
के तपाईंले 

राम्ररी फोहोर फाल् ेग््नु 
भएको छ?

फोहोर कम ग्नुका लािग एक उपयोगी मागनुदशनुक (गाइड)

ccc.govt.nz/bingood



म रिसाइ�िलङ  
(पनू: प्रयोगमा लयाउन 
सकिन)े 
वसतह्रु ममलाएर 
फयाल् ेगदुनुछँ्

तपाईंको पहेंलो बिनमा सही वसततुहरु राखरे 
तपाईंल ेहामीलाई ररसाइक्लङ गन्न सम्भव िनाई 
दिइरहनतु भएको छ। यदि गलत वसततुहरु पहेंलो 
बिनमा जानछ भन,े तयो पतुर ैट्रकमा रहकेो वसततुहरु 
ररसाइकल हुनतुको सट्ा लयान्डबिल्डमा जान 
स ि्छ।

म फोहोर घटाउ्का लािग  
व्यवस्थित रुपमा फाल् ेगदनुछँ्

सही बिनहरूमा (िोहोर राखन ेभाडँोहरूमा)  
सही वसततुहरू राखरे, तपाईं लयान्डबिलमा  
(िोहोरमैला बवसज्नन गनने ठाउँमा) जान ेिोहोरको  
मात्ा कम गन्न मद्दत गिदै हुनतुहुनछ।

म फोहोि वस्तुहरु  
ममलाएर  
फयाल् ेगदनुछँ्

तपाईंको रातो बिनमा सही वसततुहरु राखरे 
तपाईंल ेअनय बिनहरूलाई दूबित-पिार्न रबहत 
िनाइ रहनतु भएको छ। यदि शंका लागकेो छ भने 
हाम्ो आपपको उपयोगी टूलको प्रयोग गनतु्नहोला 
वा हाम्ो विेपजेमा हनेतु्नहोला।

म जिैवि वस्तुहरु  
िमलाएि 

फयाल्े गदनुछँ्

तपाईंको हररयो बिनमा सही वसततुहरु राखरे तपाईंले 
हामीहरुलाई स्ानीय तवरमा जैबवक कम्ोसट 
उतपािन गन्न सम्भव िनाई दिइरहनतु भएको छ। यदि 
गलत वसततु हररयो बिनमा जानछ भन,े तयो पतुर ैट्रकमा 
रहेको जैबवक वसततुहरु लयान्डबिल्डमा जान स ि्छ।

सापतािहक सकंलन

हरके दुई हपतामा (पाक्षिक) सकंलन

हरके दुई हपतामा (पाक्षिक) सकंलन

आपप प्ापत ग््नुहोला!
क्ाइसटचच्न ििनस ्आपप



म जवैवक वसतह्रु 
ममलाएर फयाल् ेगदनुछँ्
खाना र िगैंचाको िोहोरलाई तपाईंको हररयो जैबवक 
बिनमा राखनतुहोला।

िलितु ल, तरकारीहरू, 
 खाद्य पिार्नको िालने भागहरु

रोटी, पेसट्रीज, िेक गरेर िनेका 
खाद्यवसततुहरु

धतुलो किी, चचया बयागहरु

कादटएका ितु लहरु, हाँगा बिङ्ाहरु,  
कलमी गररएका हाँगाहरु

चीज, अणडाहरु, िटर

िासी मासतु, हड्ीहरू,  
शेलबिश, माछा

िगैंचािाट बनससकएका िोहोर  
(फलया्स तरा िनिकोिी रूखका 

पातहरू िाहेक)

बिश 'एन' चचप पोका पानने कागजहरु, 
बपज्ा ि्सहरु, भानछामा प्रयोग 

गररने कागजी रुमालहरु, टतुक्ा टतुक्ा 
पाररएका कागजहरु, कागजी रुमालहरु 

(नेपबकनहरु)

सम्झ्ह्ोला:
खरानी रातो बिनमा जानछ। 

यसलाई ५ दिन समम चचसयाउन 
दिनतुहोला।

पातहरु



म ररसाइस््लङ  
वसतह्रु ममलाएर  
फयाल्े गदनुछँ्
तल उललखेखत वसततुहरु तपाईंको पहेंलो ररसाइक्लगं  
बिनमा राखनतुहोला।

चयापटो पारेका काड्निोड्न र अणडाका 
िट्ाहरु 

(खाम भनिा सयानो होइन)

