


Danh sách ngày thu gom rác và thu hồi rác tái chế

Vui lòng điền ngày thu gom tại khu vực bạn sống vào phần cột trống ở mặt sau rồi sử dụng.

Chúng tôi vẫn thu gom rác và thu hồi rác tái chế dù ngày mưa hay ngày lễ.

Ikebukuro

Ikebukuro

Ikebukuro-honcho

Kanamecho

Kanamecho

Kanamecho

Kanamecho

Kanamecho

Kanamecho

Kami-ikebukuro

Kita-otsuka

Kita-otsuka

Kita-otsuka

Kita-otsuka

Komagome

Sugamo

Sugamo

Senkawa

Zōshigaya

Takada

Takada

Takamatsu

Chihaya

Nagasaki

Nagasaki

Nishi-ikebukuro

Nishi-sugamo

Higashi-ikebukuro

Higashi-ikebukuro

Higashi-ikebukuro

Minami-ikebukuro

Minami-ikebukuro

Minami-ikebukuro

Minami-ikebukuro

Minami-otsuka

Minami-otsuka

Minami-otsuka

Minami-otsuka

Minami-nagasaki

Minami-nagasaki

Mejiro

Khu phố 1, 2, 4

Khu phố 3

Khu phố 1~4

Cụm số 1~8, khu phố 1

Cụm số 9~49, khu phố 1

Cụm số 1~14, khu phố 2

Cụm số 15~36, khu phố 2

Cụm số 1~30, khu phố 3

Cụm số 31~59, khu phố 3

Khu phố 1~4

Cụm số 1~10, 15 (số 16~21) khu phố 1

Cụm số 11~34, 15 (số 1~15) khu phố 1

Khu phố 2

Khu phố 3

Khu phố 1~7

Khu phố 1, 2, 5

Khu phố 3, 4

Khu phố 1, 2

Khi phố 1~3

Khu phố 1, 2

Khu phố 3

Khu phố 1~3

Khu phố 1~4

Khu phố 1~5

Khu phố 6

Khu phố 2~5

Khu phố 1~4

Cụm số 1~48 khu phố 2

Cụm số 1, 16~23 khu phố 3

Khu phố 4, 5

Cụm số 1~16 khu phố 1

Khu phố 2 (trừ cụm số 25~27)

Khu phố 3

Khu phố 4

Khu phố 1, 2

Cụm số 1~24 khu phố 3

Cụm số 25~37 khu phố 3

Cụm số 38~55 khu phố 3

Khu phố 1~3

Khu phố 4~6

Khu phố 1~5

Thứ ba

Thứ ba

Thứ ba

Thứ năm

Thứ năm

Thứ năm

Thứ năm

Thứ năm

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ tư

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ tư

Thứ tư

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Thứ năm

Thứ hai

Thứ năm

Thứ ba

Thứ bảy

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ tư

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ tư

Thứ tư

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ hai

Thứ năm

Thứ hai

Thứ hai

Thứ hai

Thứ năm

Thứ năm

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ ba

Thứ sáu

Thứ sáu

Thứ ba

Thứ sáu

Thứ tư

Thứ hai

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ tư

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ bảy

Thứ năm

Thứ năm

Thứ bảy

Thứ năm

Thứ ba

Thứ ba

Thứ ba

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ tư và thứ bảy

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ hai và thứ năm

Thứ ba và thứ sáu

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ hai và thứ năm

Thứ ba và thứ sáu

Thứ ba và thứ sáu

Thứ hai và thứ năm

Thứ ba và thứ sáu

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ tư và thứ bảy

Thứ sáu của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ sáu của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ sáu của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ hai của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ hai của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ tư của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ bảy của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ bảy của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ ba của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ ba của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ năm của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ hai của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ hai của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ năm của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ hai của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ sáu của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ tư của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ sáu của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ ba của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ ba của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ ba của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ ba của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ bảy của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ năm của tuần thứ 2 và thứ 4

Thứ năm của tuần thứ 1 và thứ 3

Thứ năm của tuần thứ 2 và thứ 4

Khu vực Các loại giấy, vải Rác đốt được Rác kim loại, đồ gốm,
thủy tinh

Các loại chai, lon,
chai nhựa PET

*Ngoại trừ khu vực thu gom rác mỗi ngày.

Danh sách liên hệ

Thu gom rác, nơi chứa rác,
thu hồi rác tái chế

Vui lòng tham khảo mặt sau để biết thêm chi tiết về rác cồng kềnh, đồ điện gia dụng, máy tính cá nhân.

Đối với rác cồng kềnh, vui lòng liên hệ trực tiếp đến 
Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh.

