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नेपाली संस्करण / ネパール語版

सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज बल
ु दे टन
ठुला आकारका फोहोर फाल्ने तररकाको बारे मा
घर सराइ वा आफ्नो दे श फकिने समयमा, धेरै फोहोरहरु ननक्लन्छन नन होइन त

।

ठुला फननिचर आदद, ठुला आकारको फोहोरको रुपमा व्यवस्थापन नगरी हुदै न । त्यसैगरी, टे लललिजन वा
फ्रिज आददका ठुला घरे लु बबद्दुतीय उत्पादनहरुको व्यवस्थापन गने तररकाको बारे मा पनन जानी राखौँ ।
ठुला आकारका फोहोर िन्नाले ?

सबिन्दा ठुलो िागको लम्बाई लगिग 30 सेन्न्टलमटर िन्दा

उपलब्ध हुने िार्ा： अंग्रेजी संस्करण, चीनीया
संस्करण, कोररयन संस्करण, लियतनामी

वजन चााँही 100 फ्रकलो सम्मको बस्तु

पनन लेखखएको छ)

लामो बस्तु

संस्करण, नेपाली संस्करण, (जापानीज िार्ामा
https://www.city.sendai.jp/haiki-

उदाहरण : सोफा, पलंग, सामान राख्ने यािक आदद

shido/kurashi/machi/genryo/gomi/wakekata/pamph.html

ध्यान पुयािउनुपने कुरा !

※ ठुला आकारका फोहोर उठाउने ददन चााँही ननधािररत हुन्छ ।
ननबेदन ददने बबन्त्तकै उठाउन चााँही लमल्दै न। अलल चााँडो
ननबेदन ददनुहोला



मा खोज्ने (जापाननज िार्ा मात्र)
घरे लु

।

फोहोर फाल्ने कारखाना (पैसा लाग्छ
इमा इजुमी

(022) 289 – 4671

कारखाना)

कामीलसन्दे न 103

कुजुओका

(022) 277 - 5399

(फोहोर

(फोहोर

फाल्ने

फाल्ने

कारखाना)

वाकाबायाशी

कु


इजुमी

फोहोर

छुट्टयाउने「3R 」सेन्दाई

संस्करण

(जापानी

एन्ललकेसन, वेबसाइटहरुमा फोहोरलाई छुट्टयाउने तररका वा

फाल्ने तररका खोज्न सफ्रकन्छ । अल्फाबेटमा पनन खोज्न
सक्नुहुन्छ ।

आओबाकु गोरोकु आजा कुजुओका 57-1

①

एन्ललकेसन संस्करण
App Store र Google Play मा「さんあーる」
लेखख खोज्ने, र डाउनलोड गनुिहोस ्।

②

तररका』

को

पम्पलेट「ठुला

फोहोरको फाल्ने तररका」बाट खोज्न सफ्रकन्छ
सामग्री उपलब्ध छ)

आकारको

। (बहुिार्ामा

वेबसाइट संस्करण

https://manage.delight-

सेन्दाई लसदट द्वारा प्रकालशत『स्रोत तथा फोहोरको छुट्टयाउने
फ्याल्ने

फोहोरलाई
अंग्रेजी)

आजा

के गने ?

तथा

आकारको

shido/kurashi/machi/genryo/gomi/yobi/gojuon.html

फोहोरलाई छुट्टयाउने तररका वा फाल्ने तररका थाहा निएको बेलामा


ठुला

https://www.city.sendai.jp/haiki-

।

।)

इमा

या

सफ्रकन्छ।

समयमा, ननवेदन ददएर उठाउन लगाउने वा आफैले फोहोर


फोहोर

आददको, छुट्टयाउने वा फाल्ने तररका खोज्न

※ घर सदाि या सरसफाइ गदाि एकैसाथ धेरै फोहोर ननस्कने
व्यवस्थापन कारखाना आदद स्थानमा लैजाऔँ

पदहलो अक्षरको आधार「गोज्युवोन दे दहकु वाकेकता न्जतेन」

system.com/threeR/web/init/sendaishi

※

2 पेज मा चााँही, ठुला आकारको फोहोर फाल्न ननवेदन ददने तररकाको
बारे मा लेखखएकोछ ।

6 वटा िार्ाको जनसम्पकि पबत्रका
नेपाली िार्ा बाहे क अन्य, जापाननज／ に ほ ん ご , अंग्रेजी／ English, र्चननयााँ／ 中 文 , कोररयन／ 한국어,
लियतनामी／Tiếng Việt हरु छन। तपाइले यसलाई होमपेजबाट हे नि सक्नुहुन्छ । साथै सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज
केन्रबाट पनन ववतररत गररदै आएकोछ ।

सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज केन्र
せんだい た ぶ ん か きょうせい

仙台多文化共生 センター
खुल्ने समय

प्रत्येक ददन बबहान ९ बजे दे खख बेलक
ु ा ५ बजे (वर्िको अन्त्य र नयााँ वर्िको

ठे गाना

〒980-0856 सेन्दाई लसदट आओबा कु आओबा यामा सेन्दाई इन्टरनेशनल सेन्टर

मदहनाको १～२ ददनको बन्द ददन बाहे क)
सम्मेलन िवन पदहलो तला

फोन

(022) 265-2471

इमेल

tabunka@sentia-sendai.jp

फ्याक्स
यआ
ु रएल


बबदा,

(022) 265-2472

http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/

ववदे शी िार्ामा ददइने परामशि

दै ननक न्जबनमा आइपने समस्या या कदठनाइहरुको बारे मा ववदे शी िार्ामा परामशि ललन सक्नह
ु ु नेछ
। 「दोिार्े सहयोग टे लीफोन」(022) 224-1919 मा फोन गनह
ुि ोला ।

उपलब्ध िार्ाहरु： अंग्रेजी, र्चननयााँ, कोररयन, लियतनामी, नेपाली, तागालोग, थाई, पोचग
ुि ली,
स्पेननस, रलसयन, इन्डोनेलसयन, इटाललयन, िेन्च, जमिनी, मलेलसयन, खमेर, बमेली, मंगोललयन,
लसंहला िार्ाहरु


त्यस बाहे का सेवाहरु

प्रलशक्षण कक्ष, बालबाललका कक्ष,जानकारी आदानप्रदान बोडि, पस्
ु तक फ्रफताि गने गरर लाने सबु बधा
पनन ददइरहे का छौं

। सामद
ु ानयक गनतववर्ध या सम्बन्ध आदानप्रदान कायिक्रमको लार्गको जाननकारी

तथा ठााँउ पनन उपलब्ध छ ।

ववदे शी नागररकका लार्गको ववशेर्ज्ञिय परामशि

वफ्रकल या प्रशासनीक लेखनदास लगायतका ववशेर्ि द्वारा हुने「 ववशेर्ज्ञिय परामशि बैठक 」ननयलमत
रूपमा संचाललत गदै आएकाछौँ ।
सेन्दाईमा बसोबासको क्रममा कुनैपनन समस्या परे को खण्डमा, कृपया यहााँ सम्पकि गनह
ुि ोला ।
गोपनीयताको पालना गनेछौ। एकजना लाई 30 लमनेटको समय हुनेछ ।
खुल्ने समय सबै, ददउाँ सो 1बजे बाट बेलक
ु ा 4बजे सम्म हुनेछ ।
परामशि बैठकको ददनमा होमपेज बाट पन्ु रट गनि सफ्रकनेछ ।

http://int.sentia-sendai.jp/n/exchange/consultation.html
प्रशासननक लेखनदास

वफ्रकल

श्रम मन्त्रालय

अध्यागमन बबिाग (इलमग्रेशन)

कर लेखनदास

सम्पादन・प्रकाशन ： सेन्दाई पयिटन तथा अन्तरािन्रिय एसोलसएसन（SenTIA)अन्तरािन्रिय सम्बन्ध वविाग
सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज केन्र चााँही सेन्दाई लसदटबाट न्जम्मेवारी पाएर, (साविजननक दहतको) सेन्दाई पयिटन तथा अन्तरािन्रिय
एसोलसएसनले यसलाइ संचालन गने गदि छ ।

