
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Том овортой хог 
※ Том овортой хогийг хог боловсруулах газарт хүргэж өгөх нь хүндрэлтэй    

үед урьдчилан захиалга өгч төлбөртэйгээр хогоо ачуулна.  

 

  

Компаний нэр Утас(0986-) Компаний нэр 
Утас 

(0986-) 

Мияаконожо Китаморо 
Чику Сэйсо Коүшя 

☎52-5636 Экоро ☎27-5225 

Ямасаки Камигэн Центр ☎23-5731 Хикари Сангё ☎57-3778 

Минами Кюүшүү Канкё ☎62-0330 Цүяагэн Кюүшүү ☎25-2828 

Клин Канкё Кайхацү ☎24-0744 Кобаяши Аруми 
☎0984-27-

0070 

Индасто ☎80-3046 - - 

Холбоо барих Утас 

Байгаль орчны 
тасаг 

☎0986-24-5560 

Шатаадаг хог 
 

 

 

 

 

 

                             

               

          

   

 

 

 

 

Хүнсний хогийг шингэн зүйлгүй, өвсийг шорооноос нь салгасан байна. 

 

 

 

 

Хүнсний уут сав хоосон байх ёстой. Тухайн сав баглаа 

боодолд төмөр эдлэл орсон тохиолдод заавал салгах. 

① Хог хаях гариг болон хог гаргаж хаях цаг тухайн амьдарч буй газрын байршлаас шалтгаалан өөр байдаг тул анхаарна уу.  

② Бямба, Ням болон бүх нийтийн амралтын өдөр ачилт хийнэ. Жилийн эцэс болон жилийн эхний ачилтын хуваарь 12 сарын Коохоо-д мэдээлэлнэ.  

③ Шатаадаг болон шатааддаггүй хог хаях газар өөр өөр газар байдгийг анхаарч, хаана хаядаг болохыг урьдчилан шалгана уу.  

④ Дахин боловсруулах хог болон аюултай хог, хортой хог хаягдлыг харьяа хороодын кооминкан буюу иргэдийн төвд болон тусгай хог хаях тогтоосон цэгт хаяна.  

⑤ Шатаадаг болон шатаадаггүй хогийг заавал тогтоосон уутанд хийж хаяна.  

⑥ Тогтоосон хогийн уутыг шатаадаг болон шатаадаггүй хогийг аль алиныг нь хийж болно.  

⑦ Аливаа арга хэмжээнээс гарсан энгийн хог хаягдлыг хаяхдаа өөрсдөө хогийн цэгт хүргэх эсвэл тусгай зөвшөөрөл бүхий тээвэрлэлтийн компанид хандана.  

 

2021-2022 он Мияаконожо хот Ахуйн хог ангилан хаях заавар 

Хүнсний хаягдал Хувцас Цаасны хаягдал Хуванцар уут Зөөлөн тоглоом 

Арьсан эдлэл  

 

Хөөсөнцөр 

Резинэн 

хоолой 

※1 м байхаар тайрах Гал тогоо, ариун 
цэврийн цаасны 

гол  
Гутал (ажлынхаас бусад)  

Хуванцар 

Мөчир    

Хоолны тосыг даавуу болон цаасанд шингээнэ.  
 
Орчны бохирдолоос сэргийлж тосыг крантанд урсгаж болохгүй. Харьяа 
кооминкан-д байрлуулсан тос хийх саванд аваачиж хаяж болно.  

 
Тогтоосон уутанд багтахгүй том оврийн шатдаг 
хогийг хаяхдаа:  
Ямадачёо-д байрлах Клийн центр-тай утсаар 
холбогдсны дараа шууд хүргэж өгнө.  

Хортой хог  
 

  

※ Цэнэглэдэг болон дугуй товч хэлбэртэй баттерейг бусад баттерей 

болон хогтой холилгүйгээр Рисайкле Плаза-д шууд аваачиж хаяна уу.  

 

 ● Өдрийн гэрэл  

※Гэрлийн ламп болон хагарсан өдрийн    

гэрлийг шатаадаггүй хогонд хаяна уу.  

