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सपे्ेम्बर २०२१ मा अद्ावधिक गररएको



म  

ररसाइस््लङ  
वस त्ुहरु ममलाएर 
फ्ाल्ने गर्दछतु ँ  

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

म फोहोर घटाउ्नका लागग 
व्यवस्थित रुपमा फाल्नने गर्द छँु
सही ब्बनहरूमा (िोहोर राखन ेभाडँोहरूमा) सही वसततुहरू राखरे, 
तपाईं लयान्डबिलमा (िोहोरमलैा बवसज्नन गनने ठाउँमा) जाने 
िोहोरको मात्ा कम गन्न मद्दत गिदै हुनतुहुनछ। यसल ेपसैा ्बचत गछ्न 
र वातावरणको लाबग राम्ो छ।

म  

फोहोर  
वस त्ुहरु ममलाएर 
फ्ाल्ने गर्दछतु ँ

तपाईंको रातो ब्बनमा सही वसततुहरु राखरे 
तपाईंल ेअनय ब्बनहरूलाई दूबित-पिार्न रबहत 
्बनाइरहनतुभएको छ। यदि शंका लागकेो छ भने 
हाम्ो एपको उपयोगी ्ूलको प्रयोग गनतु्नहोला वा 
हाम्ो व्ेबपजेमा हनेतु्नहोला।

म  

जगैवक  
वस त्ुहरु ममलाएर 
फ्ाल्ने गर्दछतु ँ

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

सापताबहक सकंलन

हरके दुई हपतामा (पाक्षिक) सकंलन

हरके दुई हपतामा (पाक्षिक) सकंलन

ब्बनको ससररयल नम्बर 

ब्बनको ससररयल नम्बर

ब्बनको ससररयल नम्बर

मनेरा गि्नहरु

आफ्नो 
गि्न चिन् ुहोस्

यदि तपाईंका ब्बनहरु हराएमा 
वा ब्बबरिएमा बतनीहरुको पबहचान 

गन्न आवशयक पि्नछ ।कृपया 
आफनो ब्बनको ससररयल 
नम्बरहरू तल राखनतुहोस।्



म जगैवक वसतुहरु ममलाएर 
फयाल्नने गर्दछँु
खाना र ्बगैंचाको िोहोरलाई तपाईंको हररयो जैबवक 
ब्बनमा राखनतुहोला।

िलितु ल, तरकारीहरू,  
खाद् पिार्नको िालने भागहरु

रो्ी, पेसट्रीज,  
्ेबक गरेर ्बनेका खाद्वसततुहरु

ितुलो किी, सचया बयागहरु

काद्एका ितु लहरु, हाँगा ब्बङ्ाहरु,  
कलमी गररएका हाँगाहरु

चीज, अणडाहरु, ्ब्र

्बासी मासतु, हड्ीहरू, शेलबिश, माछा

्बगैंचा्बा् बनससकएका िोहोर  
(फलया्स तरा ्बनिको्बी रूखका पातहरू 

्बाहेक)

बिश ‘एन’ सचप पोका पानने कागजहरु, बपज्ा 
्ब्सहरु, भानछामा प्रयोग गररने कागजी 

रुमालहरु, त्ुक्ा त्ुक्ा पाररएका कागजहरु, 
कागजी रुमालहरु (नेपबकनहरु)

सम्झ्नहुोला:
खरानी रातो ब्बनमा जानछ।  

यसलाई ५ दिन समम सचसयाउन 
दिनतुहोला।

पातहरु



म ररसाइस््लङ वसतहुरु 
ममलाएर फयाल्नने गर्दछँु
तल उललखेखत वसततुहरु तपाईंको पहेंलो ररसाइक्लगं ब्बनमा 
राखनतुहोला। 

चयाप्ो पारेका काड्न्बोड्न र अणडाका ्बट्ाहरु 
(खाम भनिा सयानो होइन)

एलयतुधमबनयम ्यानहरू
(नकतु चयाउनतु होला)

कागज उिाहरणका लाबग खामहरु,  
पबत्काहरू, ब्ोशरहरू

(जानकारी मूलक पतुससतकाहरू) (खाम भनिा सानो होइन)

िाततु द्नहरू
(नकतु चयाउनतु होला, र ब्बककोहरु  रातो ब्बनमा राखनतुहोला)

