कामको फोहोर थोरै मात्रामा भए पनि घरको फोहोर फाल्िे ठाउँ मा फाल्ि पाइन्ि ।
कामको फोहोरमा कम्पिीहरू, पसल, कार्ाालर्, रे स्टुरे न्ट, कारखािा, समाजीक सवु िधाका संरचिाहरु ,सरकारीकार्ाालर्,
स्कूलहरू, आदि पिा छ । तपाईं कुि काम गिह
ुा ु न्छ भन्िे कुराले फरक पािै ि, तपाईं को काम चाहे ठूलो
होस ् चाहे सािो होस ् चाहे र्ो कम्पिी होस ् िा व्र्क्ततगत व्र्िसार् जे भए पनि फरक पिै ि ।
※अिैध रुपमा फोहोर फाल्िे र जलाउिे कार्ालाई जापािी फोहोर प्रशोधि तथा सरसफाइ सम्बक्न्ध
कािि
ू (फोहोरमैला प्रशोधि कािि
ू ) द्िारा िक्डित गररन्छ।
कामको फोहोर को प्रकारहरू र र्सलाई व्र्बक्स्थत गिे तरीका
फोहोर को प्रकार
स्पष्टीकरण/ व्र्ाख्र्ा
व्र्बक्स्थत गिे तरीका
औधोगगक फोहोर
प्लाक्स्टकउत्पाििहरू,कपिा(रासार्निक औधोगगक फोहोर प्रशोधि लाइसेन्स प्राप्त कम्पिीसँग
फाइबर),
धातु
(र्ााक,
अफफस सलखखत सम्झौता गिह
ुा ोस ्।
िेस्क,आदि),
ससरे समकहरू ※सेन्िाई शहरको फोहोर प्रशोधि केन्रमा लैजाि पाइिे
जस्तैगचर्ाकचौरा,गगलास, आदि।
छै ि ।
पि
ु :प्रर्ोगर्ोग्र् िस्तु

कागजातहरू
जस्तै
पत्रहरू,म्र्ागक्जिहरू,
िोटगिा प्रर्ोगगररएका
श्रेिर
मेससि
बाट
कागज , इत्र्ादि।

समाचार 1
काटुिहरू,
कागजहरू, 2
निक्स्कएका 3
4

पेर् पिाथा को तर्ाि सससाको बोतल 1
हरु र प्लाक्स्टक को बोतल हरु
2
3

िहिशील（कुदहिे
/जल्िे）फोहोर
फोहोरलाई
औधोगगक फोहोर र
पि
प्रर्ोग हुिे
ु
फोहोर
विभाजि
गरे पछी
निस्किे
/बाकी रहिे फोहोर

सेन्िाई शहरको कागजात फोहोर हरु संकलि गिे
कम्पनि मा सलएर जािे
निजी कागज संग्रह स्टे शिमा सलएर जािे
कागज संकलि कम्पिी अथिा प्रर्ोग गररएको
कागज पि
ु : प्रर्ोग गिे थोक बबक्रेतालाई लैजाि
अिरु ोध गिे
सेन्िाई शहरको फोहोर हरु संकलि गिे कम्पनि
अथिा फोहोर बोतिे लाइसेंस प्राप्त कम्पिी संग
सम्झौता गिे

१ बाट ४ मध्र्े को जि
ु तररका पनि प्रर्ोग गिा सतिुहुन्छ

सेन्िाई शहरको फोहोर हरु संकलि गिे कम्पनि
अथिा फोहोर बोतिे लाइसेंस प्राप्त कम्पिी संग
सम्झौता गिे（विशेष फोहोर फाल्िे झोला आदि
खरीि गिह
ुा ोस ्।）
सेन्िाई शहरको पि
ु प्रर्ोग गिे सेन्टर मा सलएर
जािे (शल्
ु क लाग्िेछ)
निजी स्रोतको पि
ु प्रर्ोग गिे स्थाि मा सलएर जािे

१ बाट ३ मध्र्े को जुि तररका पनि प्रर्ोग गिा सतिुहुन्छ

सड्िे फोहोर, रुख को हागा ,काठ बाट 1 सेन्िाई शहरको फोहोर हरु संकलि गिे कम्पनि अथिा
निसमात बस्तु (कुची /टे बल /र्ााक
फोहोर बोतिे लाइसेंस प्राप्त कम्पिी संग सम्झौता
इत्र्ादि )चपेक्स्तक ,पि
प्रर्ोग
िह
िे
गिे（विशेष फोहोर फाल्िे झोला आदि खरीि गिह
ु
ुा ोस ्।）
ु
कागज ,रुख को झरे को पात, घास 2 सम्बक्न्धत कम्पिी ले आफै सेन्िाइ शहर को फोहोर
पात, कपिा (कपास िा रे सम इत्र्ादि
संकलि गिे सम्बक्न्धत ठाउँ मा सलएर जान्छ (शल्
ु क
को प्राकृनतक िस्तह
लाग्िेछ)
ु रु )
१ बाट २ मध्र्े को जुि तररका पनि प्रर्ोग गिा सतिुहुन्छ

सम्पका स्थाि फोि िम्बर
जापानिज भाषा को लागग：व्र्ापाररक फोहोर（जलिससल फोहोर, कागज, पेर् पिाथा को तर्ाि ,सससाको बोतल ,प्लाक्स्टक
बोतल )सम्बक्न्ध
व्र्ापाररक फोहोर िजि घटाउिे प्रसशक्षण बबभाग ：०२२-२१४-८६७९
औद्र्ोगगक फोहोरको बारे मा व्र्िसार् फोहोर घटाउिे व्र्िसार् बबभाग ：०२२-२१४-८२३५
जापानिज भाषा बाहे क अन्र् भाषा को लागग /अिब
ु ाि सपोटा फोि
（सेन्िाई बहु सांस्कृनतक केन्र प्रत्र्क दिि विहाि ९ बजे बाट िेलक
ु ा ५ बजे सम्म）：०२२-२२४-१९१९
※त्र्हाँ मदहिामा एक िा िईु पटक जनत वििा हुन्छ।
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