
Tamang Tapon ng Basura 

Kagawaran Sa Pamamahala ng Basura 

Sa Pangkaligirang Ekonomiya ng Chita  

 

Chita-shi Minamihama-machi 22-2 

Telepono 0562-55-0300 

 

Ilagay sa inilaan na supot ng basura  (指定
し て い

ごみ袋
ぶくろ

)  bago ilabas sa tapunan 

Klase ng Basura Sukat Presyo(1balot10supot） Kulay Saan Makakabili 

Basura na Masusunog 

oHindi Masusunog 

Kasya sa 45 na litro 

Kasya sa 30 na litro 

Kasya sa 20 na litro 

500 yen 

300 yen 

200 yen 

dilaw 
Maliit o malaking tindahan, 

convenient stores at iba pa 

※ Ang bagong presyo ng supot na gagamitin sa pagtapon ng basura galing sa sa tahanan ay paiiralin, mula Abril , 2018 ang 
supot ay magiging kulay dilaw. 

※ Gamitin lamang ang inilaan na supot sa pagtatapon ng basura na masusunog o hindi masusunog. Hindi pupulutin ng 
kolektor ang basura na nakalagay sa ibang tipo ng supot . 

 

Mga Maaaring Tapunan ng Basura 

Klase ng 

Basura 

Masusunog    Tuwing Huwebes  
Klase ng 

Basura 

Masusunog  Tuwing Martes/Biyernes 

Hindi Masusunog Pang-1 at 3 ng Miyerkules Hindi Masusunog Panga-2 at 4 ng Miyerkules 

Saang 

Distrito 

Yawata（Yawatadai・Kita-Tatsumigaoka）、Shimizugaoka、

Yawata-Shinmachi 、 Teramotodai 、 Teramoto-Shinmachi 、

Hirano 、 Yanagihana 、 Igasaka 、 Awara 、 Tsutsujigaoka 、

Hara 、 Tatsumigaoka 、 Minami-Tatsumigaoka 、 Nishi-

Tatsumigaoka 、 Higashi-Nanamagari 、 Sori 、 Soridai 、

Nishinodai 

Saang 

Distrito 

Umegaoka 、 Asakura-machi 、 Midori-machi 、 Shinchi 、
Shinchidai 、Shinchi-Higashimachi 、Shinchi-Nishimachi 、
Okada 、 Minamidani 、 Fukikomi 、 Agarido 、 Okada-

Misatomachi 、Okada-Midorigaoka 、Nagaura 、Hinaga 、
Asahi、Shinmaiko、Shinmaiko-Higashimachi、Hinagadai、
Kyokutodai 、 Daikoji、 Shin-Hiromi 、 Nakahara 、 Ooso 、
Ookusa、Kanazawa、Kanda、Kyokunan、Minamikasuya-

Shinkai 、 Minamikasuya-Honmachi 、 Minamikasuya-

Higashizaka、Minamikasuya 

※ Sa mga nakatira sa pagitan ng dalawang distrito, basahin sa itaas ang araw ng tapunan ng bawat isa. 

※ Ilagay ang masusunog at hindi masusunog na basura sa inilaan na supot at buhulin ng mabuti. 

※ Ilabas ang basura bago mag alas-8 ng umaga 
 

Tamang pag-hiwalay ng basura ＜ Maaring damputin na basura＞                         

Klase ng Basura Mga halimbawa na maaring itapon Mga dapat 
obserbahan 

Masusunog 
【Maaring Sunugin】 

 
Araw ng Tapon 

□araw 

□araw 

（Tignan sa tapunan ang 

araw na pagpulot at isulat 

sa square） 

    
Tirang pagkain      pinambalot ,pinaglagyan,    tissue paper, toilet      plastic,goma,damit, 
Balat ng suso,tsaa,  na mga supot o styrofoam    paper, papel na baso   balat ng prutas at 
Balat ng itlog                                           halaman na limitado 
                                                                   Hanggang 2 supot   at iba pa 

  

Ilagay ang basura sa supot at 
higpitan ang pagsara 

  

Mga sariwang basura ay dapat 
ay huwag basang itapon 

 