पलासस्क कन्ेनरहरुका नम्बरहरु १, २ र ५  
(३ सल्र र मतुबनका, िहीको सयानो ्ब त्ुकी भनिा सानो होइन, 

नकतु चयाउनतु होला, र ब्बककोहरु रातो ब्बनमा राखनतुहोला)

१, २ र ५ नम्बर भएका पलासस्क ्बोत्तलहरु 
(िहीको सयानो ्ब त्ुकी भनिा सयानो नभएका, नकतु चयाउनतु 

होला, र ब्बककोहरु रातो ब्बनमा राखनतुहोला)

खाली तरा रंगीचंगी गलासका ्बोत्तलहरु,  
जारहरु 

(ब्बककोहरु रातो ब्बनमा)

एरोसोल ्यानहरु, बडओडोरन्,  
फलाई से्प, एयर फे्शनर

सिा गन्न, माझन प्रयोग गररने झोलहरु राखने 
खाली १, २ र ५ नम्बर भएका भाँडाहरू 

(कन्ेनरहरू)
(ब्बककोहरु रातो ब्बनमा)

सम्झ्नहुोला:
तपाईंको ्बोत्तलहरू, द्नहरू, 

य्ानहरू र भाडँाहरू (कन् ेनरहरू) 
पखालनतुहोला, बतनीहरू खाली छन् 
र कतु कचिएका छैनन ्भनरे बनक्चित 
गनतु्नहोला, र ब्बककोहरु रातो ब्बनमा 

राखनतुहोला।



म फोहोर वसतहुरु ममलाएर 
फयाल्नने गर्दछँु
सामानय िोहोरहरु तरा तल उललखेखत वसततुहरु तपाईंको 
रातो ब्बनमा राखनतुहोला।

सामानय िोहर उिाहरणका लाबग त्ुबक्एका 
खेलौनाहरु, कपहरु, पले्हरू

काठका त्ुक्ाहरु, फलया्स, 
्बनिको्बी रूखका पातहरू

नरम पलासस्कहरु उिाहरणका लाबग  पसलमा 
प्रयोग हुने झोलाहरु, पोका पान्न प्रयोग गररने 

िोका उठेका पलासस्क, ठतुल-ठतुला वसततुहरु एकै 
ठाउँमा राखेर पोका पान्न प्रयोग गररन पलासस्क, 

सचप राखखएका झोलाहरु

सचसो खरानी
(खरानी कसमतमा ५ दिन समम सचसयाउन दिनतु होला तरा 

एउ्ा झोलामा राखेर रातो ब्बनमा राखनतुहोला)

झोल पिार्नका खाली ्बट्ाहरु (का्ू्ननहरु) 
उिाहरणका लाबग जूस, दूि, नररवलको दूि, 

्बिामको दूि, कस्ड्न

कम्ोस् ्बन्न सबकने तरा सजजललै कतु बहन 
सबकने स्बै खाले झोलाहरु तरा पयाकेजहरु

सानो िहीको भाँडो भनिा पबन साना 
पलासस्कका वसततुहरु, स्बै ब्बककोहरु, लोयल्ी 
काड्नहरु, को् ह्ाङ्रहरु, ्बगैंचाका गमलाहरु

ब्बबरिएका जतुत्ताहरु, लतुगाहरु, ओछ्ानहरु, 
लत्ता-कपडाहरु

्बचिाको नयापीहरु, जनावरका िोहोर, 
ब्बरालोले छोडेका िोहोर

सम्झ्नहुोला:
जहा ँसमम सबकञछ िोहोर कम गनतु्न 
होला। यदि तपाईं कतु न ैवसततु कता 
जानछ भन्न े्बार ेअबनक्चित हुनतुहुनछ 

भन ेतपाईंल ेहाम्ो क्ाइस्चच्न ब्बनस 
एप (Christchurch Bins App) 

मा पणू्न बववरण हने्न स्नतुहुनछ।



इकोड्रप ररसाइस््लङ्ग कने न्द्रमा ग्न:शलुक 
फयाल्नहुोला

उपकरणहरू उिाहरणका लाबग माइक्ोवेभहरू, 
बफ्जहरू, ड्ायरहरू, लतुगा ितुने मेससनहरु

औजारहरु,  
्बगैचाका लाबग प्रयोग गररने उपकरणहरु

साना उपकरणहरू उिाहरणका लाबग पानी 
उमालने भाँडाहरु (के्लहरू), पानी राखन े

भाँडाहरु (जगहरू), भाँडाकतुँ डाहरू, पयानहरू

्यासम्ङ्मा प्रयोग गररने सानो 
गयाँसका भाँडाहरु, बहलीएम गयाँसका 

्बोत्तलहरु,  गयाँसका ्बोत्तलहरु

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 समयावधि सबकएको घरेलतु आगो 
बनभाउने सािनहरू (िायर एक स््नगयतुसर)

