािमदाइ पसल वा िहगािस- नाकानो पसल

सामूिहक स�लन माफ� त स्रोत ��प स�लन ग�रन्छ (केही टोल सिमित / स्थानीय �ाय� सिमितह� बाहेक)। 
साथै, “�रसाइकल प्रदश�नी क� (माचुगाओका 1-6-3 / स�क�  स्थानको लािग पृ� 4मा हेनु�होस्)” मा पिन भवन 
खुलला रहने समय िभत्र िलएर आउन स�ु�नेछ। 

※िभ�ो भने स्रोत �ने छैन।  
कृपया सामूिहक स�लनमा 
भने िदनभ�र मौसम सफा 
रहने िदनमा िड�ोज 
गनु�होस्। 

《स�लन �ने व�ुह�》
िवदेशी �ाइलको लुगा, जापानी �ाइलको लुगा, अ�र-वेयर, मोजा, सुट, क�ल, तौिलया, 
पदा� (प्रकाश निछन� बनाएको वा लेसवाला कट�न बाहेक) आिद
《नोट》
・कृपया धोइ सिकएका व�ुह�लाई �ा��कको थैलोमा हालेर िड�ोज गनु�होस्।
・कृपया फ�र / टाँक आिद निनकाल्नुहोस्। 
・कपास भएका लुगाह� या मा� भने स�लन ग�रने छैन।  कृपया "जल्ने फोहर” ��प िड�ोज गनु�होस्। 

【नाकानो वडाको स�लन सेवा प्रयोग गन� अवस्थामा】

"�ावसाियक फोहर िनकासी सूचना दा�खला पत्र" पेस गनु�पन� काननूी �वस्था ग�रएको 

छ। कम�चारी सङ्�ा 20 जना वा सोभ�ा कम, अथवा एक िदनको औसत फोहर िनकासी प�रमाण 50kg स�को �वसायीले आव�क 

कुराह� सूिचत गरेर, नाकानो वडाको �ावसाियक सशु� फोहर िड�ोजल िटकट (उपरा� "फोहर िड�ोजल िटकट") टाँसेर, 

वडाको स�लन सेवामा िड�ोज गन� सिकनछे।  फोहर िड�ोजल िटकट ख�रद गन� काय�, क�न्भिनय�-�ोरह� "中野区有料ごみ処理券

取扱所 (नाकानो वडा सश�ु फोहर िड�ोजल िटकट के�)" भनरे ले�खएको पसल या नाकानो वडा सरसफाइ काया�लयमा गन� सिकनछे। 

पृ� 2
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《सोधपुछ धेरै �ने व�ुह� िड�ोज गन� त�रकाको सूिच / जापानी वणा�नुक्रममा》

नोट 1: �े-�ान・�ाँसको िड�ा・लाइटरह�लाई अ� फोहरमा िमसाएर िड�ोज ग�रयो भने, फोहर उठाउने गाडी या िड�ोज गन� संरचनामा आगलागी �ने कारण बन्छ। कृपया अ� फोहर भ�ा छु�ै थैलोमा हालेर, िभत्री व�ु के हो उ�ेखगरेर 
िड�ोज गनु�होस्।  पुन�, �े-�ान・�ाँसको िड�ामा भने �ाल नपानु�होस्।

नोट 2: धा�रलो व�ु या फुटेको िससी आिद भने खतरनाक �न्छ। कृपया कागज या कपडामा बेरेर अ� फोहर भ�ा छु�ै थैलोमा हालेर, िभत्री व�ु के हो उ�ेख गरेर िड�ोज गनु�होस्।
नोट 3: पारो प्रयोग ग�रएको व�ु भने, जिमनमा पुन� न�ने भएकोले छु�ै िड�ोज गन�। कृपया अ� फोहर भ�ा छु�ै थैलोमा हालेर, िभत्री व�ु के हो उ�ेख गरेर िड�ोज गनु�होस्।

    

प्रकार अनुसार

आइरन ●
आइरन-प्री� कागज (छािपने कागज) ●
टाँिसने पो�काड� ●
ए�म ●
ए�ुिमिनयम फोइल ●
लुगाको केस ●
मेच ●

गमला

पोलेको माटोको भाँडो, सेरािम�, धातबुाट बनकेो ●
�ा��कबाट बनेको ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