 
Gamitin lamang ang inilaan na 
supot sa pagtatapon ng basura 

Hindi Masusunog 
【Hindi Kayang 

Sunugin】 
   

Araw ng Pag-pulot 
 

Sa isang buwan 

pang□ at 

pang□ nang 

Miyerkules 
（Mababasa sa 

pinagtatapunan ng basura 
kung ano ang tamang 

Miyerkules at isulat） 

 

   
Paso, mangkok, plato        kaldero,kawali,payong    pako, perdible 

baso                       

                                                           at iba pa 

 
Butasan ang mga spray can at 
siguraduhin na tanggalin ang 

laman 

※kung hindi alam tanggalin ang 

laman、dalhin ito sa Seiso 

Center, o kaya sa Recycle Plaza 

ng Chita. 
  

Ilagay sa lata ang mga matalim 
na tulad ng blades o razors dahil 

nakakasugat ito. 

 
Ilagay sa inilaan na supot ng 
basura ang mga itatapong 

basura. 

※ Ang balat, goma, damit, halaman ay kabilang sa masusunog na basura ( hanggang isa o dalawang supot lamang ang dami) 
※ Ang diyaryo, babasahin, bote o lata ng mga beer at juice ay hiwalay sa basura. Sa Recyle po napupunta ang mga ito 
※ Ang mga dadamputin na basura ay ang mga galing sa tahanan sa mga lugar na pagtatapunan.  

Ang mga basura galing sa mga establisado tulad ng kainan ay hindi dapat  isama. 

 

タガログ語 



＜Mga hindi dadamputin＞⇒ Ang mga nasabing basura ay dapat dalhin ng sarili sa Seiso Center o sa pinagbilhan ng gamit 

 

Malaking 
 

Mabigat 
 

Mahirap Dalhin 
  at iba pa                                                                   

  Kasangkapang Kahoy   Electric appliance    Bisekleta    mabigat na kama/kumot    

Sa mga hindi kayang itapon ng 
sarili, may mababayaran na 
tagapulot,basahin sa ibaba 

ang tungkol ditto. 
 

Ang gasolina o kerosene ay 
hindi kasama sa maaaring 

pulutin na basurahan. 

Mga Tapunin na 
hindi sa tahanan 

galing 

 Ang mga basura galing sa mga establisado tulad ng tindahan, kainan  
at mga opisina 

Ang mga tapunin ng mga 
establisado ay iba ang patakaran. 
Itapon ang mga basura ng sarili sa 
pinagdadalhan ng basura o umupa 
ng mga kumpanya na tagapulot. 

 

＜Pinupulot ang Maliliit na Electric Appliances＞ 
 ⇒ Upang magamit muli ang mga ibang parte ng kasangkapan, pinupulot po ang mga sumusunod. 
 

Seiso Center・ 

Recycle Plaza 

ang 

pagtatapunan 

・Ang kasya sa  bungad ng pagtatapunan na kahon(13cmx28cm) ilagay ang 
 itatapon na de kuryente at de-baterya na gamit 

 

Dalhin ang itatapon na derecho sa 
Seiso Center, Tanggain o burahin 
ang mga impormasyong pribado sa 
mga kasangkapan bago ibigay sa 
kanila. 

・Cellphone, telepono, Smartphone, tablet  ・Play box machine , Accesories 
・Computer                 ・HDD, USBmemaory, Memory Card 
・Mga Iba’t Ibang Kamera           ・Mga iba’t ibang kamera at dictionary 
・DVD, Blu-Ray, HDD Player, Recorder    ・Navi, DVD ng kotse 
・Audio Player・DVD Player, IC Recorder 

Munisipyo, 
Community centers 

ng Tobu,Okada,Asahi, 
Chubu na Lagayan ng 

Inilaan 

・Ang kasya sa  bungad ng pagtatapunan na kahon(13cmx28cm)  

ilagay ang itatapon na de kuryente at de-baterya na gamit 

 halimbawa:Cellphone, telepono, Smartphone, tablet 

 at ibapa 

Paki-lagay sa kahon na paglalagyan 
na makikita sa munisipyo at 
community centers ng  
Tobu,Okada,Asahi,Chubu,Yahata 
 
Tanggalin o burahin ang mga 
impormasyong pribado sa mga 
kasangkapan bago ibigay sa kanila. 

