
 
ТАКИКАВА ХОТЫН ХОГОО АНГИЛАН   

ЯЛГАЖ ХАЯХ ЗААВАРЧИЛГАА ХОГОО АНГИЛЖ, ДАХИН БОЛОВСРУУЛЦГААЯ! 
∗ХОГИЙГ ӨГЛӨӨ 8 ЦАГААС ӨМНӨ ГАРГАЖ ХАЯАРАЙ! 

 
●Хогтой холбоотой асуудлаар ● ТАКИКАВА ХОТ ГАДААД ХАРИЛЦААНЫ АЛБА ☎28-8031 (Монгол, Англи, Хятад, 

Вьетнам хэлээр) 

АНГИЛАЛ ЖИШЭЭ ДАХИН БОЛОВСРУУЛАХ   
ХОГ ХАЯГДАЛ  НОЙТОН ХОГ 

ШАТДАГ ХОГ 

ШАТДАГГҮЙ ХОГ 

ТОМ ОВРЫН ХОГ 

ШИЛ ЛААЗ ХУВАНЦАР САВ 

ЦААС 

ТУСГАЙ ХОГ АЧИХ БОЛОМЖГҮЙ ХОГ 

ҮНЭГҮЙ 

Том оврын цахилгаан бараа 

※Хогыг зориулалтын уутанд хийж, багтахгүй том 
хогийг үнэ бүхий наалт худалдаж авч нааж хаяна уу 

Хоолны үлдэгдэл, ногооны 
хальс, цайны шаар, гэрийн 
тэжээвэр амьтны баас, цэцэг, 
3см хүртэлх урттай яс зэрэг 
хогийг нойтон хог ангилалд 
оруулна. 

Цаас, даавуу, үнс, өвс, олс, 
хуванцар, хүнсний тос 
/цаас,даавуунд уусгаж хаях/, 
памперс, 5см хүртэлх зузаантай 
хавтан зэрэг хогийг шатдаг хог 
ангилалд оруулна.  

Металийн төрөл, жижиг оврын 
цахилгаан хэрэгсэл, гэрлийн 
чийдэн,шил, зузаан нь 5см-аас 
дээш модон эдлэл, сүүн өнгөтэй 
шил,  3см-аас дээш урттай яс 
зэрэг бусад шатдаггүй хогийг энэ 
ангилалд оруулна. 

Уутанд багтахгүй том хог 
20кг-аас хүнд, 1м-ээс урт том 
оврын хог хаягдалд зориулалтын 
төлбөртэй наалт хоёрыг авж  
нааж хаяна уу. 

※Оршин Суугчдын Холбооноос зохион байгуулдаг дахин боловсруулах боломжтой хог хаягдлыг цуглуулах өдөрлөгт 
хаягдал өгөх бол зориулалтын уутанд хийх шаардлагагүй. Өдөрлөг зохион байгуулагдах өдөр зэрэг дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг зохион байгуулагч байгууллагаас нь шууд лавлана уу  

※Том оврын хог хаягдлыг Накажима дүүргийн хүлээн авах төвд үнэгүй ачих үйлчилгээ байдаг. (Бямба, Ням, Даваа) 

Том оврын хогтой 
 нэг өдөр ачина. 

Борлуулагч, үйлдвэрлэгч, мэргэжлийн 
байгууллагуудаас тодруулан хаяна уу. 

Зориулалтын хогны 
уутанд хаяна уу. 

Зориулалтын хогны 
уутанд хаяна уу 

Зориулалтын хогны 
уутанд хаяна уу 

Зориулалтын   
уут байхгүй 

Зориулалтын   
уут байхгүй 

Хаях 
арга 

 Ногооны 
хальс 

3см-аас жижиг яс 

Загасны яс 

Жимсний гол, 
хальс 

Ус шавхах шүүрэн тор, жижиг 
тунгалаг уутай нь хамт хаяж болно  

(Дэлгүүрийн 
уут болохгүй) 

Кофе, цайны шаар 

ялгадас 
(Хог, шороогүй) Цэцэг 

Хувцас 

Хүнсний тос 
(Даавуу юмуу цаасанд 

уусгаж хаяна) 