खतर्नाक घरनेल ुवसतहुरू

भाचँिएको तथा अ्नावशयक घरनेल ुवसतहुरु

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



राम्ररी फोहोर फाल्नका  

लागग स्ुझावहरू!

१. गि्नका ढ्क्नहरु समम हु्नने गरी 
िन्र हुन्छ्न
िोहोर संकलन सतुबनक्चित पान्नका लाबग ब्बनको ढ्कन 
समम हुने गरी ्बनि गररएको हुनतु पि्नछ। ब्बनहरूको छेउमा 
वा मासर राखखएका वसततुहरू संकलन गररने छैन। यदि ब्बन 
आवशयकता भनिा ्बढी भररएको छ भने ट्रकले उचालन 
स्िैन वा ब्बनलाई पल्ाएर खाली पान्न स्िैन।

२. धनेरै गरुङ्गो ्नि्नाउ्नु होला तथा 
छुट्ाएर राख्नुहोला
बनक्चित गनतु्नहोस् बक ब्बनहरु ७० केजी भनिा कमका छन् 
तरा िू्पारमा वा घाँसको बकनारामा ती एक अका्न्बा् 
कसमतमा पबन ५०सीएम को िरकमा छन्।

३. अनन्तम मौका समममा 
गत्नीहरूलाई िाहहर राख्नुहोला
सङ्कलन गररने दिनको कसमतमा पबन ब्बहान ६ ्बजे 
भनिा पबहले आिूलाई उपयतुक्त हुने समयमा ब्बनहरू 
्बाबहर राखनतुहोला। यसले छेडछाड रो्न मद्दत गन्न स्छ। 
बतनीहरुलाई संकलन गररसके पसछ राती ११ ्बजेसमममा 
क्भत् लयाउन सकमझनतुहोला।

५. हराएको गि्न ररपोट्द ग्नु्दहोला
प्रबतस्ापन शतुलक्बा् ्बचनका लाबग संकलन समयको २४ 
घण्ा क्भत् ब्बन हराएको ररपो ््न गनतु्नहोला।  
िोन ०३ ९४१ ८९९९ अरवा ccc.govt.nz/mybin मा 
अनलाइन ररपो ््न गनतु्नहोला।

४. आफ्नो गि्न चिन्ुहोला
आफना ब्बनहरुलाई बनजीकृत गनतु्न भयो भने बतनीहरू 
सडकमा हुँिा सचन्न मद्दत गि्नछ। 

• आफनो ब्बनको ब्बककोमा वा एक छेऊमा आफनो यतुबन् 
नम्बर लखेनतुहोला।

• आफनो ब्बनको ह्ान्डलमा रर्बन ्बाधँनतुहोला।
• आफनो ब्बनको पछाबड एउ्ा सस्कर ्ासँनतुहोला।

६. गि्नको साइज पररवत्द्न ग्न्द 
िाह्नु हुन्छ भ्नने? 
के तपाईं तपाईंको हररयो वा पहेंलो ब्बनको साइज 
पररवत्नन गन्न चाहनतु हुनछ? ०३ ९४१ ८९९९ मा िोन 
गनतु्नहोला वा ccc.govt.nz/mybins मा अनलाइन 
आवेिन दिनतुहोला।



राम्ररी फोहोर व्यवथिा 
ग्ुन्द भएकोमा धन्यवार!

रप िोहोर सम्बसधि सतुझावहरूका लाबग,  
हाम्ो व्ेबसाइ् हनेतु्नहोला वा क्ाइस्चच्न ब्बनस एप डाउनलोड गनतु्नहोला।

ccc.govt.nz/bingood

फोहोर कम ग्न्द िाह्नहुुन्छ?

तथा  
सम्झनहुोला:

्ेकअव ेकपहरू र कन् ेनरहरू 
रातो ब्बनमा जानछन!्
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