
Kung paano ibubukod ang pagtatapon ng basurang pambahay (Lunsod ng Yamato) 
2013.5 

Lugar na Sanggunian: Yamato City Environmental Control Center Garbage Collection and 

Operations Division Telephone Number: 046-269-1511 (Makipag-usap sa salitang hapon.) 

 

Ukol sa pagbili ng aprubadong pambahay na bag ng basura. 

●Kailangang gamitin ang bag ng basura para sa pagtatapon ng basurang (nasusunog) at di-nasusunog. 

 

Ang aprubadong sukat at presyo ng 

bag ng basura 1 pakete (10 bags) 

Ang istiker na ito ay nagpapatunay na ang 

tindahang ito ay aprubado ng Munisipyo ng 

Yamato na magbenta ng bag ng basura. 
 

Panumbalik nagamit o risaykel ay walang bayad. 

 

Basurang nasusunog: Ang pagkolekta ay dalawang beses sa isang lingo (may 

nakatakdang araw sa pagkolekta nito ayon sa distrit) 

Gamitin ang aprubadong bag ng basura sa pagtatapon. 

Instruksyon: Para sa kinauukulang residente, pakilabas ang basura banda sa kurba ng harap ng 

inyong bahay ng 8:00 ng umaga. 

Para sa mga kondominyum, pakilabas sa tamang lugar ng kompleks ng 8:00 ng umaga. 

Halimbawa: 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maliban sa mga sumusunod:  

diaper, mga sanga (hanggang 3 tali ng mga sanga), damo at dahon ( mga 3 plastik bag lang) ay walang bayad. 

 

   dahon at mga damo        mga sanga                   diaper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 litrong bag 80Yen 

10 litrong bag 160 Yen 

20 litrong bag 320 Yen 

30 litrong bag 480 Yen 

40 litrong bag 640 Yen 

Tira-tirang pagkain marurumi tapes, CDs 

bag, sapatos 

telang laruan, unan 

m

ga kagamitang plastik 

( at mga bagay na may tatak na plastik) 

less than 50 cm 

le
ss th

a
n

 3
0

cm
 

Pakibilugan ang diaper at ilagay sa 

transparent(naaaninag) na bag.  

(Magtanong kung paano ang pagtapon 

nito sa opisina ng tagapagkolekta ng 

basura. Sa salitang nihongo po lamang) 

タガログ語 



Ang hindi nasusunog na basura: Koleksiyon ay isinasagawa dalawang beses sa isang buwan. 

(Iba’t-ibang araw ang pagkolekta ng basura sa mga distrito.) 

Paraan ng pagtapon: Gamitin ang aprubadong bag ng basura. 

Para sa kinauukulang residente, pakilabas ang basura banda sa kurba ng harap ng inyong bahay ng 

alas 8 ng umaga. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mga hindi kasali:  

Gamitin ang malinaw na palstik bag. Ang serbisyong ito ay walang bayad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panumbalik na gamit o risaykel na mga bagay na may marka: 

Ang koleksiyon ay isang beses sa isang linggo.(Iba’t-iba ang araw ng pagkolekta ng basura sa mga distrito.) 

 

Paraan ng pagtapon: Ito ay walang bayad. 

Pakilinisan ang plastik ng lalagyan ng may markang sa malinaw na plastik at ilagay sa 

pinagkokolektahan ng mga panumbalik na gamit o istasyon ng risaykel ng alas 8:30 ng umaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
May mga gamit o bagay na kahit plastik ay hindi pupuwedeng itapon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kubyertos, mga palayok ,paso, 

mga botelyang lalagyan na 

naaaninag(malinaw) 

 
Mga kagamitang de 

kuryente o maliliit na 

aplayanses 

 

mga pako, tansan, takip ng 

lata at gamit sa pagbukas ng 

lata at bote 

gunting at kutsilyo 

disposable lighter baterya fluorescent lights mercury 

thermometers 
bumbilya 

Kailangang ipakita ang 

laman ng basura sa 

pagtatapon ng mga 

bagay na ito. 

Kung ito ay huhugasan bago itapon, ay 

maaaring itapon sa risaykel na walang bayad. 

Mga metalyang gamit gaya ng (bolpen, 

stapler, floppy disks). Sunugin kung 

maraming mga bagay na maplastik. 

Hindi maaaring sunugin ang mga bagay 

na mametal. 

mga basurang hindi natatanggal 

ang mantsya ng dumi 

mga plastik na gamit gaya ng 

(palanggana, timba, video tapes, 

CD, mga laruang plastic) 

pinaggamitang botelya 

o plastik o botelya ng 

shampoo o rinse 

mga label at takip 

ng mga botelyang 

plastik 

mga pinagbalutan 

sa mga aplayanses 

pinaglagyan na 

botelyang plastic 

ng mayonnaise at 

lalagyan ng 

kap noodles 
pinaglagyang 

balot ng kendi 



Panumbalik na gamit o risaykel A na mga gamit (mga papel, mga damit): Ito ay kinokolekta ng 

makalawang lingo ng buwan at ginagawa ang pagkolekta ng 2 beses sa 1 buwan. (Iba’t- iba ang araw 

ng pagkolekta ng basura sa mga distrito.) 

