इरुमा नगिपादलका को घिको फोहोिको छु ट्याउने तरिका ・बादहि िाख्ने तरिका

सम्ममा बादहर राख्नु स।

आँ फु बस्ने एरिया को बाि लेख्नुस।
प्रकाि

मु ख्य दिज

सं कलन गने दिन
प्रत्येक हप्ता

सं कलन गने दिनको दबहान ८:३०

ने पाली भाषा
बादहि िाख्ने तरिका

भान्साको फोहोर (राम्रोसँ ग पानी काट् नुस), रूखका हाँ गा / पातहरू, कागज डायपर (फोहोर हटाउनु स ), फोहोर
कपडा (३० से मी भन्दा कममा काटे र ), स्पोन्ज़, दभदडयो टे प / क्यासे ट टे प (केस सदहत), जु त्ता, ब्याग, बेल्ट, चप्पल,
साना खेलौना, टोपी, ग्लोभ, बेसबल, फुटबल, टे दनस, गल्फ आदिका बलहरु , शे लहरू, छालाका दचजहरु इत्यादि।
हाँ गा तथा बोडड हरु १० से न्टीदमटर वा सोभन्दा कमको व्यासमा लम्बाई ३० से न्टीदमटरभन्दा कमको लम्बाइमा काटे र
,डोरीले बाँ धेर बादहर राख्नु स।

जल्ने फोहोि

ネパール語

सािा अथवा
से तो रं गको अधड पारिशी झोला

बार

नजल्ने फोहोि

प्रत्येक हप्ता

धातु (प्यान, एल्यु दमदनयम पन्नी,आदि), माटाका भाँ डा , दशशाको कप, साना घरे लु उपकरण, कडा प्लास्टिकका दचजहरु
(टू थब्रश, चम्चा , खेलौना, आदि), से तो बल्ब, LED बल्ब, छाता, बोतलको मुकुट आदि। पे य पिाथड र फलफुलहरू
बाहे कका सबै क्यानहरू
* साना घरे लु उपकरणहरू, बास्टल्टनहरू, ताप्केहरू इत्यादि चादहं ३० से स्टन्टदमटर भन्दा कमको मात्र।

स्प्रे क्यान (स्प्रे क्यान टाईपको आगो दनभाउने उपकरण पदन समावे श हुन्छ) तथा ग्यास
िोभको मा प्रयोग हुने ग्यास को दसदलन्डर, दडस्पोजे बल लाइटरहरूको ग्यास पु रै प्रयोग
गररसक्नु स। दयनीहरुलाई अन्य नजल्ने फोहोरको भन्दा अलग झोलामा राख्नु स्। (स्प्रे क्यान,
बार ग्यास दसदलन्डर, र लाइटरहरू एउटा झोलामा राख्न सक्नु हुन्छ)
प्रत्येक हप्ता

सािा पारिशी झोला

प्लास्टिकको माकडभएको बट्टा तथा दबको、 प्याकेज ((फोमड िाइलरोल, फूड टर े , क्यान्डी ब्याग,दड दिज फूडको
झोला , अण्डा तथा तोउफ़ुको प्याक, केचप, स्याम्पु , दडटजें टको भाँ डा ,पे ट बोतलको दबको र लेबलहरू आदि)। दभत्र
केदह दचज भए दनदित रुपमा पखाल्नु स। जसो गरे पदन दभत्रको फोहोर पखाल्न दमलेन भने थोरै सं ख्यामा जल्ने फोहोरमा
दमसाई बादहर राख्नु स।

प्लास्टिक

सािा पारिशी झोला

सािा पारिशी झोला

लुगा, तौली, पिाड , आदि (फीता पिाड सदहत)। फोहोर, दभजे को, र
च्यादतएको दचज चादहं जल्ने फोहोरमा।

पदिका ・पिाड

पदत्रका र पचाड लाई छु ट्याउनु पिै न।

म्यागादजन
・दबदबध कागज

कार्ू ड न

बार

पु स्तक, शब्दकोशहरू पदन म्यागादजनको रुपमा फाल्न सदकन् ।
घरबाट दनक्लने कागज ・कागजको भाँ डो,पदत्रका ,काटू ड न ,कागजको
प्याक बाहे क दचजहरु 「दबदबध कागज」 मा पिड छन।
फोल्ड गरे र बन्डल गनुड स। नादलिार रे शा भएको दचज काटू ड न हो।
फलामको स्टिच चादहं नजल्ने फोहोर मा ।

