
जलाउन स�कने फोहोर

जलाउन नस�कने फोहोर

�रसाइकल गनर् स�कने फोहोर

हरेक हप्ता बुधबार
प्ला�स्टक फोहोर

कृपया सङ्कलन गन� �दनमा �बहान
8:30 बजेसम्म फोहोर बा�हर राख्नुहोस्।

कृपया सङ्कलन गन� �दनमा �बहान
8:30 बजेसम्म फोहोर बा�हर राख्नुहोस्।

कृपया सङ्कलन गन� �दनमा �बहान
8:30 बजेसम्म फोहोर बा�हर राख्नुहोस्।

�याकह�को उ�र क्षे�बोडर्र: Meitetsu Tsushima लाइन

�ड�स्�क्ट नम्बर

�याकह�को द�क्षण क्षे� �याकह�को उ�र क्षे� �याकह�को द�क्षण क्षे� �याकह�को उ�र क्षे� �याकह�को द�क्षण क्षे�

* जलाउन नस�कने फोहोर म�हनाको एकपटक सङ्कलन ग�रन्छ।

�ड�स्�क्ट अनुसारको फोहोर सङ्कलन गन� कायर्ता�लका

कृपया सङ्कलन गन� �दनमा �बहान
9:00 पूवार्� बजेसम्म फोहोर बा�हर राख्नुहोस्।

हरेक हप्ता
मङ्गलबार र

शु�बार

हरेक हप्ता
सोमबार र
�बहीबार

हरेक हप्ता
मङ्गलबार र

शु�बार

हरेक हप्ता
सोमबार र
�बहीबार

हरेक हप्ता
मङ्गलबार र

शु�बार

हरेक हप्ता
सोमबार र
�बहीबार

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻

�शप्पो �ड�स्�क्ट �मवा �ड�स्�क्ट �जमोकुजी �ड�स्�क्ट

हरेक म�हना दो�ो
(2nd) बुधबार

हरेक म�हना ते�ो
(3rd) बुधबार

हरेक म�हनाको चौथो
(4th) बुधबार

हरेक म�हना
ते�ो (3rd)

श�नबार

हरेक म�हना
दो�ो (2nd)

श�नबार

हरेक म�हना
ते�ो (3rd)

श�नबार

हरेक म�हना
दो�ो (2nd)

श�नबार

हरेक म�हना
ते�ो (3rd)

श�नबार

हरेक म�हना
दो�ो (2nd)

श�नबार

Ama City मा भएका �नवासीह�द्वारा �नका�लएको फोहोर Ama City द्वारा सङ्कलन ग�रन्छ। तपा�लाई Ama City द्वारा �डजाइन ग�रएको फोहोर राख्ने झोला, 
सङ्कलन गन� �दन र छुट्याउने �व�धको सम्ब�मा �नयमह� पालना गनर् आवश्यक �न्छ।
�नयमह�को पालना नगन� फोहोरलाई सङ्कलन ग�रनेछैन।
तपा�को फोहोर सङ्कलन ग�रएको छैन भने, तपा�ले आफ्नो �छमेक�ह�लाई �:ख �दनु�नेछ।

Ama City

�याकह�को उ�री क्षे�
�याकह�को द�क्षण क्षे�

Meitetsu Tsushima लाइन
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�शप्पो �ड�स्�क्ट

�मवा �ड�स्�क्ट

�जमोकुजी �ड�स्�क्ट



�व�ापन गनुर्पूवर् पूणर् �पमा खानाका 
फोहोरह�बाट तरल पदाथर् �नकाल्नुहोस्।

�व�ापन गनुर्पूवर् कागजमा भएको बाँसको 
स्क्युअरह�, आ�द जस्ता धा�रलो फोहोरलाई र् याप 
गनुर्होस्।

न� गनर् स�कने डाइपरह�मा भएका फोहोरलाई 
शौचालयमा फ्लश गनुर्होस्।

खाना पकाउने तेल जस्ता फोहोर तेललाई कागज वा 
कपडामा सोस्नुहोस्।

सुई, रेजर, चक्कु र नाजुक वस्तुह� 
जस्तै �ससालाई �व�ापन गनुर्पूवर् 
कागजमा बेनुर्होस्।

खानेकुराको फोहोर, बचेको 
खाना, फलफूलको बो�ा, 
�योग ग�रएको �चयाको 
पात, खोलह�, आ�द।

भान्साको फोहोर
�टस्यु पेपर, न� गनर् 
स�कने डायपर, स्व� 
सामानह�, �भनाइल 
लगाइएको कागज, 
चुरोटह� आ�द।

कागजका टु�ाह�

�खका हाँगाह�, घाँस र 
पातह�को थोरै मा�ा

वन��त र
काठको साम�ी

कुसन, भ�रएका खेलौना, 
जु�ाह� आ�द।

लेदर/फ्या��कका
उत्पादनह�

सुइ, रेजर, पकेट वामर्रह�, 
आल्मु�नयम फोइल, डे�सकेन्टह�, 
थम��मटरह�, आ�द।

अन्य �व�वध सामानह�

कचौरा/प्याकह�

टेप

क्यापह�

ग्लास र सेरा�मकह� धातुजन्य उत्पादनह� खेलौनाह� स्टेशनरी सानो-आकारका
�वद्युतीय उपकरणह�

कचौरा/प्याकह� पो�लस्टाइ�रन प्ला�स्टकका झोलाह� प्याके�जङ �फल्म �ेह�

नेटह� कृ��म रे�सन उत्पादनह� (�भनाइल) बुटह�
रे��जरेन्टह�

�भ�डयोक्यासेट टेपह�
क्यासेट टेपह�

प्ला�स्टकका झोलाह�

बोतलह� �ेह� टयुबह�

सङ्कलन ग�रनुपन� वस्तुह�फोहोर

जलाउन स�कने
फोहोर

जलाउन स�कने
कुराह�को ला�ग
Ama City द्वारा
�डजाइन ग�रएको

फोहोर झोला

प्ला�स्टकको
फोहोरको ला�ग

Ama City द्वारा
�डजाइन ग�रएको
फोहोरको झोला

जलाउन नस�कने
कुराह�को ला�ग
Ama City द्वारा
�डजाइन ग�रएको

फोहोर राख्ने झोला

संकेत स�हत फोहोर (थोरै भएप�न) प्ला�स्टक कन्टेनर/प्याके�जङ

संकेत स�हतको सफा प्ला�स्टक कन्टेनर/प्याके�जङ

* �घर्टनाह� रोक्नका ला�ग, �े/ग्याँसका क्यान, सुख्खा-सेल भएका ब्या�� र 
 लाइटरह�लाई जलाउन नस�कने फोहोरको �पमा नभएर, �रसाइकल गनर् 
 स�कने फोहोरको �पमा �व�ापन गनुर्होस्।

* घरेलू उपकरण �रसाइकल गन� कायर् (घरेलू इलेक्�ो�नकह�का चारवटा �कारह�) को �वषयमा क�युटर 
 र उत्पादनह� सङ्कलन ग�र�।

�ससा, सेरा�मक, धातु वा रबरह� समावेश न�ने फोहर प्ला�स्टकको फोहोर

�ससा, सेरा�मक, धातुजन्य वस्तुह�, रबरका उत्पादनह� र फोहोर जसमा यी 
मध्ये कुनै प�न कुराह� समावेश �न्छन्जलाउन

नस�कने
फोहोर

प्ला�स्टक फोहोर

कृपया भण्डारको सूची हेनुर्होस्।

कृपया भण्डारको सूची हेनुर्होस्।

कृपया भण्डारको सूची हेनुर्होस्।

घरायसी फोहोर छुट्याउने ता�लकाघरायसी फोहोर छुट्याउने ता�लका

https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html
https://www.city.ama.aichi.jp/kurashi/recycle/gomi/1002375.html


ढक्कनह� हटाउनुहोस्।

�व�ापन गनुर्पू्वर् पूणर् �पमा साम�ीह� खाली गनुर्होस्।

खाली कस्मे�टक बोतलह�लाई �व�ापन गनर् स�कन्छ।

फुटेका बोतल, �ससा र सेरा�मकह�लाई जलाउन नस�कने फोहोरको �पमा 
�व�ापन गनुर्होस्।

�घर्टनाह� रोक्नको ला�ग, जलाउन नस�कने फोहोरको 
�पमा �व��त नगनुर्होस्।

सङ्कलन ग�रनुपन� वस्तुह�फोहोर

�रसाइकल
गनर् स�कने

फोहोर

बोतलह�

क्यानह�

घरेलु
प्ला�स्टकका
बोतलह�

�े/ग्याँस
क्यानह�

सुख्खा-सेल
ब्या��ह�
लाइटरह�

�योग ग�रएको
कागज

�योग ग�रएको
कपडा

समाचारप�, प��का, काडर्बोडर्, �धका काटुर्नह�, आ�द।
कपडा, टावेल, ब्ल्याङ्केटह�, आ�द।

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/

यो �चन्हह� भएका साम�ीह�

क्यापह� हटाउनुहोस्।

कागजका लेबुलह�लाई यस अनुसार �व�ापन गनर् स�कन्छ।

�व�ापन गनुर्पू्वर् पूणर् �पमा साम�ीह� खाली गनुर्होस्।

��स-�स फेसनमा धागोसँग �योग ग�रएको कागज बाध्नुहोस् वा प्ला�स्टकको 
झोला (कुनै प�न रङ) मा राख्नुहोस्।

प्ला�स्टकको झोलामा �योग ग�रएको कपडा राख्नुहोस् (कुनै प�न रङ्को)।

�व��त गनुर्पूवर् पूणर् �पमा �े/ग्यासका क्यानह� र लाइटरह� �योग 
गनुर्होस्।

क्यानमा �लो पानर् आवश्यक छैन।

यो �चन्हह� भएका साम�ीह�

�व�ापन गनुर्पू्वर् पूणर् �पमा साम�ीह� खाली गनुर्होस्।

कुनै प�न आकारका साम�ीह� �व�ापन गनर् स�कन्छ।

आल्मु�नयमका क्यान र स्ट�लका क्यानह� एकसाथ एउटा झोलामा 
राख्नुहोस्।

समान साम�ीका ढक्कनह� भए जस्तै गरेर �व�ापन गनर् स�कन्छ।

यसले Ama City फोहोर सङ्कलन गन� नक्साको �स्ताव गछर्।

Ama City फोहोर ने�भगेटर

* फोहोर स्टेशन र फोहोर सङ्कलन �ट तलका “Ama City फोहोर ने�भगेटर” मा उपल� छन्।

http://aa175995ou.smartrelease.jp/ama/shisetsu/gomi/
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