Paraan ng pagtapon: Ito ay walang bayad. 

Pakitalian bago ito itapon at ilabas ng alas 8:30 ng umaga. 

 

Mga diyaryo at anunsyo                  Mga karton at kardbord 

 

 

 

 

 

 

 

magazine, libro, at iba pang papel       mga damit(malilinis)        kung marurumi ay isusunog 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ang panumbalik na gamit o risaykel B na gamit (mga papel, bote, lata, plastik na botelya,ets) 

ay kinokolekta makalawang linggo at ginagawa ang pagkolekta ng 2 beses sa 1 buwan. 

(Iba’t-iba ang pagkolekta ng basura sa mga distrito) 

Paraan ng pagtapon: Ito ay walang bayad. 

Pakilinisan at ilagay sa lalagyan ng risaikel na istasyon ng alas 8:30 ng umaga. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                          

 

        

 

 

Huwag itapon kapag umuulan 

mga lata mga latang asero, latang 

aluminyo 

mga puting tray (putting 

lalagyan lamang) 

kartong papel botelya(pagkain, inumin, gamot botelya 

ng gamit sa make-up)  

mga botelyang lalagyan na naaaninag 

ay hindi nasusunog na basura. 

mga lalagyang papel 

mga botelyong plastik ( mga 

inumin, alak, mirin at toyolamang) 
 



Malalaking  Basura 

○May Bayad ang mga basurang di kasya sa 40 liter na plastik ng basura, tulad ng mga kasangkapan o kagamitan. 

Depende ang presyo sa itatapong gamit. 

 Paraan ng pagtapon：Magtanong lamang sa Nihongo sa Departamento ng nagkukulekta ng basura, kankyo kanri Center 

（tel. 046-269-1511） 

○Bukod o di kasama sa Malalaking basura 

 Maaaring itapon sa araw ng kolekta ng basura ang mga sumusunod na bagay na di kasali sa malalaking basura. 

1 gamit na maaaring ilagay sa 40 liter na plastik Mga bagay na pwedeng itapon, 1-5 piraso sa 20 liter na plastic, 
6-10 pcs. Sa 40 liter na plastik 

Mga bagay na 
maaaring isama sa 
Nasusunog na Basura 

Mga bagay na maaaring 
isama sa Di Nasusunog na 
Basura 

Kumbinasyon sa pagbubukod ng mga bagay na maaaring itapon 
depende sa materyales o klase ng basura. 

※Maaaring itapon bilang nasusunog na basura：mga bagay na 

materyal na nasusunog 

(Ex.）gawa sa plastic, gawa sa kahoy, gawa sa karbon 

※Maaaring itapon na di nasusunog na basura：mga bagay na materyal na di 

nasusunog 

(Ex.）gawa sa metal 

Basurahang plastic, 
timba, takip ng ofuro 

Oven, microwave oven, 

 gas range （2burner）,    

Carry cart, Electric fan, 
Vacuum, 16 inches bike 

o mas mababa pa ・1 

gulong ・3 gulong, Baby 

car na naitutupi. 

Payong, pamingwit, raketa ng tennis at badminton, pang 

baseball, kawayang tabak, walis（pati na walis tingting）basahan, 

scrub brush, pala, mahabang stick, pamunas sa sahig（mga 

quickle wiper ）mahabang hawakan na roller （ adhesive tape 

panglinis）pang golf, stick ng gateball, pang ski, baston. 

    

MGA BAGAY NA DI KINOKOLEKTA SA LUNGSOD 

○May bayad ang pagtapon ng Television （CRT, LCD, Plasma）, Refrigerator, freezer, air-con, washing machine, Dryer ng 

damit at PC o computer. 

 Para sa katanungan：Yamato City Environmental Management Collection Department tel.046-269-7343（Nihongo po 

lamang.） 

○May bayad ang pagtapon sa Auto bike o Motorsiklo. 

 Para sa katanungan：2 wheel Recycle Center tel. 03-3598-8075（Nihongo po lamang.） 

○Mag request sa ispesyalista ng pagawaan sa pagtapon ng mga uri ng lupa at bato, baterya, gulong, fire extinguisher. 

 Para sa katanungan：Yamato City Environmental Management Facilities Department tel. 046-269-1522（Nihongo po 

lamang.） 

PAGDADALA NG PWEDENG I-RECYLE AT BASURA 

○Maaaring magdala ng mga itatapong basura. May bayad ang mga dadalhing basura. 

 Para sa katanungan：Facilities Department ng Yamato City Environmental Management tel. 046-269-1522（Nihongo po 

lamang.） 

○Maaaring magdala ng mga itatapong nare-recycle. Libre ang mga dadalhing pwedeng i-recycle. 

 Para sa Katanungan：Yamato City Resources Sorting Office （Samahan ng Industriya sa Recycle） tel. 046-262-8865

（Nihongo po lamang.） 

 