 ● Алкалин болон Манган баттерей 

 

 

Аюултай хог  
 
 ● Газ болон шүршдэг деозрант зэргийг гаднах  

  зааврын дагуу хаяна. Сав хоосон, доторхи зүйлийг  

  дуустал нь хэрэглэсэн байх шаардлагатай. 

  (Галын аюултай.)    

 
※Нүх гаргаж цоолох шаардлагагүй.  

  

● Төлбөр  200-1500 иен НӨАТ нэмэгдэнэ.  

● Ширхэг Нэг удаад 5 хүртэлх эдлэл ачих ба овор хэмжээ болон захиалгаас  

          шалтгаалж ачих хогны тоонд хязгаарлалт тогтоож болно.  

※ Тоо ширхэг болон овор хэмжээ том тохиолдолд баруун талын хүснэгтэн дэхь 

ачилтын компанид хандана.  (Төлбөртэй ба япон хэлээр харьцана уу.) 

 

 

хөргөх болон 
чийгнээс 

хамгаалалагч 
Хясаа Реторт уут 

Дахивар хог  
              

 

 

 

 

 

 

Хуванцар 

сав 

тэмдэглэгээ бүхий савыг хуванцар 

савд тооцох ба бөглөөг заавал авах . 

Хоосон лааз (Хөнгөн цагаан 

болон төмөр) 

 

Цагаан өнгөтэй 

тавган хэлбэрт сав 

 Гадна дотно хоёр тал нь цулгай 

цагаан хүнсний савыг хэлнэ.  

Өнгө бүхий савыг шатаадаг 

хогонд хаяна.  

 

Хүрэн шил  Тунгалаг шил Бусад шил  

Шил  

Сонин 

Цаасан хайрцаг 
Сонин сэтгүүл 

(Зузаан цаас болон ,амттаны 

сав баглаа боодол гэх мэт.) 

 

Сонин Сүүний сав  

※Доорх хогийг Шатаадаг хог гэж үзнэ.  

● Шёочү-ний цаасан сав болон дотор талдаа тусгай өнгөлгөө бүхий сав. 

● Цэвэрлэгээний болон бусад бодисны үнэр шингэсэн цаас 

● Цүнх болон гутлын дотор хэв алдахаас сэргийлж хийсэн зөөлөвч 

● Барриал үсгийн хэвлэмэл болон газрын зургийн цаас, төлбөрийн баримт зэрэг 

Ангилан ялгах зааврын дагуу нарийвчлан ялгах 

ба савыг нь зайлж цэвэрхэн болгосон байх 

шаардлагатай. 

Хуванцар савны тагийг 

шатаах хогонд хаяна.  

 

Лаазны тагийг угааж  

цэвэрлэсний дараа 

дахивар хогонд хаяна 

Шатаадаггүй хог  
※Данх, хоолны сав зэрэг зэрэг метал хийц бүхий сав суулгыг харьяа хорооны олон нийтийн төвийн дахин 

боловсруулах хогонд (дахивар хог) хаяна.        

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөнгөн цагаан  
 

Бага овортой гэр ахуйн  
цахилгаан хэрэгсэл 
том овортой бол 2-р хуудаснаас харна уу. 
 

Гоо сайхны  

барааны шил  

татуурга 

Хагархай аяга, шил шаазан эдлэлийг цаасанд ороож ,  

тогтоосон уутанд хийж шатаадаггүй хогийн уутанд хийнэ.  

Өөрсдөө авч очих тохиолдолд  

Камизүрүчёо болон Таказаки-д байдаг Хог 

боловсруулах цэгт хүргэж өгнө үү.  

Төмөр 

 эдлэл 

Тогтоосон хогийн уутанд багтахгүй Шатаадаггүй том овортой хог : 

Шимозүрүчёо-д байрлах Рисайкле центр-тэй  

 утсаар холбогдсны дараа авч очих. 

                       Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгсэл телевизор, 

кондейшн, хөргөгч болон хөлдөөгч хувцас хатаагч 

зэргийг авахгүй.  

