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ओता सहर�ारा जारी गिरएको सचूना

" �ोत " को �पमा सङ्कलन गिरन े"�लाि
टकह�" िन� अनसुार रहकेा छन।्
"िभ� भएको चीज देिखने झोला (अꣻध� पारदश� भए पिन ��छ)" मा हालेर िनका�हुोस।्

�लाि�टकले बनकेो क�टेनर र �याकेिजङ
(         माक�  ��छ।)

�लाि�टकका सामानह�
(ल�बाइ, चौडाइ, उचाइ लगभग 
30 सेि�टिमटर िभ�)

(नोट) यसमा पानील ेपखा�दा पिन फोहोर नजान ेचीजह�, लाइटर, मोबाइल �याट�ी, घरमा गिरन ेिचिक�ामा ¡योग 
गरेको िसिर�ज आिद पद£न।

(उदाहरण)
खानेकुराको ट� े, �टाइरोफम, �या�प ु
र िडटज¥�टको बोतलह�, िमठाइको 
झोला, अ¨डाको �याक, 
�लाि�टकले बनेको ©ाङ्गर, CD र 
DVD, �लाि�टकले बनेको खेलौना 
आिद

�लाि
टक (यसमा खानकुेराको ट�  ेर 
टाइरोफम पिन पछ�।)
पि�का　 �यागिजन तꣻथा िविभ² कागजह� पेपर �याक काड�बोड� बोतल ³ान �लाि�टकको बोतल

ओता सहरमा िनµ चीजह� ¶ोतको �पमा ¡योग गिरने सामानह� ज�मा गन¥ िदनमा सङ्कलन गिरनछे।

*¸�ेको िव�तृत जानकारीको लािग अि�तम पृ»ठमा हनेु�होस।्

ज ेफोहोरमा ज�मा गिरन े"	लाि�टक"लाई �ोतको 
�पमा सङ्कलन गिरनछे।

सन ्2022 साल नोभे�बरदेिख ओता सहरका केही 
¸�ेह�*मा "	लाि�टक" को �कार अनुसार वग�करण र 
फाको लािग िनकाे तिरका पिरवत�न �नेछ।
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िकन केही ¸�ेह�मा मा� काया��वयन गद£ �न�ु�छ?

धातकुा भागह� िमिसएका �लाि�टकका सामानह�लाई ¶ोतको �पमा िनका� सिक�छ?

साइज सीिमत गिरएको छ?

�लाि�टकका सामानह� मꣻ¾य े¶ोतको �पमा िनका� नसिकने सामानह� छन?्

सङ्कलन गिरएको �लाि�टक कसरी ¶ोतको �पमा ¡योग (िरसाइकल) गिर�छ?

�लाि�टकको बोतललाई पिन "�लाि�टककै झोला" मा हालरे ¶ोतको �पमा िनका� सिक�छ?

पानील ेपखा�दा पिन फोहोर नजान े�लाि�टकको क�टेनरह� आिदलाई ¶ोतको �पमा िनका� सिक�छ?

धातकुा भागह� िनकािलएको �लाि�टकको भाग मा� ¶ोतको �पमा िनका� सिक�छ।
उदाहरणको लािग बलपेनको िबकÀको भाग र Áलोꣻथिपनको �लाि�टकको भाग मा� भएमा, ती ¶ोत 
��छन।्

अिÂम काया��वयन ¸�ेह�मा �लाि�टकको वग�करण िÄित आिदको िवÅलेषण गद£ सम�या समाꣻधानका उपायह� र भिवÇमा काया��वयन गन¥ 
¸�ेको िव�तार योजना आिदबारे िवचार गद£ अिघ बढ्नको लािग हो। अिÂम काया��वयन ¸�ेलाई Äानीय िनवासी सघं र टोल सिमितको इलाकालाई 
एकाइको �पमा घरꣻधरुी सÊंया र सङ्कलनको काय�कुशलतालाई ¾यानमा राखी, ¸�ेको पूवा�Âह कम �ने गरी चयन गिरएको छ।

मꣻ¾यवत� ¡शोꣻधन सिुवꣻधामा         माक�  भएको सामानह� र ती बाहकेका अÌ �लाि�टकका सामानह� वग�करण गिरनछे।
वग�करण गिरएका सामानह�लाई ¡Íकेको िवशषेता अनसुार �लाि�टकका सामानह�को �पमा नयाँ जीवन िदइ�छ अꣻथवा 
कोइलाको वकैिÏपक इÐनको �पमा ¡शोꣻधन गरी ऊजा� ¶ोतको �पमा ¡योग गिर�छ।

