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Sari-sari at Sirkular na Ekonomiya  
Lumilikha ng matatag at sari-saring ekonomiya na binabago ang paggamit 
ng basura at pagkukunan habang namumuhunan sa ating kapital na tao.
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Ang sistemang pagkakadugtong na 
nagpapanatili sa Isang closed-loop 
system na pinapanatili ang paggamit ng 
mga produkto at materyales, sa gayon 

Sirkular na Ekonomiya
panggalan

Ano ang kasama sa Sari-sari 
at Sirkular ng Ekonomiya?

• Mga sistemang nagbabawas at nangangasiwa sa 
basura na lumilikha ng halaga sa halip na gastos

• Pagbuo ng sari-saring ekonomiya na lumilikha ng 
matatag na lokal na ekonomiya

• Paghahanda ng lakas paggawa at mga estudyante 
para sa mga trabahong nag-iingat sa kapaligiran at 
mga bagong industriya

Nauugnay ang Sari-sari at Sirkular na Ekonomiya na konektado sa ating 
pangmatagalang katatagan at napapanatili?

Ang aming pagkonsumo at pagtatapon ng basura ay nagdudulot ng pagtaas ng lokal na polusyon at labis na paggamit ng 
likas na yaman. Ang pagdaragdag ng kahusayan ng mapagkukunan at pagtataguyod ng mga sirkular na modelo ng negosyo 
ay nag-aalok ng isang pagkakataon na baligtarin ang mga kalakaran na iyon habang pinag-iiba-iba ang ating ekonomiya. Ang 
pagsuporta at pagpapaunlad ng pabilog na ekonomiya ay nagbibigay ng mga mapagkukunan para bukas sa pamamagitan 
ng muling pagkuha ng basurang nilikha natin ngayon, at lumilikha ng bagong edukasyon at mga oportunidad sa trabaho
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80.3%
Landfill

5% Mga Organiko at Basurang
pagkain

0.3% Plastik
0.5% Bubog
0.6% Espesyal na basura (hal. mga baterya, gulong)

4.9% Papel
8.4% Metal

Mga Materyales na Niresiklo o Itinapon sa Buong Estado

Source: 2019 Recycling and Waste Reduction 
Report, Nevada Recycles

Karamihan sa basura ng Nevada ay napupunta sa landfill- kabilang ang mahahalagang 
materyales na maaaring gamitin muli, resikluhin, o gawing enerhiya.



Mga Hakbang na isinasagawa na 
namin para magtatag ng Sari-sari 
at Sirkular na Ekonomiya:
Pagbabawas ng Pagkaing basura:  Ang MGM 
Resorts ay nangongolekta ng mga tirang pagkain mula 
sa mga event at nakapagdonasyon ng  1.5 milyong 
pagkain sa mga miyembro ng komunidad na 
nangangailangan.

Pagreresiklo ng mga kalsada: Ang programang 
“Pulverize and Pave” sa pamamagitan ng Department 
of Public Works ng Clark County  ay nagtayo ng 3 
milyong milya ng mga sementadong daan gamit ang 
niresiklong aspalto noong 2005.
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Source: Mga Serbisyo ng Republika
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Pamumuno bilang Halimbawa:
Pagbabawas ng Mga Plastik Na Isang Beses 
Lang Ginagamit

Ang Clark County ay nagkabit ng 37 water bottle filling station 
sa mga pasilidad ng county (na may 11 pang darating) para 
bawasan ang paggamit ng County sa mga plastik na bote na 
isang beses lang ginagamit

tahanan hangganga sa 
pinakamalaking pasilidad ng 

residensyal sa pagreresikli sa bansa

#1
Rate ng pagreresiklo at paggawa ng 
abono ("pagkakaiba") noong 2019

19.7%
Ng basura na ipinadala sa  

landfill noong 2019

2,677,304 tonelad

Sapat upang punuin ang Allegiant Stadium nang higit

33x
Hanggang 8% noong 2009 Nevada

state na layunin: 25%
Rate ng pambansang pagkakaiba: 32.1%

Ayon sa Bilang

At ang #1 na pinakamalaking landfill sa bansa