Ban xúc tiến giảm lượng rác

Văn phòng vệ sinh Toshima



ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းယူမႈ၊ အမိႈက္မ်ားစုသိမ္းသည့္ေန႔စာရင္း

ေနအိမ္နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္ေန႔ရက္ကုိေရွ႕မ်က္ႏွာစာေနရာကြက္လပ္တြင္ ျဖည့္စြက္ေရးသြင္းကာ အသုံးျပဳပါ။

မိုးရြာေသာေန႔မ်ားႏွင့ ္အစိုးရရုံးပိတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ေကာက္ယူစုသိမ္းမႈ ျပဳလုပ္မည္။

အိခဲဘုခုေရာ

အိခဲဘုခုေရာ

အိခဲဘုခုေရာဟြန္းေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါနမဲေခ်ာ

ခါမိအိခဲဘုခုေရာ

ခိတအိုးစုက

ခိတအိုးစုက

ခိတအိုးစုက

ခိတအိုးစုက

ခိုမဂိုမဲ

စုဂမို

စုဂမို

ဆန္းခါ၀

ဇိုရွိဂါယ

တာခါဒ

တာခါဒ

တာခါမစု

ခ်ိဟရ

နာဂါစာခိ

နာဂါစာခိ

နိရွိအိခဲဘုခုေရာ

နိရွိစုဂမို

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

ဟိငရွိအိခဲဘုခုေရာ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

မိနာမိအိခဲဘုခုေရာ

မိနာမိအိုးစုက

မိနာမိအိုးစုက

မိနာမိအိုးစုက

မိနာမိအိုးစုက

မိနာမိနာဂါစခိ

မိနာမိနာဂါစခိ

မဲဂ်ိေရာ

၁၊၂၊ ၄ ရပ္ကြက္

၃ရပ္ကြက္

၁~၄ ရပ္ကြက္

၁ရက္ကြက ္အမွတ ္၁~ ၈

၁ရက္ကြက ္အမွတ ္၉~ ၄၉

၂ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁~၁၄

၂ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁၅ ~ ၃၆

၃ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁~ ၃၀

၃ရပ္ကြက ္အမွတ ္၃၁~ ၅၉

၁~ ၄ရပ္ကြက္

၁ရပ္ကြက ္အမွတ္၁~ ၁၀ (နံပါတ ္၁၆~ ၂၁)

၁ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁၁~ ၃၄ (နံပါတ ္၁~ ၁၅)

၂ ရပ္ကြက္

၃ရပ္ကြက္

၁~ ၇ ရပ္ကြက္

၁၊၂၊၅ ရပ္ကြက္

၃၊၄ ရပ္ကြက္

၁၊၂ ရပ္ကြက္

၁~၃ရပ္ကြက္

၁၊၂ ရပ္ကြက္

၃ရပ္ကြက္

၁~၃ရပ္ကြက္

၁~၄ ရပ္ကြက္

၁~၅ ရပ္ကြက္

၆ရပ္ကြက္

၂~ ၅ ရပ္ကြက္

၁~ ၄ရပ္ကြက္

၂ရပ္ကြက ္အမွတ္၁~ ၄၈

၃ရပ္ကြက ္အမွတ္၁၊ အမွတ ္၁၆~ ၂၃

၄၊၅ ရပ္ကြက္

၁ ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁~ ၁၆

၂ရပ္ကြက ္(၂၅~ ၂၇မွအပ)

၃ရပ္ကြက္

၄ရပ္ကြက္

၁၊ ၂ ရပ္ကြက္

၃ရပ္ကြက ္အမွတ ္၁~ ၂၄

၃ရပ္ကြက ္အမွတ ္၂၅~ ၃၇

၃ရပ္ကြက ္အမွတ ္၃၈~ ၅၅

၁~၃ရပ္ကြက္

၄~၆ ရပ္ကြက္

၁~၅ ရပ္ကြက္

အဂၤါ

အဂၤါ

အဂၤါ

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

စေန

ဗုဒၶဟူး

စေန

စေန

စေန

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

တနလၤာ

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

တနလၤာ

ၾကာသပေတး

အဂၤါ

စေန

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

အဂၤါ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူး

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ

တနလၤာ

တနလၤာ

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူး

ဗုဒၶဟူး

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

တနလၤာ

ၾကာသပေတး

တနလၤာ

တနလၤာ

တနလၤာ

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

ေသာၾကာ

စေန

စေန

အဂၤါ

ေသာၾကာ

ေသာၾကာ

အဂၤါ

ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး

တနလၤာ

စေန

စေန

စေန

ဗုဒၶဟူး

စေန

စေန

စေန

ၾကာသပေတး

ၾကာသပေတး

စေန

ၾကာသပေတး

အဂၤါ

အဂၤါ

အဂၤါ

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

တနလၤာ၊ ၾကာသပေတး

အဂၤါ၊ ေသာၾကာ

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ဗုဒၶဟူး၊ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ တနလၤာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ တနလၤာ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ဗုဒၶဟူး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ေသာၾကာ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ အဂၤါ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ အဂၤါ