धोएर खोलेर सु काउनु स। जापानी रक्शीआदिको दभत्रपट्टी एल्मु दनयम
प्याक
कोदटं ग गरे को प्याक चादहं जल्ने फोहोरमा।

औं

बोतल

क्यान

पे र् बोतल

पानीले दभत्र पखाल्नु स। प्लास्टिकको दबको प्लास्टिकमा、त्यो बाहे क को
मुकुट नजल्ने फोहोरमा। उमेस्यु बनाउने बोतल नजल्ने फोहोर हो।
जु स तथा दबयर दपउने क्यान ・फलफूलको क्यान मात्र।
अन्य क्यान चादहं नजल्ने फोहोरमा
एल्मु दनयम क्यान र स्टिल क्यान लाइ छु ट्याउनु आवस्यक छै न। पानीले
दभत्र पखाल्नु स।
जु स,मािक पे य पिाथड ,स्योयु आदि PET१को माकड भएको बोतल मात्र।
पानीले दभत्र पखालेर ,कच्याक कुचु क पानुड स।
दबको ,लेबल चादहं प्लास्टिकमा।

प्रत्येक वाडड ,सदमदत ,PTA, बच्चाको समू ह आदिले आयोजना गने पु न: प्रयोग
गने दिजको सं कलन लाई प्राथदमकता दिनुस।

पु िाना कपडा ・कागज

पु िाना कपडा

कागजको

घातक बोतल ・क्यान ・पेर् बोतल
फोहोि

रिसाइकल योग्य फोहोि

औं

दभजे को दचज ,फोहोर लागेको दचज पु न: प्रयोग गनड दमल्दै न।
पानी तथा दहउँ परे को दिनमा सकभर बादहर नराखी
अको पटक सं कलन गने दिनमा बादहर राख्नु स।

बार

ब्याटर ी, बटन ब्याटर ी, ररचाजे बल ब्याटर ी, ट्यु ब लाइट ,बल्ब टाईपको बदत्त,दचम,थमोदमटर आदि।
※ यदि ट्युबलाइर् फुर्् ने खतिा छ भने दकनेको बे लाको केसमा िाख्नुस् वा
बार दतनीहरूलाई पदिकाले बे नुडस्।

सािा पारिशी झोला

प्रकार अनु सार डोरीले
क्रस गरे र बाँ ध्ने

गम टे प आदि टाँ दसने दचज
लाएको च्याप च्याप गने
टे प प्रयोग नगनुड स

प्रकार अनु सार
सािा पारिशी झोला

प्रकार अनु सार
सािा पारिशी झोला

३० से स्टिदमर्ि भन्दा लामो ,गह्र ं दिज
आदि।
कम्प्यु टरको दप्रन्टर ,माइक्रोवे भ ओभन ,भ्याकुम स्टक्लनर ,िोभ आदि। गोदम च्यानल र इरुमा नगरपादलका फोहोर छु ट्याउने एप्लीमा पदन हे नुडहोला।
☎०४-२९३४-५५४६

ठु ला फोहोि
（सशुल्क ）
एयर कस्टन्डशनर, दटभी (सीआरटी / एलसीडी / प्लाज्मा), दिज / दड दिज, वादशं ग मेदशन,लुगा सु काउने मेदसन ,कम्प्यु टरहरु दलन सदकंिै न।
इलेक्ट्रोदनक चु रोट,तताउने खालको चु रोट (बेच्ने ठाउँ ,ररसाइकल पसलमा दफताड गने कुरालाई प्राथदमकता दिनु स। )