एलयतुममबनयम ्यानहरु

कागज उिाहरणका लाबग खामहरु, 
पबत्काहरू, ब्ोशरहरू  

(जानकारी मूलक पतुससतकाहरू) 
(खाम भनिा सानो होइन)

धाततुका िट्ाहरु 
(बिककोहरु रातो बिनमा)

पलाससटकका भाँडाहरू (कनटेनरहरू) िहीको 
सानो भाँडा भनिा सानो भने होइन 

(बिककोहरु रातो बिनमा)

पलाससटकका िोत्तलहरु िहीको सानो  
भाँडा भनिा सानो भने होइन

(बिककोहरु रातो बिनमा)

खाली तरा रंगीचंगी गलासका िोत्तलहरु, 
जारहरु 

(बिककोहरु रातो बिनमा)

एरोसोल ्यानहरु, बडओडोरनट, 
 फलाई स्पे, एयर फे्सनर

सिा गन्न, माझन प्रयोग गररने झोलहरु 
राखने खाली भाँडाहरू (कनटेनरहरू) 

(बिककोहरु रातो बिनमा)

सम्झ्ह्ोला:
तपाईंको िोत्तलहरू र 

भाडँाहरू (कनटेनरहरू) 
पखालनतुहोला, बतनीहरू 

खाली छन ्भनरे बनक्चित गनतु्न 
होला, र बिककोहरु रातो बिनमा 

राखनतुहोला।



म फोहोर वसतह्रु 
ममलाएर फयाल् ेगदनुछँ्
सामानय िोहोरहरु तरा तल उललखेखत वसततुहरु तपाईंको 
रातो बिनमा राखनतुहोला।

नरम पलाससटकहरु उिाहरणका लाबग  पसलमा 
प्रयोग हुने झोलाहरु, पोका पान्न प्रयोग गररने 
िोका उठेका पलाससटक, ठतुल-ठतुला वसततुहरु 
एकै ठाउँमा राखेर पोका पान्न प्रयोग गररन 

पलाससटक, चचप राखखएका झोलाहरु

काठका टतुक्ाहरु, फलया्स,  
िनिकोिी रूखका पातहरू

झोल पिार्नका खाली िट्ाहरु (काटू्ननहरु) 
उिाहरणका लाबग जूस, दूध, नररवलको दूध, 

ििामको दूध, कसटड्न

चचसो खरानी
(५ दिन समम चचसयाउन दिनतु तरा एउटा झोलामा राखेर 

रातो बिनमा राखनतुहोला)

कम्ोसट िन्न सबकने तरा सजजललै  
कतु बहन सबकने सिै खाले झोलाहरु  

तरा पयाकेजहरु

सानो िहीको भाँडो भनिा पबन सानो 
पलाससटकका वसततुहरु, बिककोहरु, लोयलटी 

काड्नहरु, कोट ह्ाङ्रहरु, िगैंचाका गमलाहरु

सामानय िोहर उिाहरणका लाबग टतुबक्एका 
खेलौनाहरु, कपहरु, पलेटहरू

बिबरिएका जतुत्ताहरु, लतुगाहरु,  
ओछ्ानहरु, लत्ता-कपडाहरु

िच्ाको नयापीहरु, जनावरका िोहोर, 
बिरालोले छोडेका िोहोर

सम्झ्ह्ोला:
जहा ँसमम सबकञछ िोहोर कम 
गनतु्न होला। यदि तपाईं कतु न ैवसततु 
कता जानछ भन्न ेिार ेअबनक्चित 

हुनतुहुनछ भन ेतपाईंल ेहाम्ो 
क्ाइष्टचच्न वहीलीबिनस आपप 
(Christchurch Wheelie 
Bins App) मा पणू्न बववरण  

 हने्न स्नतुहुनछ।



इकोड्रप ररसाइस््लङ्ग केन्द्रमा 
व्:शल्क फयाल्ह्ोला

उपकरणहरू उिाहरणका लाबग 
माइक्ोवेभहरू, बफ्जहरू, ड्ायरहरू, 

लतुगा धतुने मेचसनहरु

औजारहरु, िगैचाका लाबग प्रयोग गररने 
उपकरणहरु

साना उपकरणहरू उिाहरणका लाबग 
पानी उमालने भाँडाहरु (केटलहरू), पानी 
राखने भाँडाहरु (जगहरू), भाँडाकतुँ डाहरू, 