नोिेम्बर 2021 मा प्रकालशत

जानकारी
①

CIR अन्तरािन्रिय सम्बन्ध आदानप्रदानका सदस्य हरु

②

द्वारा ठुला आकारका फोहोर फाल्ने तररकाको बारे मा

【पन
ु ःसरु
ु वात गनेछौ】परु ानो फ्रकताब,

म्यागन्जन, पत्रपबत्रकाहरु, ददने कायि

लिडडयो तयार पाररएको छ ！

गनेछौं

CIR अन्तरािन्रिय सम्बन्ध आदानप्रदानका सदस्य ले

नयााँ कोरोनािाइरस फैलावट रोकथामको लार्ग रोफ्रकएको,

ठुला आकारका फोहोर फाल्ने तररका थाहा निएका

पुराना

सेन्दाई लसदटको YouTube आर्धकाररक साइट बाट हे नि

फ्रकताब वा बबदे शी पत्रपबत्रका, म्यागन्जन, आदद नन:

बबदे शीनागररकहरुको लार्गको लिडडयो तयार पाररएको छ।

फ्रकताबहरु

ददने

कायि「 Give

Away 」को

पन
ु :सरु
ु वात गनेछौं । िण्डारण अवर्ध समालत िएका

सक्नुहुन्छ।

लिडडयोमा, अर्ग्रम रुपमा तयारी गनुप
ि ने कुराहरु वा

शुल्क ववतरण गरररहे कोछौ। बहुसांस्कृनतक समाज केन्र
खुल्ला िएको समय लित्र कुनैपनन बेला तपाइले यसको

बुझ्नसन्जलो हुनेगरी अंग्रेजीमा व्याख्या गररएको छ ।
कृपया आवश्य हे नह
ुि ोला।

Give Away कनिरमा सेनीटाईजर पनन राखखएको छ।

फोनबाट

आवेदन

गने

प्रफ्रक्रया

को

बारे मा

आदद

उपयोग गनि सक्नुहुनेछ ।
गनह
ुि ोला।

दोिार्े सहायोगको लार्गको फोननम्बर「（022）224-

हे ने माननसहरु धेरै िएको बेलामा, पखिनुपने पनन

1919」मा फोन गरे मा, बबदे शी िार्ामा पनन आवेदन गने
तररकाको लार्ग मद्दत गनेछौ ।
जापानीज िार्ामा आवेदन गनि चाहानुहुने व्यन्क्तलाई
पनन बहुसांस्कृनतक समाज केन्रको सदश्यहरुले मद्दत गनुि

हुनसक्छ ।
स्थान

सेन्दाई बहुसांस्कृनतक समाज केन्र लित्रको
लबी

हरे क ददनको बबहान 9 बजे～बेलुका 5 बजे

हुनेछ ।
ठुला आकारका फोहोर फाल्ने तररका थाहा निई समस्या

समय

बहुसांस्कृनतक समाज केन्र मा सम्पकि गनह
ुि ोस।
YouTube च्यानल：सेन्दाई Tube

ध्यान ददनुपने

(वर्िको अन्त्य र नयााँ बर्ि बबदा 1-2 ददन
बन्दको ददन बाहे क)

परे को खण्डमा, लिडडयो वा सेन्टर डायरीको सहायताललई,

लशर्िक：Guide on How to Dispose of

कृपया यसको उपयोग

कुराहरु

※ झोला उपलब्ध निएकोले, आफैले ललएर
आउनुहोला ।

※ ब्यवसायीक उद्देश्यको लार्ग उपयोग गनि

Bulky Waste in Sendai City

पाइने छै न । बबफ्रक्र गनि ननर्ेर्धत छ ।

https://youtu.be/jWKQGHq5IRI

परामशि कमी कनिर「फोहोर फाल्ने तररकाको बारे मा」
हरे क अंकमा यस कनिरको बबर्य अनस
ु ार, परामशिकलमिको अनि
ु व वा ववचारलाई प्रस्तत
ु गररन्छ ।
म नेपाली नागररक हुाँ र अदहले बहुसांस्कृनतक समाज केन्रमा
परामशि कमीको रुपमा काम गछुि । नेपाल बाट जापान आएको

14 बर्ि ियो। सेन्दाई चारै नतर हररयाली सहर िएको हुंदा बस्न
को लागी धेरै सन्जलो छ।
नेपालमा क्षेत्र अनुसार फोहोर फाल्ने ववलिन्न तरीकाहरु छन ्।

म बस्ने क्षेत्रनतर, घरपालव
ु ा जनावरले बासीिएको खानेकुरा

खाने, साढे गलेको फोहोर खाल्टोमा पुने हुनाले फोहोरको बारे मा
त्यनत धेरै र्चन्ता गनुि पदै नर्थयो। राजधानी नतर हलताको दई
ु
दे खख 3 चोटी फोहोर संकलन गनि आउछन। गल्ने फोहोर र
ललान्स्टकहरुको फोहोर आदद सबै एउटा झोलामा