Хиймэл  

цэцэг 

Шүхэр 

Халуун 

 элс 
Төмөр  

таг 

Лед гэрэл 

*Хуванцар хэсгийг салгана. 

 



Холбоо барих (Онцгойлон зааснаас бусад тасагтай холбогдохдоо япон хэлээр харьцана уу.)   
 ★Хог ачилтын талаар :            Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн тасаг        ☎0986-24-5560   
 ★Шатаах хогны талаар:                  Хог боловсруулах газар     ☎0986-45-6677 

★Булах хогны талаар:                         Байгаль орчин дэд бүтэц хариуцсан тасаг   ☎0986-23-3319    
★Шатдаггүй хог болон дахивар хогны талаар:    Рисайкле Плаза     ☎0986-36-3900 
★Тогтсон хогны уут болон нийтийн цэвэрлэгээний талаар:  Байгаль орчны бодлого боловсруулах тасаг ☎0986-23-2130  
★Англи хэлээр лавлагаа хүсвэл:      Гадаад Харилцааны тасаг          ☎0986-23-2295 
※ 24 цаг ажилладаг хог хаяг цуглуулах талаар мэдээлэл авч болох утасны лавлах      ☎0986-22-5374 

 

     

Дахин боловсруулалт хийгдэх гэр ахуйн цахилгаан бараа ※ Рисайкле Плаза-д хүлээж авахгүй болно.  

※ Хог хаяхдаа хог тээвэрлэх зөвшөөрөлгүй аж ахуйн нэгжид хандахгүй байх. Хүрээлэн байгаа орчны ариун цэвэр хангалгүй ил задгай хаясан 
хогноос хорт хий болон цайр зэрэг химийн элемент ялгардаг тул хогийг зохих журмын дагуу хаяна уу.   

Ахуйн хэрэгцээний компютер  
  ※  Анх худалдаж авсан газар, Пасакон 3 R Нийгэмлэгээс гадна, улсын батламжилсан Ринет компани-д хандах, Рисайкле Центрт хүргэж өгнө.  

                    

 

 

Холбоо 

барих 

 

 

Ринет Жапан Рисайклинг Цахим хуудас : https://www.renet.jp/         ☎0570-085-800 

1) Ринет компаний цахим хуудсаар урьдчилан захиалга өгсний дараа цаасан хайрцганд хийж бэлдэнэ.  

 * Хайрцагны 3 талын хэмжээ 140 см, жин 20 кг дотор байна.  

2) Дуудлага хүлээн авч ирсэн ажилтанд өгнө. Компютер үнэгүй бөгөөд том оврын дэлгэц төлбөртэй.     

Пасакон 3R Нийгэмлэг Цахим хуудас: http://www.pc3r.jp/home/index.html ☎03-5282-7685  

Компютер дахин боловсруулалт боломжтой эсэх, дагалдах хэрэгслийн овроос шалтгаалж үнэ өөрчлөгдөнө.  

Рисайкле Центр Компютероо шууд хүргэж өгч болно.   ☎36-3900 * Дэлгэц үүнд хамаарахгүй.  

 
※ Компютер хаяхдаа бага оврын цахилгаан бараа хаях хайрцаг болон хогийн цэгт хаяж болохгүй гэдгийг анхаарна уу.  

 
Бусад  ※Дараах хог хаягдлыг хаяхдаа худалдаж авсан газартайгаа зөвлөнө үү.  

Мотоцикль Хийн баллон Галын хор Х.А.А бодис/Хорт бодис Дугуй Аккумлятор Х.А.А-н машин Газар тариалангийн бүтээлэг 

 

                                       

Х.А.А болон цэцэрлэгжүүлэлтийн тасаг: ☎0986-23-2425                  

※ Хандах газар тодорхойгүй үед дараах тасгуудын аль нэгэнд хандана.  (Япон хэлээр харьцана уу. ) 

     Байгаль орчны асуудал эрхэлсэн тасаг ☎0986-24-5560  Байгаль орчин дэд бүтэц хариуцсан тасаг  ☎0986-23-3319 

Тогтоосон хогны уут  
Хог хаягдал хаяхдаа Мияаконожо хотын тогтоосон уутанд хийж хаяна. Доорх зурганд үзүүлсэн уутанд шатаадаг болон шатаадаггүй хогийг хийнэ. 