पयानहरू

्यासम्ङ्मा प्रयोग गररने सानो गयाँसका 
भाँडाहरु, बहलीएम गयाँसका िोत्तलहरु, 

गयाँसका िोत्तलहरु

गाडीको बयाट्रीहरु

अनावशयक, प्रयोग नगररएका  वा पतुराना रंग 
रोगनहरु, झोलहरु

अनावशयक, प्रयोग नगररएका वा पतुरानो 
घरेलतु तरल रसायनहरु, सिा गनने पिार्नहरु, 

सतुखखा रसायनहरू

अनावशयक, प्रयोग नगररएका वा पतुरानो 
तेल उिाहरणका लाबग गाडीको तेल, 

खाना पकाउने तेल

पतुरानो वा समयावमध सबकएको घरेलतु 
आगो बनभाउने साधनहरू  
(िायर एक स्टनगयतुसर)

खतर्ाक घरल्े वसतह्रू

भाचँिएको तथा अ्ावशयक घरल्े वसतह्रु

तपाईंको नजजकैको इकोड्प 
ccc.govt.nz/hazardouswaste मा खोजनतुहोला



राम्ररी फोहोर  
फाल्का लावग स््झावहरू!

१. वि्का ढ्क्हरु समम हु्े गरी 
िन्द हुन्छ्
िोहोर सकंलन सतुबनक्चित पान्नका लाबग बिनको ढ्कन 
समम हुन ेगरी िनि गररएको हुनतु पि्नछ। बिनको छेउमा वा 
माचर राखखएका वसततुहरू सकंलन गररन ेछैन। यदि बिन 
आवशयकता भनिा िढी भररएको छ भन ेट्रकल ेउचालन 
स िै्न वा बिनलाई पलटाएर खाली पान्न स िै्न।

२. धरे ैगरुङ्गो ्ग््नुहोला 
(७० केजी मव््) 
बनक्चित गनतु्नहोस ्बक बिनहरु धरे ैगरुङ्ो छैनन ्तरा 
बतनीहरुलाई िूटपारमा वा घासँको बकनारामा राखखएका  
छन ्ताकी ट्रकहरुका लाबग सजजलो होस।् बतनीहरूलाई 
यसरी राखनतुहोला जसल ेगिा्न ट्रक बतनीहरूसमम पतुगन  
सकोस ्- कसमतमा पबन आधा ममटर खाली ठाउँ छोडनतुहोला।

३. वत्ीहरूलाई अमघललो रातमा  
् ैिाहहर राख्ह्ोला
सकंलनको दिन बिहान ६ िजसेमममा बिनहरुलाई िाबहर 
राखनतुहोला तरा सकंलन पचछ राती  
११ िजसेमममा क्भत् लयाउन सकमझनतुहोला।  

४. हराएको वि् ररपोटनु ग््नुहोला
प्रबतस्ापन शतुलकिाट िचनका लाबग सकंलन समयको  
२४ घणटा क्भत् बिन हराएको ररपोट्न गनतु्नहोला।  
िोन ०३ ९४१ ८९९९ अरवा ccc.govt.nz/mybin  
मा अनलाइन ररपोट्न गनतु्नहोला।

५. प्तयके वि्सगँ एक आरएफआईडी 
ट्ाग हु् ्आवशयक छ
यदि तपाईंको बिनसगँ ट्ाग छैन भन े०३ ९४१ ८९९९ मा िोन 
गनतु्नहोला। ट्ाग कहा ँलगाएको हुनछ भबन ितुझनको लाबग  
ccc.govt.nz/binstocktake मा जानतुहोला।

६. वि्को साइज पररवतन्ु  ग्नु िाह् ्
हुन्छ भ्?े
के तपाईं तपाईंको हररयो वा पहेंलो बिनको साइज पररवत्नन 
गन्न चाहनतु हुनछ? ०३ ९४१ ८९९९ मा िोन गनतु्नहोला वा  
ccc.govt.nz/mybins मा अनलाइन आविेन दिनतुहोला।



राम्ररी फोहोर व्यवथिा 
ग््नु भएकोमा धन्यवाद!

हाम्ो विेसाइट हनेतु्नहोला अरवा हाम्ो अबत उपयोगी क्ाइसटचच्न वहीली बिनस ्आपप  
(Christchurch Wheelie Bins app) डाउनलोड गनतु्नहोला।

ccc.govt.nz/bingood

अ्झ ैग्नु िाह् ्हुन्छ?