SD काड� ●
डाइपर (कागजबाट बनकेो, कपडाबाट बनकेो पिन) ※कृपया फोहरमैला भन े�सबाट हटाउन ुहोला ●

खेलौना

धातुबाट बनेको ●
काठबाट बनेको / �ा��कबाट बनेको ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

िविभ� काड�ह� (के्रिडट काड�, प्री-पेड काड� आिद) ●
काप�ट ●
छाता (प�ाउन िमल्ने छाता, 30cm भ�ा लामो छाता सिहत) ●

िमठाईको थैलो・िमठाईको ब�
कागजबाट बनकेो ※सफा व�ु भन ेसामूिहक स�लन तफ� ●
�ा��कबाट बनेको ●

पोट�बल �ाँस चुलो
※कृपया �ाँसको िड�ा चािहँ फुकाले 
कै �नपुछ� । 

एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

�ासेट टेप (केस सिहत) ●
�ाँसको िड�ा※िन�िल�खत नोट 1 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●
िविभ� कपह� (कप-नुडल, पुिडङ 
आिद)

कागजबाट बनेको ●
�ा��कबाट बनेको ●

झोला (छालाको, कपडाको, �ा��कको) ●
कपाल खौरने ※कृपया िन� उ���खत नोट 2 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●

�ान (िड�ा)

पेय पदाथ�को �ान (िबक� सिहत) ●
िमठाई / िचया आिदको िड�ा ●
खानकुेरो रा�खएको िड�ा (पेट-फूड �ान सिहत) ●
18 िलटरको िटनको िड�ा ●

ड� ाइ �ाक ●
थम�ल पेपरह� (रिसद आिद) ●

िबक�ह� (पेयपदाथ�ह�)
धातुबाट बनेको ●
�ा��कबाट बनेको ●

कूलर ब� 
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

झीर※कृपया कागजह�मा बने� आिद 
गनु�होस्

धातुबाट बनेको ●
काठबाट बनकेो / �ा��कबाट बनकेो ●

औषिधको प�ा ●
जु�ा (छालाको जु�ा, �ोट्�स-सू, बुट-जु�ा, च�ल आिद) ●

कुशन 
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

र�चापमापक (पारो प्रणालीको) ※कृपया िन� उ���खत नोट 3 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●
ग� �ब ●
ब�े मेच ●

चकटी 
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

CD (DVD / LD / MD पिन समान। केस सिहत) ●
फोटो ●

जोइ� �ाट 
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

खानेकुरा रा�े ट� े (मासु, माछा, तयारी प�रकार आिद) ●
आद्र�ता हटाउने औषिध (�ाक भएको भाँडो �ा��कबाट बनेको �नसक्छ) ●

भाँडाकँुडा / कप आिद 
कागजबाट बनकेो・काठबाट बनकेो・�ा��कबाट बनकेो ●
सेरािम�・िससाबाट बनेको・धातुबाट बनेको ●

प्रकार अनुसार

राइस कूकर
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

सुटकेस ●
��  (कागज・�ा��कको) ●
�े-�ान ※कृपया िन� उ���खत नोट 1 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●
धोएको लुगाह� �ा�े �ा�र (30cm भ�ा 
लामो व�ु सिहत)

धातुबाट बनेको ●
�ा��कबाट बनेको ●

थम�िमटर 
पारो प्रणालीको※कृपया िन� उ���खत नोट 3 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●
िडिजटल प्रणाली ●

ग� हटाउने औषिध (�ाक भएको भाँडो �ा��कबाट बनेको �नसक्छ) ●

म�ाउने जाली (बु�स)
धातुबाट बनेको ●
नाइलन・ऊलन ●

िड�ोजेबल खाइरो (शरीर तताउने �ाड) ●
िफिसङ रड ●
िवद्तीय खौरने उपकरण ●
कराही ●
कुिहने फोहर (माछा・कुखुरोको ह�ी, िसपीको िछ�ो सिहत) ●