Живх 
(Бохирыг нь цэвэрлэх) 

Цанын гутал Кассет 

1 метрээс уртгүй 
эсвэл багласан олс 

Хясаа 

Элс, шороо 

Бохирдсон шил, лааз 

Сүүн 
өнгөтэй 

шил 

3 см-аас том 
яс 

Зоонтог 
(баглах) 

Төмөр 
гантил 

2 наалт наах жишээ 

Шургуулга  
тавиур 

Ор, буйдан 

1 наалт наах жишээ 

(Керосиныг 
нь бүрэн 

асгах) 

Багласан түлээ 
(Диаметр нь 40см-аас бага, 

1.5м-ээс уртгүй болгох) 
Цана 

Цахилгаан хэрэгслийн дэлгүүрээс хүлээж авдаг эсэхийг 
тодруулж гэрээсээ авхуулах эсвэл заасан газарлуу аваачиж 
өгөх шаардлагатай. 

◆Шууд аваачиж өгөх газар болон төлбөрийн мэдээлэл 

①Рисайкл төлбөрийг хэрхэн төлөх вэ? ②Хүлээн авах газар 

Шуудангаас цахилгаан хэрэгсл-
ийг рисайкл хийх ваучерийг 
худалдаж авсны дараа заасан 
газарт аваачиж тушаана. 

Такикава цүүн ХК         
Утас. 23-3200 (Япон хэл) 

Рюцү Данчи 2- 4-18,   
Такикава хот 

Бүх төрлийн шилэн сав  
(1.8л-ээс бага хэмжээний) 

∗Шилнээсээ салахгүй тагийг 
хамтад нь хаяж болно.  ∗Хуванцар тагийг шатдаг 
хогруу,. ∗Метал тагийг  
шатдаггүй хогруу хийнэ. Тагыг нь авч,  

усаар зайлж хаяна. 

Дотор талыг 
нь угаана. 

Лонх (ундаа, архи, вакусны шил гэх мэт), 
амтлагчны шил (цуу, перец, даршлагч 
гэх мэтийн), эм, гоо сайхны шилэн сав, 
бусад дахин ашиглах шилэн сав.  

Төмөр, хөнгөн цагаан сав 

Ундаа, хүнсний лааз (ундаа, пийв, 
самар, жимс, чихэр, нухаш болон 
бусад лаазласан бүтээгдэхүүний сав) 
гэх мэт) ∗Лаазнаас салсан тагийг шатдаггүй 
 хогруу хаяна.  
∗Эвдэрч хэлбэрээ алдсан лаазыг  

шаттаггүй хогруу хаяна. 
 

Доторхийг нь 
зайлж, хэлбэрийг 
эвдэхгүй 

Ус, ундаа, цууны хуванцар сав 
∗Эвдэрч хэлбэрээ алдсан савыг шатдаг  

хогруу хаяна. 
∗Савнаас нь салахгүй тагийг тэр чигээр  

нь хаяна.  
∗Хуванцар тагийг шатдаг хогруу хаяна. 

Таг, хаягийг 
нь авч усаар 
зайлж, 
эвдэхгүй 
байх! 

Зөвхөн 
PET тэмдэг-
лэгээтэй сав. 

1.Жижиг, бусад холимог цааснууд      
 Картон хайрцаг 3. Сонин, рекламны цаас 
4.Сэтгүүл 5.Цаасан хайрцаг 

∗1-5 хүртэл зааснаар тус тусад нь төрөлжүүлж  
баглаж боох эсвэл нэвт харагддаг уутанд хийж хаяна уу. 
Мөн гялгар хавтас, сэтгүүлийн нүүр зэргийг салгаж 
хаяна. 

Жижиг, бусад холимог цаасны жишээ 
(чихэр, амттаны хайрцаг, салфетканы хайрцаг, дугтуй, 

00-н цаасны гол гэх мэт) 
∗Бүх хуванцар, гялгар хэсгүүдийг салгаж хаяна.  

Цаасан уутанд хийж хаяна. 
Хэрвээ байхгүй бол өнгөгүй 
гялгар уутанд хийж хаяна уу. 