iphone（appleसेट）प्रयोग गनि
ु ु ने व्यक्ति

Andoroidप्रयोग गनि
ु ु ने व्यक्ति

इरुमा नगरपाबलर्का फोहोर
िु ट्याउने एप्ली उपलब्ध ि।

ररसाइकल योग्य फोहोरलाइ

प्लान्डिक

बोतल

यान

प्लान्डिकको बट्टाहरु
（पे र् बोतल बाहे क ）

सबै खालको बोतल
（फुर्े को बोतल पभन ）

2021.03.22
ネパール語

पे र् बोतल

जु स तिा भबयर भपउने यान ・
फलफटलको यान मात्र
अन्य यान चाभहिं नजल्ने फोहोरमा

जु स पदािू (जु स ・भमनरल वार्र आभद )
मादक पेय पदािू (जाुँ ि・रक्शी・न्डिस्की
・भमररन आभद ) सोया सस् को

①बिर्को बिक्ने ।
②भित्र पखाल्ने ।

①बिर्को र लेिल बिक्ने ।

③सादा पारदर्शी िोलामा हालेर िाबहर राख्ने ।

※भित्र केभह िए पखाल्नुस ।

①मुर्कुट ・बिर्को बिक्ने ।
②भित्र पखाल्ने ।

①भित्र पखाल्ने ।

③सादा पारदर्शी झोलामा हालेर बाहहर राख्ने ।

②सादा पारदर्शी िोलामा हालेर िाबहर राख्ने ।

②बभत्र पखाल्ने । ③र्कच्यार्कर्कुचु र्क पाने ।

④सादा पारदर्शी िोलामा हालेर िाबहर राख्ने ।
PET１मार्कक भएर्को िोिल मात्रै।

िकार अनुसार छु त्याएर बाभहर राख्नुहोस। प्लान्डिक माकू िएको भबको प्लान्डिकमा ,अन्य भबको चाभहुँ नजल्ने फोहोरमा।

पु राना कपिा
लुगा・ तौली・ पदाू आभद

कार्ट ू न

पभत्रका ・पचाू

कागजको प्याक

जापानी रक्शीआभदको भित्रपट्टी

पभत्रका को कागज ・पभत्रका मा सिंगै आउने भवज्ञापनको कागज

एल्मुभनयम कोभर्िं ग गरे को प्याक चाभहिं
जल्ने फोहोरमा।

सादा पारदर्शी िोलामा हालेर िाबहर
राख्ने। िटन िथा फस्नर लाइ बिक्नु
पदै न। फोहोर लागेर्को बचि ,बभिे र्को
बचि,च्याबिएर्को बचि चाबहं पु नः प्रयोग
योग्य मा पदै न।

डोरीले क्रस गरे र िााँ धेर िाबहर राख्ने।
पबत्रर्का र पचाक लाई िु ट्याउनु पदै न।
पबत्रर्कामा आउने प्लाक्लिर्क र्को िोला
चाबहं बिर्केर प्लाक्लिर्कमा।

फलामर्को क्लिचलाइ बिर्केर
पट्याइ,डोरीले क्रस गरे र िााँ धेर िाबहर
राख्ने। फलामर्को क्लिच चाबहं निल्ने
फोहोर मा ।

①बभत्र पखाल्ने ।
②खोलेर सु र्काउने ।
③डोरीले राम्ररी िााँ धेर िाबहर राख्ने।

िकार अनुसार छु ट्याउनुहोस्। पानी तिा भहउुँ परे को भदनमा सकिर फोहोर नफाली अको पर्क सिं कलन भदनमा फाल्नुहोस।

म्यागाभजन ・भबभबध कागज
म्यागाभजन
म्यागाबिन, पु स्तर्क, र्शब्दर्कोर्शहरूआबद
डोरीले क्रस गरे र िााँ धेर िाबहर राख्ने।
एल्बम तिा फाइलहरु
चाभहिं फलामको भचज

बाहहर राख्ने तररका(तलको कुनै एक तररका ले राख्नु होस । )