बुनेको पुतली 
एक भुजा 30cm वा सो भ�ा कम ●
एक भुजा 30cm भ�ा बिढ ●

िबरालोको सोतर 
खिनजबाट बनेको ●
कागजको・काठको・भटमासको छोक्रा・िसिलका �ेलबाट बनकेो ●

जालीदार व�ुह� (फलफूल आिदलाई बेरेर रा�खएको व�ु) ●
�ाकह� (अ�ाको, ना�ोको, तोफुको, फलफूलको आिद) ●
पोिल�े�रन फोम (कुशन सामग्री) ●
आितसबाजी ※प्रयोग ग�र सिकएको मात्र। कृपया पानीले िभजाएर िड�ोज गनु�होस् ●
दाँत मा�े बु�स ●
धा�रलो व�ुह� (च�ु, िकचेन नाइफ आिद) ※कृपया िन� उ���खत नोट 2 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●

�ा�र
फलामको तार ●
काठबाट बनकेो・�ा��कबाट बनकेो ●

िपजाको ब� ●
िभिडयो �ासेट (केस सिहत) ●
िससीह�
※फुटेका व�ुह� भन ेकृपया िन� 
उ���खत नोट 2 मा ज�ै गरेर िड�ोज 
गनु�होस्

खानेकुराह� रा�े िससी ●
औषिध・क�ेिटक सामानको िससी ●
फुटेको िससी ●

ड�ा ●
फ्राइ-�ान ●
िप्र�र ●
बेड-�ाड・बेड-�ाट� ेस ●
पेट-बोतल (पेय पदाथ�, मरमसला आिदको) ●
पेट-बोतलको िबक�・लेबल ●
बे�ोउ (पसलमा िबक्रीमा राखेको)को भाँडो ●

झाडु 
ल�ाइ 30cm वा सो भ�ा कम ●
ल�ाइ 30cm भ�ा बिढ ●

कृपया नरम-पाइप ※30cm वा सो भ�ा कम ल�ाइमा काटेर िड�ोज गनु�होस्। ●
बल (ग�, टेिनस, बेसबल, फुटबल आिद) ●

बलपेन 
धातुबाट बनेको ●
�ा��कबाट बनेको ●

आइस �ाक ●
मा� (नबुनेको कपडा, कपडा, युरेथेन (फोम) आिद) ●
उपयोग नभएका खा�ा� ※सिकन्छ भने फूड-ड� ाइभ तफ�  (पृ� 2) ●
क�ल (मैिलएको) ※सफा व�ु भने पुराना कपडाह� ��प सामूिहक स�लन तफ� ●
लुगा सुकाउने रड ●
मोबाइल �ाट� ी वडामा स�लन ग�रने छैन

बेसबल �ाट ●
लाइटर ※कृपया िन� उ���खत नोट 1 मा ज�ै गरेर िड�ोज गनु�होस् ●
िविभ� ऱ्यािपङ पेपर (तयारी प�रकारको मािथ रा�खएको व�ु आिद) ●
�ास काउ�रमा िदइने �ा��कको झोला ●

☆ िन� तािलकामा नभएको व�ुको लािग वेबसाइटमा 
रहेको "資源とごみの分別辞典 (स्रोत र फोहरको 
वग�करण श�कोश)” मा चेक गनु�होस्➡

चेक गरेर हेरौ ँ यो चािहँ क�ो फोहर?
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बृहदाकार फोहर (सशु�) अिग्रम आवेदन प्रणाली 

"中野区ごみ分別アプリ (नाकानो वडा फोहर वग�करण एप)" उपयोग गनु�होस्। 

●प्रमुख काय� �मताह�
・�स इलाकाको फोहर स�लन �न ेिदन चेक गन� सिकन”े फोहर स�लन �न ेिदनको �ाले�र”
・फोहर वग�करण गन� िविध चेक गन� सिकन”े फोहर वग�करण श�कोश”
・फोहर िड�ोज गन� िबस�नबाट जोिगनको लािग "अलाम� रा� ेकाय��मता” भएको आिद
●डाउनलोड चािहँ तलको 2D बारकोडबाट

स्रोत र फोहर स��ी िविभ� जानकारी, �ाट�फोनबाट सिजलै चेक गन� सिकन्छ।  अव� पिन उपयोग 
गनु�होला (स�ार शु� भने प्रयोगकता�ले वहन गनु�पन�)। 

Android िडभाइसiOS िडभाइस iOS िडभाइस

जापानी भाषा सं�रण िवदेशी भाषा सं�रण (अङ्ग्रजेी भाषा, िचिनयाँ सरलीकृत अ�र, को�रयन हाङ्ल)