 

 ＜Hindi Sakop na Tapunin ng Chita＞ 

Malalaking 
Makinang 

Kasangkapan 
 

(Mga maaaring i-Recycle) 
   

    A/C          Television sets     Refrigerator   Washing Machine   Dryer   

Mag-tanong sa pinagbilhan 
ng kasangkapan o sa mga 

maaring pagtapuna) 
May bayad ang pagtapon at 

pag-pulot ng mga ito 

May Mga Tata 
(Mga Tinatakan na 

Kasangkapan na 

pingangalagan ) 

                    

piyesa na nakatagong baterya  
(Malilit na may bateryang nakasilid) 

Hingiin ang payo mula sa 
tindahan 

na inyong pinag-bilhan kung 
paano itapon 

Mga Delikado na 

Damputin  
Ginibang Bahay    Semento/Yero      Chemical       Gulong       Gamit sa Pagsasaka   at iba pa                                                                         

Mag-tanong sa mga 
pinagbilhan ng mga 

masagabal na gamit sa 
paraan nang 

pagtapon ng mga ito 

Pinutol na Kahoy Mas mataba sa 15 cm, mas mahaba sa 180 cm na mga sanga ng punong-kahoy na pinutol 
 

Hindi po libre ang mga dadalhin na basura ng sarili sa tapunan (Magbabayad ng konting halaga ayon sa bigat ng itatapon) 

Mabibigat na basura 

Malalaking balot na hindi madaling 

kulektahin ng basurero ng bayan ng Chita 
10 kilo ang bigat sa isang tapunan sa halagang 85 yen. 

Basura galing sa Establisado Sa bawat tapon ng basura, 156 yen ang bawat 10 kilo  

Araw at Oras na Bukas 
Sa ordinaryong araw (Lunes – Biyernes) Mula 9:00 – 12:00 at 1:00 – 3:30 (Sabado) Mula 9:00 – 11:30 
※Sarado sa Linggo, Pulang araw (Alamin sa Chita-Koho ang mga araw na hindi bukas) 

※ Titimbangin nag bigat ng basura na ginagamit ng Seiso Center, yun ang susundin. 

※ Kahit hindi umabot sa 10 kilo ang bigat ng basura, 85 yen pa rin ang kabayaran. 

※ Ibibilog sa 10 yen ang sobrang halaga na hindi umabot sa 10 yen. 

※ Bayaran ang itatapon na basur sa gate ng cash. 

※ Hindi tatanggapin ang mga basurang hindi pinahihintulutan ng Chita na kulektahin. Basahin listahan sa itaas 

 

＜Serbisyo ng Chita na Pagpulot ng Basura Galing sa Tahanan＞ 
 
※ Kung tutuusin, ang mga sariling basura ay dapat na itapon ng derecho sa Seiso Center. 

※ Kung mahirap hakutin ng sarili ang itatapon na basura, tumawag sa Seiso Center 

  at makiusap nang sasakyan na maaring arkilahin at bayaran ang arkila .  

Tumawag muna sa kanila nang mabigyan kayo ng reserbasyon. 

※ Pili lamang ang basurang maaring pag-gamitan ng naturang serbisyo  

(Basahin mabuti ang nasa itaas na listahan) 

※Kung may iba pang tanong tungkol sa paraan ng pagtapon ng basura, lumapit po lamang  

Kagawaran Sa Pamamahala ng Basura 

 

 Kagawaran sa Pamamahala ng Basura  

sa Pangkaligirang Ekonomiya ng Chita 
 
Chita-shi Minamihama‐machi ２２－２ 

TEL ０５６２－５５－０３００      FAX ０５６２－５５－０７７１ 

Panlarong Liwasan ng Chita 

Palaruan ng 
Mamamayan Sentrong Pangkultura at Kilos 

Seiso Center  

Museo ng Kasaysayan ng 
Lumang Panahon   Chita City Hall 

Pulisya ng Chita City 

Asakura 