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ စေန

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

ပထမအပတ္ႏွင့္ တတိယအပတ္ ၾကာသပေတး

ဒုတိယအပတ္ႏွင့္ စတုတၳအပတ္ ၾကာသပေတး

ျမိဳ ႔နယ္ရပ္ကြက ္
စကၠဴ၊ 

အ၀တ္အစားအမ်ဳိးအစား မီးရိႈ႕လို႔ရေသာအမႈိက္မ်ား သတၱဳပစၥည္း၊ ေျမထည္ပစၥည္းမ်ား၊ 
ဖန္ပစၥည္းအမႈိက္မ်ား

ပုလင္း၊ စည္သြပ္ဘူး၊
 ေရဘူးအမ်ဳိးအစား

※ေန႔စဥ္ေကာက္ယူစုသိမ္းသည့္နယ္ေျမေဒသမ်ားမွအပ

ေမးျမန္းစံုစမ္းရန္စာရင္း

အမိႈက္ေကာက္ယူစုသိမ္းမႈ၊ အမိႈက္စုပံုသည့္ေနရာ၊ 
ျပန္လည္အသံုးျပဳႏိုင္ေသာအမႈိက္စုသိမ္းေကာက္ယူမႈ

အမိႈက္အၾကီးစား၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ကြန္ျပဴတာႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရွ႕မ်က္ႏွာစာဘက္တြင ္မွီျငမ္းကိုးကားပါ။ 　

※အမႈိက္အၾကီးစားမ်ားကုိ အမႈိက္အၾကီးစားမ်ားလက္ခံသည့္ဌာနသုိ႔
   တိုက္ရုိက္ေမးျမန္းပါ။

အမႈိုက္ပမာဏ ေလွ်ာ့ခ်ေရးျမွင့္တင္မႈွဌာန

တိုရွိမသန္႔ရွင္းေရးရုံး

☎ ၀၃-၃၉၈၁-၁၁၁၁

☎ ၀၃-၃၉၈၄-၉၆၈၁



�ोत जम्मा ग�र लैजाने तथा फोहर सङ्कलन �ने बारको सूची

यहाँह� बसोबास गनुर्�ने क्षे�मा फोहर सङ्कलन �ने �दन, अगा�डको खाली भागमा लेखी �योग गनुर्होस्।

वषार्को �दन या सावर्ज�नक �बदाको �दनमा प�न �ोत जम्मा ग�र लैजाने तथा फोहर सङ्कलन �न्छ।

इकेबुकुरो

इकेबुकुरो

इकेबुकुरो होन्च्योउ

खानामेच्योउ

खानामेच्योउ

खानामेच्योउ

खानामेच्योउ

खानामेच्योउ

खानामेच्योउ

खामी इकेबुकुरो

�कता ओचुका

�कता ओचुका

�कता ओचुका

�कता ओचुका

कोमागोमे

सुगामो

सुगामो

सेन्खावा

जोउ�सगाया

ताकादा

ताकादा

ताकामाचु

�चहाया

नागासा�क

नागासा�क

�न�स इकेबुकुरो

�न�स सुगामो

�हगा�स इकेबुकुरो

�हगा�स इकेबुकुरो

�हगा�स इकेबुकुरो

�मना�म इकेबुकुरो

�मना�म इकेबुकुरो

�मना�म इकेबुकुरो

�मना�म इकेबुकुरो

�मना�म ओचुका

�मना�म ओचुका

�मना�म ओचुका

�मना�म ओचुका

�मना�म नागासा�क

�मना�म नागासा�क

मे�जरो

१,२,४ च्योउमे

३ च्योउमे

१-४ च्योउमे

१ च्योउमे १-८ नं.

१ च्योउमे ९-४९ नं.

२ च्योउमे १-१४ नं.

२ च्योउमे १५-३६ नं.

३ च्योउमे १-३० नं.

३ च्योउमे ३१-५९ नं.

१-४ च्योउमे

१ च्योउमे १-१० नं., १५ नं. (१६-२१)

१ च्योउमे ११-३४ नं., १५ नं. (१-१५)

२ च्योउमे

३ च्योउमे

१-७ च्योउमे

१,२,५ च्योउमे

३,४ च्योउमे

१,२ च्योउमे

१-३ च्योउमे

१,२ च्योउमे

३ च्योउमे

१-३ च्योउमे

१-४ च्योउमे

१-५ च्योउमे

६ च्योउमे

२-५ च्योउमे

१-४ च्योउमे

२ च्योउमे १-४८ नं.