~यो कागज पुन��ािदत कागज हो। संरि�त रा�े सं�रण ��प जानकारी उपयोग प�ात्, स्रोत (िविवध कागजह�) ��प पुराना कागजह�को सामूिहक स�लन तफ� ~

चराचु��ी छे�े जाली सापटी िदने काय� मृत घर पालुवा जनावर आिदको स�लन (सशु�)

कौवा आिदल ेफोहर छरप� पान�बाट जोगाउनको 
लािग, धेरै घर-प�रवारले प्रयोग गन� फोहर ज�ा गन� 
स्थानमा चराचु��ी छे� ेजाली सापटी िदन ेग�रन्छ। 

※दुबैको सोधपुछ गन� वा आवेदन िदनको लािग सरसफाइ काया�लय तफ� । 

मृत घर पालुवा जनावरको वजन 25kg भ�ा कम (प्रित एक 
जनावर) हो भन,े आवेदन िदएर, सरसफाइ काया�लयले सश�ु 
स�लन गन�छ। 

Android िडभाइस

स्रोत स�लन・फोहर स�लन �ने वारको सूची 
कृपया तपाई ंबसोबास गनु��ने इलाकाको स्रोत स�लन / फोहर स�लन �ने वार चेक गरेर, पृ� 1 को “○” ��मा हरेकको वार लेखेर प्रयोग गनु�होस्। 

िससी / �ान (िड�ा) 
पेट-बोतल िससी / �ान 
(िड�ा) पेट-बोतल ज�ा 

गन� स्थान तफ�  

�ा��कबाट 
बनेको भाँडाको 

�ाकेिजङ
जल्ने फोहर

सेरािम�का भाँडा / िससा 
धातु ज� फोहर

आराइ
1 / 2 / 4 / 5 �ोमे शुक्र िबही मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो शिन

3 �ोमे शुक्र िबही मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो शिन

एगोता
1 / 3 �ोमे मंगल शुक्र बुध / शिन दोस्रो / चौथो िबही

2 / 4 �ोमे मंगल मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

एहारा�ो स�ूण� इलाका मंगल शुक्र बुध / शिन दोस्रो / चौथो िबही

खािम-
सािगनोिमया स�ूण� इलाका बुध सोम मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो बुध

खािम-
ताकादा 

1 �ोमे मंगल शिन सोम / िबही दोस्रो / चौथो शुक्र

2 �ोमे शुक्र िबही मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो शिन

3 / 4 / 5 �ोमे मंगल िबही मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो शिन

सािगनोिमया

1 / 3 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो बुध

2 �ोमे बुध मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

4 / 5 / 6 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो बुध

िसरासािग 1 / 2 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो बुध

3 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो बुध

�ुओ 1 / 2 �ोमे िबही शिन सोम / िबही दोस्रो / चौथो मंगल

3 / 4 / 5 �ोमे शुक्र बुध सोम / िबही पिहलो / तेस्रो शुक्र

नाकानो
※हरेक िदन 
स�लन �ने 
इलाका 
बाहेक। 

1 �ोमे िबही बुध सोम / िबही दोस्रो / चौथो शुक्र

※2 / 3 / 5�ोमे शुक्र बुध सोम / िबही दोस्रो / चौथो शुक्र

4 �ोमे शुक्र बुध सोम / िबही पिहलो / तेस्रो शिन

6 �ोमे िबही शिन सोम / िबही दोस्रो / चौथो शुक्र

नुमा-बुकुरो स�ूण� इलाका मंगल मंगल बुध / शिन दोस्रो / चौथो सोम

नोगाता

1 / 2 �ोमे शुक्र िबही मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो शिन