Хогоо уутлахдаа ангилан ялгах зааврын дагуу шатаадаг болон шатаадаггүй хогийг тус тусад нь ангилан хийнэ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Хог хаягдал боловсруулах газруудын жагсаалт  
Мияаконожо хотын хэмжээнд шатаадаг хог, дахин боловсруулах хог, аюултай 

хог, хортой хог зэрэг хог хаягдлын талаар доор дурьдсан газруудаас лавлах ба 

дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг Мияаконожо хотын захиргааны цахим хуудаснаас  

авна уу.  

http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=120912111541  
 

 

 

Телевизор 
 

Хөргөгч  
& Хөлдөөгч  

 

Угаалгын машин 
& хатаагч  

 

Кондейшн  
(дагалдах хэрэгслийг оролцуулна) 

 
 

 (Япон хэлээр харьцана уу). 

Гэрээт компани 

★ Холбогдох гэрээт компанитай утсаар ярьсны дараа хогоо авч очих.  

(Гэр ахуйн цахилгаан бараа төлбөртэй. ) 

・Тайшин Тэцүгэн Мияаконожо салбар, Тохокү чёо 5082-1:   ☎0986-47-1631 
・Хакуүншя Мияаконожо дахь салбар Такажёо чёо Ойтэ 2050-8 ☎0986-58-4799 

Цахилгаан 

бараа 

борлуулах цэг 

★ Цахилгаан бараа борлуулдаг дэлгүүрт хандана.  
(Цахилгаан барааны төлбөр+Тээврийн зардал ) 

зүүн талын 

зурагт 

дурьдсан 4 

төрлийн 

хэрэгсэл хүлээн 

авах гэрээт 

компани  

★ Хотоос тогтоосон 4 төрлийн цахилгаан барааг хаяхдаа доорх компанид хандана. 

(Цахилгаан барааны төлбөр+Тээврийн хөлс) 

・Мияаконожо Китаморо Дүүрэг Сэйсо Коошя Mимата Tадаикэ 4439-1:  
 ☎0986-52-5636 
・Экоро, Тохокучёо 7403:      ☎0986-27-5225 
・Тайшин Тэцүгэн Мияаконожо салбар, Тохоку чёо 5082-1:     ☎0986-47-1631 
・Хикари Сангёо Яманокүчи чёо Хананоки 2111-4:  ☎0986-57-3778 
・Кобаяшин Аруми Кобаяши-ши Минаминишиката 5930:    ☎0984-27-0070 

Мияаконожо хотын тогтоосон 

хогны уут 

Уутны дээд талд 都城市
みやこのじょうし

指定
し て い

ごみ

袋
ぶくろ

 буюу Мияаконожо хотын 

тогтоосон хогийн уут гэж бичсэн 

ба түүний доод талын  дөрвөлжин 

дотор 「燃
も

やせるごみ」・「燃
も

やせ

ないごみ」に分別
ぶんべつ

して、どちらに

も使
つか

えます(Шатаадаг, 

шатаадаггүй хогийг аль алинийг 

хийж болох ба тус бүрд нь нарийн 

ялгаж ангилсан байна. 

Мияаконожо хотын тогтоосон 

хогны уут  

Уутны дээд талд 都城市
みやこのじょうし

指定
し て い

ご

み袋
ぶくろ

буюу Мияаконожо хотын 

тогтоосон хогийн уут гэж бичсэн ба 

доод талын дөрвөлжин дотор  

燃
も

やせるごみ・燃
も

やせないごみ

兼用
けんよう

袋
ぶくろ

 шатаадаг болон 

шатаадаггүй хогийг аль алинийг 

хийж болох ба нарийн ангилах 

шаардлагатай. 45 л (Том)[dai] 20 

ширхэг [20 mai iri]-тэй.  

https://www.renet.jp/
http://www.pc3r.jp/home/index.html
http://cms.city.miyakonojo.miyazaki.jp/display.php?cont=120912111541