फोहोर सङ्कलन सवारी साꣻधनमा लोड गदा� आगो बलरे सवारी साꣻधनमा आगलागी �ने खतरा �नाले लाइटर र मोबाइल �याट�ीलाई 
फोहोरको �पमा िनका� सिकँदैँन। अिनवाय� �पमा पणू� �पमा ¡योग गरी खाली भएको लाइटरलाई झोलामा हालरे "危険 (खतरा)" 
लखेरे नज�े फोहोरमा िनका�हुोस।् साꣻथै मोबाइल �याट�ीबारे िबÔी पसलमा परामश� गनु�होस।्

एक साइडको ल�बाइ लगभग 30 सेि�टिमटर ननाघेका �लाि�टकका सामानह� सङ्कलनको दायरामा पन¥छन।्
Íो भ�दा ठूला सामानह�लाई ठूलो आकारको फोहोरमा िनका�हुोस।्
तर यसमा �टाइरोफम र ©ाङ्गर पद£न।

�लाि�टकको बोतल अलगै सङ्कलन गिरनेछ।
तर िबक र लेबललाई �लाि�टककै झोलामा हा�हुोस।्
      माक�  भएको �लाि�टकको बोतललाई मा� "िभ� भएको चीज देिखन ेझोला" मा हालरे िनका�हुोस।्
�लाि�टक र �लाि�टकको बोतल िलएर जान े¡शोꣻधन सिुवꣻधा फरक �नाले �लाि�टकको झोलामा 
�लाि�टकको बोतल नहा�हुोस।्

　  

ज�े फोहोरमा िनका�हुोस।्
यसको कारण सब ै�लाि�टकह�लाई बटुली एउटै झोलामा हालरे िनका�पुन¥ �नाल ेÍसको फोहोर अ� 
�लाि�टकह�मा लागरे ¶ोतको �पमा ¡योग (िरसाइकल) गन� नसिकन े�नबाट जोगाउनको लािग हो।



�ोतको �पमा सङ्कलन गन� नसिकने �लाि
टकह� (उदाहरण)

फा�को लािग िनका�े तिरका

�ोतको �पमा सङ्कलन गिरने �लाि
टकह� (उदाहरण)

CD र DVD, �पो�ज, दाँत माÖे ×स, �लाि�टकको बोतलको िबकÀ र लेबल, 
�लाि�टकले बनेको क�टेनर, बाि�टन र ©ाङ्गर आिद

खानकुेरा भएको क�टेनर, कप, 
ट�  ेआिद

�या�प ुर िडटज¥�टको बोतल आिद

िमठाइको झोला, खानेकुराको �याकेिजङ आिद

�लाि�टकल ेबनकेा लØे ेसामÂीह� �लाि�टकले बनकेो खलेौना

फोम गिरएको �लाि�टकका 
सामानह�, �लाि�टकको केस आिद

¶ोतको �पमा ¡योग गिरन े�लाि�टक

�लाि�टकको बोतलको बडी
�लाि�टकको बोतलको िबकÀ र लेबल िनकालरे 
बोतललाई फरक झोला हा�हुोस।्

खानेकुराह�को 
क�टेनरलाई ह�का 
पखालेर फोहोर 
हटाउनहुोस।्

"       माक�  भएका चीजह�" र 
"�लाि�टकका सामानह�" बटुलेर 
िभ� भएको चीज देिखने झोला 
(अꣻध� पारदश� भए पिन ��छ) मा 
हालेर िनका�हुोस।्

लाइटर
अिनवाय� �पमा पणू� �पमा 
¡योग गरी खाली भएको 
लाइटरलाई झोलामा हालरे 
नज�े फोहोरमा 
िनका�हुोस।्

मोबाइल 
�याट�ी

िबÔी पसलमा 
परामश� गनु�होस।्

घरमा गिरने 
िचिक�ामा ¡योग 
गरेको िसिर�ज 
आिद

�वाÙ सÄंा अꣻथवा 
सरसफाइ काया�लयमा 
स�पक�  गरी सोꣻधपछु 
गनु�होस।्

लगभग 30 सिे�टिमटर 
भ�दा बढीका सामानह�

ठूलो आकारको फोहोरमा 
िनका�हुोस।्

िरमोट क�ट�ोलर िभिडयो टेप

िभ� धात ु��छ

धातु

धात ु�न ेचीजह�

मरमसलाको क�टेनर आिद

ज�े फोहोरमा िनका�हुोस।्

पानील ेपखा�दा 
पिन फोहोर नजाने 
क�टेनर आिद



�ोतको �पमा योग गिरन े�लाि
टक सङ्कलन अि�म काया��वयन ��ेह� (सन ्2022 साल नोभे�बरमा सु� गिरन े��ेह�)