3 �ोमे मंगल िबही मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो शिन

4 �ोमे मंगल मंगल बुध / शिन दोस्रो / चौथो सोम

5 / 6 �ोमे बुध मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

िहगािस-
नाकानो

1 / 2 / 4 / 5 �ोमे िबही शिन सोम / िबही पिहलो / तेस्रो मंगल

3 �ोमे िबही शिन सोम / िबही दोस्रो / चौथो शुक्र

होन्�ो

1 / 2 �ोमे िबही शिन सोम / िबही दोस्रो / चौथो मंगल

3 �ोमे िबही मंगल बुध / शिन दोस्रो / चौथो िबही

4 / 5 / 6 �ोमे शिन बुध सोम / िबही पिहलो / तेस्रो शुक्र

माचुगाओका
1 �ोमे मंगल िबही मंगल / शुक्र दोस्रो / चौथो शिन

2 �ोमे मंगल मंगल बुध / शिन दोस्रो / चौथो सोम

मा�यामा 
1 �ोमे मंगल मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

2 �ोमे बुध मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

िमनािम-दाइ स�ूण� इलाका शिन शुक्र बुध / शिन पिहलो / तेस्रो िबही

यामातो-�ो
1 / 2 �ोमे बुध िबही मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो शिन

3 / 4 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो शिन

यायोइ-�ो

1 �ोमे शिन शुक्र बुध / शिन दोस्रो / चौथो िबही

2 �ोमे शिन मंगल बुध / शिन दोस्रो / चौथो िबही

3 / 4 / 5 / 6 �ोमे शिन शुक्र बुध / शिन पिहलो / तेस्रो िबही

वाकािमया
1 �ोमे बुध मंगल बुध / शिन पिहलो / तेस्रो सोम

2 / 3 �ोमे बुध सोम मंगल / शुक्र पिहलो / तेस्रो बुध

★ पुराना कागजह� बारे, पचा�ह� "सामूिहक स�लन (पुराना कागजह� 
स�लन आिद) काया��यन �ने िदनको सूची"बाट हेन� सिकन्छ। 

★ घरबाट ि न�ने व�ुह�, एक भुजाको ल�ाइ 30㎝ ना�े फि न�चर या घरायस ी ि वद्त ीय उपकरण आि द
ज�ै: ड�ा, मैि लएको क�ल, मेच, साइकल, �ा�ुम � ीनर, माइक्रोवेभ ओभन, दराज, कलर ब� आि द
※एयर क� �शनर, टेि लि भजन, ि फ्रज / ि डप-ि फ्रज, वाि सङ मेि सन / ड� ाइङ मेि सन, कम्�ुटर आि द बाहेक। 

★एक भुजाको ल�ाइ 30cm वा सो भ�ा कम र कडा भएर िड�ोज गन� किठनाइ �ने व�ु 
ज�ै: बि लङको बल, फलामे वजन, ड�ेल आि द

● टेिलफोनबाट आवेदन िदने अवस्थामा (अङ्गे्रजी भाषा, िचिनयाँ भाषा, दि�ण / उ�र को�रयन भाषा, 
पोचु�गीज भाषा, �ेिनस भाषा, थाई भाषा, िभयतनामी भाषामा सेवा िलन सिकने
※सन् 2023 फेबु्रअरी प�ात् अङ्गे्रजी भाषा / िचिनयाँ भाषा मात्र)

बृहदाकार फोहर स�लन के�

03(5715)2255
●इ�रनेटबाट आवेदन िदने अवस्थामा (अङ्गे्रजी भाषा, िचिनयाँ सरलीकृत अ�र, को�रयन हाङ्लमा सेवा िलन सिकने)
"नाकानो वडाको वेबसाइटको "粗大ごみ収集のインターネット申込み (बृहदाकार फोहर स�लनको इ�रनेट 
आवेदन)" अथवा "粗大ごみの出し方 (बृहदाकार फोहर ि ड�ोज गन� त� रका)"को पेजबाट 24सै घ�ा आवेदन ि दन 
सि कन्छ। 
(वषा�� र नववष�को ि बदामा बाहेक)
※वषा�� र नववष�को ि बदा आि दमा अ�� घुइँचो ला�े भएकोले, कृपया स�ो चाँडो आवेदन ि दनुहोस्। 
※टेि लफोन स�क� मा कि ठनाइ आएको बेला, कृपया केह ी समय पि छ पुनः प्रयास गनु�होस्। 
※कम्�ुटर या �ाट�फोन �ने �� �ले, कृपया इ�रनेट आवेदन उपयोग गनु�होस्। 

"पिहलो・तेस्रो ○"→�स मिहनाको पिहलो र तेस्रो ○ वार
"दोस्रो・चौथो ○"→�स मिहनाको दोस्रो र चौथो ○ वार
※"पाँचौ"ँ पन� वारमा भने स�लन ग�रने छैन।