भबभबध कागज

पभत्रका ・कार्ट ू न ・कागजको प्याक िन्दा अलग राख्नुहोस।

①म्यागाबिन सं गै िन्डल िनाएर,

②बिबिध र्कागि मात्र,

हरु भिकेर जल्ने
फोहोरमा। फलामको
भचज चाभहिं नजल्ने

डोरीले क्रस गरे र िााँ धेर िाबहर राख्ने।

डोरीले िााँ धेर िाबहर राख्ने।

फोहोरमा।

③
र्कागिर्को िोलामा हालेर िाबहर राख्ने।

雑がみとは・・・家庭から出る紙・紙箱で、新聞・雑誌・ダンボール・紙パック以外のもの。
बिबिध र्कागिर्को रुपमा िाबहर राख्न बमल्ने र्कागि (उदाहरण)
र्कागि िक्सहरू (बमठाइ,बटस्यु आबदर्का िक्स), नोटिुर्क, प्रबिबलबप र्कागि, खाम ・
पोष्टर्काडक (व्यक्लिगि िानर्कारीर्को र्कुराहरु िल्ने फोहोर मा ), याक बपं ग र्कागि
,र्कागिर्को िोला, मेमो र्कागि , क्यालेन्डर, माउन्टहरू, र्कागि िाइन्डर, ट्वाइलेट
पे परर्को र्कागिर्को ढु ङ्ग्रो आबद।
※फलामको भचजहरु िए भिकेर बाभहर राख्नुहोस।
झ्यालर्को प्लाक्लिर्क बिक्ने

✕

बिबिध र्कागिर्को रुपमा िाबहर राख्न नबमल्ने र्कागि (उदाहरण)
बनम्न र्कागिािहरु िल्ने फोहोरमा राख्नु होस। प्लाक्लिर्कले र्कोबटं ग गरे र्को र्कागि
,दिाि सं वेदनर्शील र्कागि, बक्रक्लम्पंग पोिर्काडक , फोटो, र्कागि र्कप, मैन र्कागि िस्तै
र्कागि प्ले टहरू, वाटरप्रू फ र्कागि र्कािकन र्कागि, र्कािकन र्कागि, फोहोर र्कागि,
क्रेयोनले लेखेर्को र्कागि, सु गक्लिि र्कागि (पाउडर सािुन, धूप िार्कस, आबद) ・
एल्मु बनयम र्कोबटं ग र्कागि (र्कप चाउचाउर्को ढक्कनआबद)आबद
बक्रक्लम्पंग र्कागि , प्लाक्लिर्क भार्को पोि
र्काडक आबद िल्ने फोहोरमा।

प्लाक्लिर्क भार्को समात्ने र प्लाक्लिर्क
भार्को र्कागिर्को िोला िल्ने फोहोरमा।

फोटो िथा क्रेयोनले लेखेर्को र्कागि

※व्यक्लिगि िानर्कारी र्कोभाग चाबहं िल्ने फोहोरमा

प्लाक्लिर्क बिर्केर िक्स र्कच्यार्क र्कुचु र्क
पाने

फलाम・प्लाक्लिर्कर्को भाग बिर्केर राख्ने

पानीमा बभिे र्को
र्कागि ,िे ल
लागेर्को र्कागि

एल्मु बनयम र्कोबटं ग र्कागि
(र्कप चाउचाउर्को ढक्कनआबद)
कम्प्प्युर्रलाई भिस्पोज गने तररका

िरे लू उपर्करण पुन: प्रयोगर्को र्कानून अनुसार िर उपर्करणहरू बडस्पोि गने िररर्का

िरे लु उपर्करण ररसाइर्कलर्को र्कानून (बनबदक ष्ट िरे लु उपर्करणहरूर्को
ररसाइर्कल ऐन) अनु सार , यस नगरपाबलर्कामा िोबर्कएर्का एयर

र्कक्लन्डर्शनरू, बटभी, बिि / बड िीि, वाबर्शं ग मेबर्शन, र लुगा सु र्काउने
मेबर्शनहरू बलएर बडस्पोि गनक सबर्कंदै न। िोबर्कएर्का िरे लु
उपर्करणहरू बडस्पोि गदाक र्कृपया बनम्न प्रबक्रयाअपनाउनु होला।
एयर र्कक्लन्डर्शनर, बटभी (सीआरटी / एलसीडी / प्लाज्मा), बिि /
बििर, वाबर्शंग मेबर्शन र लुगा सुर्काउने मेबर्शनहरू फाल्न मन ि।