【ओमोरी िहगासी 4 Úयोमे 1～18 बान, 19 बान 1～16 गोउ, 20～28 बान, 29 
बान 1～6 गोउ, 29 बान 15～16 गोउ, 43 बान】
【ओमोरी िहगासी 5 Úयोमे 1～37 बान】
【ओमोरी िनसी 4 Úयोम े9 बान 3～15 गोउ, 10～12 बान, 16～17 बान】

【देनएनÚयोफु 1 Úयोमे 1 बान 11 गोउ～अÛ, 2～61 बान, 62 बान 13～16 गोउ】
【कािमइकेदाइ 1 Úयोम े1～17 बान, 20 बान】
【िमनािमस�ेजोकु 1 Úयोमे 1～31 बान, 32 बान 1～11 गोउ】
【िमनािमस�ेजोकु 2 Úयोमे 2 बान 1～6 गोउ, 3～13 बान】

【नाकारोकुगोउ 4 Úयोम े1～36 बान】
【िहगासीरोकुगोउ 3 Úयोम े9～26 बान】
【िनसीकोउिजया 3 Úयोम े1～44 बान】
【हािगनाका 3 Úयोम े1～13 बान, 15～21 बान, 24 बान】

ओमोरी ¸�े

Úयोफु ¸�े

कामाता ¸�े

【ओमोरी िनसी 5 Úयोम े1～26 बान, 30～31 बान】

*आउन ेिदनह�मा काया��वयन ¸�ेलाई िव�तार गद£ जाने योजना रहकेो छ।

ओता सहरले �लाि
टकलाई वग¡करण गरेर सङ्कलन गनु�को उ¢£ेयबारे

समÜुी �लाि�टकको फोहोरको सम�याह�, जलवाय ुपिरवत�नका सम�याह�, न»ट गन¥ व�तहु�को आयात िनयमनमा कडाइ आिद ¡ितको ¡ितिÔया र 
समाꣻधानका लािग जापान िभ� �लाि�टक ¶ोतह�को पनुः ¡योगलाई अझ बढी ¡वÞ�न गन¥ कुराको महßव बिढरहकेो छ।
सन ्2022 साल अि¡ल 1 तािरखमा जारी गिरएको "�लाि�टकसँग स�बिÐत ¶ोतको पनुः ¡योगको ¡वÞ�न आिद स�बÐी काननु (�लाि�टक ¶ोतको 
पनुः ¡योग ¡वÞ�न ऐन)" को उäÅेय िविभ² ¡कारका सामानह�मा ¡योग भइरहकेा �लाि�टकको उåपादनदेिख उपभोगस�मको समÂ ¶ोतह�को पनुः 
¡योगलाई सæुढ र ¡वÞ�न गनु� हो।
ओता सहरले सकेस�म �लाि�टक ¡योग नगन¥ नयाँ जीवनशलैीको थालनी गन� र �लाि�टकको फोहोर घटाउनको लािग �लाि�टकले बनेको क�टेनर, 
�याकेिजङ र �लाि�टकका सामानह�को ¡भावकारी ¶ोत सङ्कलनमा जोड िदई हिरतगृह çयाँसको उ�ज�न घटाउने लगायत िवꣻéêयापी वातावरण 
¡ितको बोझ घटाउने मा� नभएर फोहोरको पिरमाण घटाउन ेर अÛमा न»ट गिरन ेसाइटह�को आय ुलëाउने कामलाई अिघ बढाउनेछ।

¤याट� ीह� (सामा¦ ¤याट� ी, मोबाइल ¤याट� ी आिद), लाइटर, रेजर, घरमा गिरने 
िचिक®ामा योग गरेको इ�जे¯सनको सुई तꣻथा अ¦ धातुह� आिद नहा�हुोस्।

अनरुोꣻध

�याट� ीह� (सामाÌ �याट� ी, मोबाइल �याट� ी आिद) सङ्कलन गदा� र छुì्याउने बलेा सट भई आगलागी �ने खतरा ��छ।
・रेजर आिद िमसाइयो भने सङ्कलन गदा� र छुì्याउन ेबलेा काम गन¥ मा�छेलाई चोट लाî ेखतरा ��छ।
・इ�जÁेसनको सईुले हात आिदमा घोïे खतरा �ने �नाल ेकदािप नहा�हुोस।्
・�लाि�टक िनका�े बलेा ðई-तीन वटा झोला खि�टयो (एउटा झोलामा ब�सङ्Êय साना झोलाह� हालकेो िÄित) भन ेमꣻ¾यवत� 
¡शोꣻधन सिुवꣻधामा झोला Úयाñने र छुì्याउने काम जिटल ��छ। सीꣻधै एउटा झोलामा हालेर िनकाली सहयोग गनु��न अनरुोꣻध गद�छò।

ओता सहर सरसफाइ शाखा सरसफाइ तꣻथा िरसाइकल काउ�टरस�पक�  �ान