≪स�क�  समय≫
िबहान 8 बजेदे�ख बेलुकी 7 बजेस� 

(आइतवार, वषा�� र नववष�को िबदामा बाहेक)

सोधपुछ गन� िमल्ने िवषयव�ु (प्रमुख िवषयह�)  सोधपुछ स्थल・अव�स्थत ठेगाना
●जल्ने फोहर ●चराचु��ी छे�े जाली 
●सेरािम�का भाँडा・िससा・धातु ज� फोहर 
●�ा��कबाट बनेको भाँडाको �ाकेिजङ आिद

नाकानो वडा सरसफाइ काया�लय
☎ 　03（3387）5353
FAX 03（3387）5389

●िससी・�ान (िड�ा)・पेट-बोतल आिद ज�ा स्रोत 
●सामूिहक स�लन (पुराना कागजह�को स�लन) 
●फूड-ड� ाइभ 
●�ावसाियक फोहर िनकासी सूचना दा�खला पत्र आिद

नाकानो वडा शू� फोहर प्रव��न फाँट
　☎　03（3228）5555
　　　03（3228）5563
FAX　03（3228）5634

●पुनः प्रयोग ग�रएका सामानह� (फिन�चर या पुराना लुगा 
आिद)को प्रदश�नी�िवतरण आिद

नाकानो वडा �रसाइकल प्रदश�नी क� 
　☎　03（3387）2411

कृपया दराज या ऱ्याक आिद ज�ा फिन�चरह� स�लनको आवेदन िदने बेला, "नाप (उचाइ / चौडाइ आिद)” भ�ुहोस्। 

※भवन खुल्ने िमित र समय (टेिलफोन पिन समान)
सोम・बुध・शुक्र・शिन・आइतवार
िबहान 10:30 बजेदे�ख िदउँसो 3:30 बजेस�

उग्र मौसम (समुद्री आँधी निजिकँदा, िहउँ पदा� आिद) �ने बेलाको सावधानीसङ्क्रामक रोग िव��का उपायह�को लािग पिन कृपया फोहर िड�ोज गन� बेलामा सहयोग ग�रिदनुहोस्

साबुन प्रयोग गरेर, बिगरहेको पानीमा राम्ररी 

हात धुने गरौ।ँ 

◆ श��शाली �री・जलम�・िहउँ थुिप्रएको अवस्थाको कारण, फोहर स�लन 
समय ठूलो अ�रले िढलो �ने, फोहर स�लन या िससी・�ान (िड�ा)
・पेट-बोतल स�लन गन� केसको स्थापना स्थगन गन� अवस्था �नसक्छ। 

◆ सकेस� अक� पटकको स�लन �ने िदनमा िड�ोज गरेर सहयोग 
ग�रिदनु�न हािद�क अनुरोध गद�छौ।ँ 

◆ �ितग्र� घरह� सफा गदा� ठूलो प�रमाणमा फोहर िन��ँदा पिन पूण� �पले फोहरको वग�करण 
पालना गनु� मह�पूण� �न्छ। सडे-गलेका व�ुह� या �ा�-सरसफाइको नजरबाट हेदा� 
आव�क पन� व�ुह�लाई प्राथिमकताका साथ स�लन ग�रनेछ। कृपया नवीनतम जानकारी चेक 
गरेर मात्र, फोहर िड�ोज गनु�होस्।

फोहर छरप� न�ने, स�लन र ओसान� काय� 
गदा� फोहर रा�े थैलो बो� सिजलो �न्छ। 

फोहर रा�े थैलोलाई बिलयोसँग बाँ�े 

फोहर बो� सिजलो 
�ने र स�लन गन� 
गाडीमा राख्दा 
फुट्नबाट जोगाउन 
सिकन्छ। 
※मा� चािहँ जल्ने फोहर हो।  कृपया पुराना कागजह� या पुराना कपडाह�लाई निमसाउनुहोस्। 

फोहर रा�े थैलोको हावा िनकाल्ने फोहर फािलसके पिछ 
राम्ररी हात धुने 

िवपदको बेलामा पिन फोहरको वग�करण・िड�ोज गन� िनयम अव� पालन गन� 

वडाको वेबसाइट आिदमा चेक गनु�होस्!
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