बडस्पोि गनक लाग्ने खचक
ररसाइकल शु ल्क

भर्प्पणी

भर्िी (ठु लो )

२,४२०ये न ～३,७००ये न

१६ इन्च िन्दा माभि

भर्िी (सानो )

१,३२०ये न～३,१००ये न १५ इन्च िन्दा तल

एयर कन्डिसनर

९९०येन ～२,०००येन

घरे लु उपकरणको िकार

यान्माको एसी मात्र ९,९००येन

भिज ・भि भिज(ठु लो ) ४,७३०येन～५,६००येन १७१ भलर्र िन्दा माभि

घरमा अनावस्यक िएको कम्प्प्युर्र लाइ
उक्त कम्प्प्युर्र बनाउने कम्पभनले सिं कलन
【सिं कलन को लाभग भनवे दन ・सोधपु छ गने ठाउुँ 】

बनाएको कम्पभन िाहा छ िने
ित्येक बनाउने कम्पभनको「 ररसाइकल

भिज ・भि भिज (सानो ) ३,७४०येन ～५,२००येन १७० भलर्र िन्दा तल

・अर्को त्यहि सामान कर्कन्नु छ

・अर्को त्यहि सामान कर्कन्नु छै न

वाभशिं ग मे भशन(लुगा सु काउने मे भशन)

・त्यो सामान कर्कनेर्को पसल थािा छ

・त्यो सामान कर्कनेर्को पसल थािा छै न

※बनाउने कम्पभन अनुसार शु ल्क फरक पछू ।

२,५३०ये न ～३,३००ये न

सिंकलन गने कम्पभन िाहा निए (बन्द
िैसकेको कम्पभन तिा आफैंले बनाएको
कम्प्प्युर्र आभद )

※माभिको चार्ू को शु ल्क २०२०साल अभिलको बे लाको शुल्क िएकोले नयाुँ शुल्क फरक हन सक्छ।

बर्कनेर्को पसलमा ररसाइर्कल र्शुल्क बिरी बडस्पोि गने ।

मेर्कर・साइि हे रेर ,हुलार्कमा ररसाइर्कल बटर्कट बर्कनी ,सामान मा टााँ स्ने
・सामान ढु वानी गररबदने र्कम्पबनमा सम्पर्कक गरे र सामान ढु वानी गनक अनु रोध गने

・आफैंले ढु वानी गने

※बैंकमा र्र ान्सफर गदाू र्र ान्सफर शु ल्क लाग्ने छ।

☎०३-५२८२-७६८५

※घरे लु उपकरण ढु वानी गने कम्पभनलाइ अनुरोध गरे को खण्डमा छु ट्टै शुल्क लाग्नेछ।

२००३साल सेप्टेम्बर भन्दा अबि

नभजकमा तोभकएको सामान भलने ठाउुँ ।
भलने ठाउुँ
ठे गाना
फोन नम्बर
इरुमा सी बु शी
७६३-१
एकोसु तोक्कु
इरुमा सी
कुरुमे उन्सो(खाबु)
भनहोन्क्गी
इरुमा भसतेन
१२७८-७
(खाबु ) आओइ खान्क्यो
खाइहाचु इरुमा

क्लिन से न्टरिाट
पररचय गराइबदनिछं
,सम्पर्कक गनुक होस।

दायााँ र्को िोबर्कएर्को
ठाउाँ मा ढु वानी गनुक होस।

इप्पान स्यादानहोभजन् पासोकोन ३R सु इभसन योखाई

०४-२९३२-९९८०

बर्कनेर्को र्कम्प्युटर िथा आफैंले
िनाएर्को र्कम्प्युटर फाल्न ,ररसाइर्कल
२००३साल अक्टोिर पबि बर्कने र्को
र्कम्प्युटरमा चाबहं ＰＣ ररसाइर्कल

०४-२९३५-२१५७

※भसधै सामान ढु वानी गने हुँ दा भलने ठाउुँ को खु ल्ला हने भदन समय चे क गनुूहोला।

मार्कक टााँ सेर्को भएर ,फेरी र्शुल्क
बिनुकपदै न।