हालेर, बादहर

लगेर राखखददने गदि छन। पनछ फोहोर संकलन गने गाडी ललन
आउनेछ। फोहोर संकलन गने समय पनन तोफ्रकएको हुदै न।
फोहोर कदहले संकलन हुन्छ िन्ने पनन थाहा हुदै न।

रहने र मनपनन आनन्द हुने रहे छ। तर सरु
ु सरु
ु मा नयााँ ठाउाँ मा
लिन्दै जीवनशैली, िार्ा पनन जानेको र्थएन, फोहोर छुट्याउन
कुन बार कुन फोहोर फाल्ने तररका नजान्दा धेरै दःु ख ियो।

नेपालमा ठुला आकारका फोहोर फाल्दा पैसा लाग्दै न। दटिी,
फ्रिज फाल्दा आफुले पैसा पाउने पनन हुन्छ। तर जापानमा
ठुला आकारको फोहोर फाल्न पैसा धेरै लाग्ने रहे छ। यो दे खेर
मलाई अच्चम लागेको र्थयो। आफुलाई नचादहएको लसरक
डसनाहरु पनन कहााँ र कसरी फाल्ने नजान्दा धेरै दःु ख ियो।

बबस्तारै बबस्तारै फोहोर फाल्ने तररका बुझरे , अदहले चााँही
ननयम

पुबक
ि

फोहोर

फाल्ने

गररराखेको

छु।

जापानमा

आउनि
े ो
ु एको नेपाली बबधाथीहरुले पनन नजानेको नबझ
ु क

मलाई जापान आएपछी जापानको फोहोर फाल्ने तररका दे खेर

कुराहरु धेरै हुन्छन। आफ्नो नन्जकको नछमेकी वा साथीहरु
बाट जानकारी हरु ललईराख्नु अनतनै महत्वपूणि हुन्छ जस्तो
लाग्दछ। तपाईहरुले पनन फोहोर फाल्ने तररका थाहा निएको

धेरै राम्रो लग्यो। फोहोर संकलन गने ददनहरु छुट्टाछुट्टै िै,

खण्डमा नछमेकी वा घरमाललक लाई सोध्नु नदहचफ्रकचाउनु

फोहोरको बर्गिकरण पनन राम्रोसाँग गररने हुाँदा, घरपनन सफा

होला।

(परामशि कमी B)

ठुला आकारको फोहोर फ्याल्ने तररका
1.

ठुला आकारको फोहोरमा फाल्न नलमल्ने वस्तुको व्यवस्थापन

ठुला आकारको फोहोर ररसेलसन सेन्टरमा ननवेदन ददने
①

फोनबाट ननवेदन ददने तररका

फोहोरको आकार （लम्बाई, चौडाई, उचाई）कनत छ
खोज्ने र हे ने अनन मात्र फोन गनह
ुि ोस । तपाइले

फाल्ने ठुला आकारको फोहोरको बारे मा अपरे टर लाई

घरे लु बबद्दुतीय उत्पादन」हरु ठुला आकारको फोहोरमा फाल्न
लमल्दै न ।

ननमािण कम्पननले सङ्कलन गरर ररसाइकल गदि छ। सामान
ढुवानी शुल्क र ररसाइकल शुल्क लाग्दछ । (कानुनले ननधािरण

िन्नुहोस ।

गरे को छ।)

फाल्नको लार्गको तयाररको बारे मा (ररसेलशन नम्बर

①

सामन फ्रकनेको पसल वा, नयााँ सामान फ्रकन्ने पसल

वा फाल्नको लार्ग राख्ने ठाउाँ आदद) बताउने छ ।

②

फ्रकनेको पसल थाहा निएको अवस्थामा,सेन्दाई लसटीको

अपरे टर, फोहोर उठाउने ददन, शुल्कको िुक्तानी,

फोन नम्बर

(022) 716-5301

ररसेलशन हुने बार

सोमबार ～ शुक्रबारको

ररसेलशन हुने समय
※

ननवेदन ददने स्थान :