∗Жижиг холимог цаасыг картон 
хайрцаг зэрэгт хийж хаяж болохгүй! 

Хортой, аюултай хогийг тусгай нэр төрлийн 
хог хаягдал гэж үнэ төлбөргүйгээр ачдаг.  

1.Баттерей, мөнгөн устай халууны шил, 
даралтны аппарат зэрэг 
(Хагарахааргүй саванд хийсэн байх!) 
2.Гэрлийн ламп 
3.Асаагуур, газны лааз, шүршигчийн лааз 

1-3-т заасан 
төрлөөр тус тусад 
нь нэвт харагдах 
уутанд хийж 
хаяна. 

∗Гаазны лаазыг гадаа аюулгүй 
орчинд хийг нь гаргасны  
дараа хаяна уу. 

Хуурай зай 

∗Хаягдал дугуй   ∗Аккумлятор     ∗Газны баллон ∗Газар тариалангийн эм, бодис 

[Хүлээн авах боломжтой хувцас] Гэртээ хэрэглэсэн хуучин хувцас, даавуу 
костюм, гадуур хувцас, хөнжил гудасны даавуу, алчуур гэх мэт )  

●Лавлах зүйл байвал Такикава хотын Гадаад Харилцааны хэлтэсрүү залгаж асууна уу. 

● Хог хаях өдрийг “Хог ачих хуваарь”-аас харна уу.   ●Хогийг хууль бусаар хаях, ил шатаахыг хуулиар хориглосон байдаг.   ● Зориулалтын хогны уутыг ойролцоох дэлгүүрээс худалдаж авна уу. 
 

1. 2003 оны 10-р сараас хойш зарагдсан гэр ахуйн компьютер, дэлгэц нь 
дээр “дахин ашиглах-ПС рисайкл” гэсэн хуулга наасан байдаг. Энэ 
тэмдэгтэй компьютерийг хаях, рисайклд тушаахад нэмэлт төлбөр мөнгө 
шаардлагагүй. Үйлдвэрлэсэн газар руу нь залгаж лавлана уу.              

ПС рисайкл тэмдэг→ 
2. Хэрэв (дампуурсан эсвэл өөрөө угсарсан гэх мэт) 

хүлээн авах үйлдвэрлэсэн газар байхгүй бол  
“Пасокон 3R” Компьетерийн Хөгжлийг  
Дэмжих Холбоонд хандана уу. 
(Зөвхөн Япон хэл) 
 

Компьютер 

Жижиг оврын цахилгаан барааг хүлээн авах газар үйл ажиллагаагаа зогсоосон. 

Хуучин хувцас, даавуу Бохирдол, үнэр ихтэй 
 хувцсыг авахгүй 

Анхаар: Дараах хувцас, даавууг хүлээн авах боломжгүй: 
Кимоно мэтийн япон хувцас, хөнжил гудас, дэр, дэрний уут, дүрэмт хувцас, 
цанын хувцас, дотуур хувцас, бээлий, оймс, нусны алчуур. 
[Хүлээн авах газар] Ажлын цагаар очно уу. 
1. Такикава хотын захиргаа, 3-р давхар, 5-р цонх 
Хуучнаар том оврын хог боловсруулах төв 

(Накажима чо) 
Эбэоцү салбар оффис 1-р давхарт  
хуучин хувцас хүлээн авах хайрцаг 

Холбоо барих: Иргэдийн амьжиргааг дэмжих төв. ☎ 28-8013 

▼Хогийг шууд боловсруулах үйлдвэрт аваачиж өгөх бол доорх хаягаар холбогдож лавлана 

“Накасорачи Рисайклийн” Хог Боловсруулах Холбоо  Утас. 75-3800 (Хигаши Такикава 760-1) 
(Japanese only) 

Хог хүлээн авах өдөр    
Даваа- Бямба 8:45 - 16:30          

(Зөвхөн япон хэлээр) 

∗Гарах зардлыг 
урьдчилж лавлана уу. 

※Компьютерийн рисайклын талаар 
үйлдвэрлэсэн газраас нь лавлана уу. 

∗Мотоцикл ∗Төгөлдөр хуур ∗Гал унтраагч 
 