३ च्योउमे १ नं., १६-२३ नं.

४,५ च्योउमे

१ च्योउमे १-१६ नं.

२ च्योउमे (२५-२७ नं. बाहेक)

३ च्योउमे

४ च्योउमे

१,२ च्योउमे

३ च्योउमे १-२४ नं.

३ च्योउमे २५-३७ नं.

३ च्योउमे ३८-५५ नं.

१-३ च्योउमे

४-६ च्योउमे

१-५ च्योउमे

मङ्गल

मङ्गल

मङ्गल

�ब�ह

�ब�ह

�ब�ह

�ब�ह

�ब�ह

�ब�ह

श�न

बुध

श�न

श�न

श�न

बुध

बुध

बुध

�ब�ह

शु�

शु�

सोम

�ब�ह

�ब�ह

सोम

�ब�ह

मङ्गल

श�न

शु�

शु�

शु�

मङ्गल

शु�

शु�

शु�

बुध

बुध

शु�

बुध

सोम

सोम

सोम

बुध

बुध

बुध

शु�

शु�

शु�

शु�

शु�

शु�

सोम

�ब�ह

सोम

सोम

सोम

�ब�ह

�ब�ह

�ब�ह

शु�

श�न

श�न

मङ्गल

शु�

शु�

मङ्गल

शु�

बुध

सोम

श�न

श�न

श�न

बुध

श�न

श�न

श�न

�ब�ह

�ब�ह

श�न

�ब�ह

मङ्गल

मङ्गल

मङ्गल

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

बुध, श�न

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

सोम, �ब�ह

मङ्गल, शु�

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

सोम, �ब�ह

मङ्गल, शु�

मङ्गल, शु�

सोम, �ब�ह

मङ्गल, शु�

बुध, श�न

बुध, श�न

बुध, श�न

प�हलो, ते�ो शु�

दो�ो, चौथो शु�

प�हलो, ते�ो शु�

प�हलो, ते�ो सोम

दो�ो, चौथो सोम

प�हलो, ते�ो सोम

दो�ो, चौथो सोम

प�हलो, ते�ो सोम

दो�ो, चौथो सोम

दो�ो, चौथो बुध

प�हलो, ते�ो श�न

प�हलो, ते�ो बुध

प�हलो, ते�ो बुध

दो�ो, चौथो बुध

दो�ो, चौथो श�न

दो�ो, चौथो श�न

प�हलो, ते�ो श�न

दो�ो, चौथो सोम

दो�ो, चौथो मङ्गल

दो�ो, चौथो मङ्गल

दो�ो, चौथो �ब�ह

दो�ो, चौथो सोम

प�हलो, ते�ो सोम

प�हलो, ते�ो �ब�ह

प�हलो, ते�ो सोम

दो�ो, चौथो शु�

प�हलो, ते�ो बुध

प�हलो, ते�ो मङ्गल

प�हलो, ते�ो मङ्गल

प�हलो, ते�ो मङ्गल

दो�ो, चौथो शु�

प�हलो, ते�ो मङ्गल

दो�ो, चौथो मङ्गल

दो�ो, चौथो मङ्गल

प�हलो, ते�ो श�न

प�हलो, ते�ो श�न

प�हलो, ते�ो मङ्गल

प�हलो, ते�ो श�न

दो�ो, चौथो �ब�ह

प�हलो, ते�ो �ब�ह

दो�ो, चौथो �ब�ह

च्योउमे कागज, कपडाह� जल्ने फोहर धातु, सेरा�मक्सका भाँडा,
�ससा जन्य फोहर

बोतल, क्यान, पेट बोतलह�

* �त्येक �दन सङ्कलन �ने क्षे� बाहेक

सम्पकर्  सूची

फोहर सङ्कलन, फोहर सङ्�ह स्थल, 
�ोत जम्मा ग�र लैजाने

बृहदाकार फोहर, घरायसी �वद्युतीय सामान, पसर्नल कम्प्युटरको ला�ग भने, अगा�डको पाना हेनुर्होस्।

बृहदाकार फोहरको ला�ग बृहदाकार फोहर सङ्कलन 
केन्�मा �सधै सम्पकर्  गनुर्होस्।

फोहर न्यू�नकरण �वद्धर्न शाखा 
(गो�म गेन्र्यो सुइ�सन् खा)

तो�समा सरसफाइ कायार्लय 
(तो�समा सेइसोउ �जमुस्यो)

०३-३९८४-९६८१

०३-३९८१-११११
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