लाइसेन्स प्रालत कम्पननलाइ गनि लगाउने
※ कम्लयुटर पनन ठुला आकारको फोहोर लित्रमा पदै न ।
फ्रकनेको कम्पनन साँग बझ
ु ौं । थाहा निएको अवस्थामा,

9:00～17:00 बजे सम्म

सेन्दाई

शननबार र आइतबार बबदा, साविजननक बबदाको
ददनमा पनन ररसेलशन खुल्ला हुने छ।

②

「टे लललिजन, फ्रिज, एयर कंडीशनर, वालशंग मेलशन आददका

पजेमा हानुह
ि ोला ।

【ध्यान पय
ु ािउनप
ु ने कुरा】

इन्टरनेटमा ननवेदन गनि लमल्ने ठुला आकारको

फोहोर चााँही ननधािररत गररएको छ। वेबसाइटमा पूणि

फोहोर फाल्ने सम्बन्न्ध जानकारी याँहा बाट


लार्गको

तयाररको

छुट्टयाउने तथा फ्याल्ने तररका』

बारे मा

तपाइबाट गन्ल्त िएमा फोहोर उठाइने छै न ।

पम्पलेट बाट खोज्ने
सेन्दाई लसदट 『स्रोत तथा फोहोरको

हे नुिहोस। फोहोर उठाउने ददन, शुल्कको

लेखखएको छ । राम्रोसाँग पढे र ननवेदन ददनुहोला। यदद



लिडडयो हे रेर फोहोर फ्याल्ने ननयमको बारे मा जननराखौ
(YouTube)
①

शुल्क िक्
ु तानी
कन्म्बननएन्स

सोध्न

फोहोरको छुट्टयाउने तथा फ्याल्ने तररकाको』 को पछाडडको

sodai.jp/eco/view/sendai/top.html

2.

कम्पननलाइ

कमिचारीहरु बसोबास गरे का क्षेत्र अनुसार फरक हुन्छ
।बबस्तत
ृ जानकारीको लार्ग तलको पम्पलेट『स्रोत तथा

https://www.sendai-

फाल्नको

प्रालत

※ सेन्दाई लसदट बाटको अनुमनत पाएका फोहोर उठाउने

(जापानीज िार्ा मात्र)

िक्
ु तानी,

लाइसेन्स

सफ्रकन्छ ।

इन्टरनेट बाट ननवेदन ददने तररका

बबबरण

लसटीको

सेन्दाई लसदट अन्तरािन्रिय सम्बन्ध आदानप्रदानका
सदस्य (CIR) : ठुला आकारका फोहोर फाल्ने

स्टोर

आदद,

दााँयाको

जस्तो

तररकाको बारे मा

न्स्टकर

बबस्तत
ृ रुपमा दायााँ पदटको 「जानकारी」मा हे नुिहोस ।

टालसएको पसलबाट,ननवेदन ददने समयमा िननएको रकम

बराबरको 「ठुला आकारको फोहोर व्यवस्थापन िुक्तानी
दटकट」(लसल) फ्रकन्नुहोस।
※

िुक्तानी दटकट (लसल) चााँही एकपल्ट फ्रकने पछी,
फ्रफताि गनि वा पुनःजारी गनि सफ्रकदै न ।

3.

ठुला आकारको फोहोर फाल्न

②

सेन्दाई लसदट पयािवरण ब्यूरो: : फोहोर

「ठुला आकारको फोहोर व्यवस्थापन िक्
ु तानी दटकट」मा

फ्याल्ने तररकाको ननयमको बारे मा के

िागमा टासेर, ननवेदन ददएको समयमा िननएको फोहोर

https://youtu.be/kDA1HPQQm8g

तपाइलाई थाहा छ?

दताि नम्बर लेख्ने । ठुला आकारको फोहोरको दे खखने
उठाउने ददनको बबहान 8:30 बजे सम्ममा, तोफ्रकएको
स्थानमा राख्नुहोस ।
※

लसलमा दताि नम्बर नालेखखएमा फोहोर उठाइने छै न ।

※

लसलको शुल्क फोहोर अनुसार फरक पनेछ । ननवेदन
ददने समयमा बुझी राखौं ।



िार्ाको समस्याले मद्दतको आवश्यकता परे मा
बहुसांस्कृनतक समाज केन्र दोिार्े सहयोग फोन「
（022）

224-1919」मा फोन गनुह
ि ोस ् । आवेदन फारम िनि मद्दत
गनेछौं।

