
 2021/11 පළ කරනලදී

විශාල ප්රමාණයේ කසල (ඉල්ලීම් මත) කසළ එකතු කරනු ලබන මධ්යස්ථාන විසින් එකතු කල යනාහැකි කසළ

අපට එකතු කිරීමට යහෝ බැහැර කිරීමට යනාහැකි කසල

ගෘහ උපකරණ ප්රතිචක්රීකරණය කිරීයම් නීති නිෂ්පාදන (ටී.වී., වායුසමීකරණ යන්්ර, ශීතකරණ යන්්ර, 

අධිශීතකරණ, යරදි යසෝදන යන්ර සහ යරදි වියලන යන්ර) සහ පරිගණක ඉව් කරන්යන් යකයස්ද?

කසළ  නම්ු  පිරිසිදු කිරීයම් මධ්යස්ථාන යවත යගන යායුතුය
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මිටි ලෙසබැද තබන්න

● කෑන් හිස්කර, ස ොදො, ● ස ෝහ භොජන, පිඟන්, 

ආදිය

● වීදුරු, පිඟන්මැටි, තොපයට

ඔසරොත්තු සදනබහොලුම්, කුඩ, 

අපිරිසිදුහො දුගඳ සබෝතල්, ආදිය.

※ලසන්ටිමීටර 50 ක්ල ෝඊට

වැඩි

දිගභාණ්ඩවිශාෙ ප්රමාණලේ

කසෙ

●කිරි සපට්ටටි, පළුරු යුෂ සපට්ටටි
ඇුළත

ඇත්තසත්ත සුදු පමණි ( ැමිසන්ෂන්
සනොමැතිව).

※ඇුළත රිදී  ැමිසන්ෂන්  මඟනම්
●ස ෝදො, කොපො , දිගහැර  හ විය ො

ගන්නො  ද සපට්ටටි.

●පුවත්තපත්ත  හඅත්ත පත්තරිකො එකට බැද

තබන්න.

පුවත්තපත්ත  හඅත්ත පත්තරිකො

සකොමින්කන්හිදී එකුකරනු

 ැසේ

● සපට්ටටි විවෘතකර නිසි ස  බැද තබන්න.

● ඇල්සපනිති,  ගම් සටප් වැනි දෑ ඇතසහොන් එවො ඉවත්ත
කරන්න.

● සපොත්ත ,  ඟරො , අත්තසපොත්ත,  ටභන් සපොත්ත, ශඛිද සකෝෂ එකටඛැද තබන්න.

● ර කැවිලි සපට්ටටි, ටිෂුසපට්ටටි  භ, ලියුම්කවරබැහරකිරිමටසපරමිරිකොකඩදොසි
බැගයකදමො බැහරකරන්න.

● ඉරො දමන ද සල්ඛන දහො විනිවිද භොවසයන්යුත්තබෑගයන්භොවිතකරන්න.

※ප්ොස්ටටික්මැලියමිලේප් ස කඩදාසිලනාවනඅපද්රව්යඉවත්කරඒවා

පිළිස්ටසිය ැකි අපද්රව්යබවට පත්කරන්න.

● ප්රතිචක්රීකරණයකළ හැකි ඇඳුම් (උදො: ෂර්ටට්ට, කලි ම්, ආදිය) .
●සබොත්තතම් සහෝ ගොාංචු ඉවත්ත කිරීම අවශ්ය සනොසේ.

※ ද නයකළ ැකිකසෙ ලෙස බැ ැරකිරීම සඳ ා තුවා, 
ඇඳඇතිරිලි, යට
ඇඳුම්ස අපිරිසිදු ල ෝ ඉරුණු ඇඳුම්පිළිස්ටසිය ැකි
කසළ ලනාලව් .

● හිස්කර ස ෝදො සබෝතල්

මුඩි ඉවත්තකරන්න.

● නැවත භොවිතො කළ හැකි සබෝතල්.(උදො: බියර්ට සබෝතල්
ඉසෂෝ (1.8L) 
සබෝතල්, ආදිය) සිල් ර සවළඳ ැල් සවතආපසු  බො

සදන්න. 
● ප් ොස්ටික් මුඩි දහනය කළහැකි ය.ස ෝහ ආවරණ දැවිය
සනො හැකි ය. 

※ද නයලනාවනඅපද්රව්යලෙසකැඩුණුලබෝතල්, අපිරිසිදු

● හිස්කරඇු ත

ස ෝදො ඉවත්තකරන්න.

ඇලුමිනියම්කෑන්

ලකාමින්කන්හිදී

එකතුකරනෙැලේ.
(කාර්යාෙ
ලව්ොවන්හිදී)

● පියන ඉවත්ත කර සල්බ ය ඉවත්ත කර
සබෝත සේ

ඇුළත වුසරන් ස ෝදො සපොඩි

සනොකර ඉවත

●ෆ ස ෝර න්ට්ටටියුේ, දර්ටපණ, උෂ්ණත්තවමොන
යනොදිය
※ ඒවො කැඩී සනොයන ස  කඩදොසි වලින් ඔතො

●කරැණොකරකප්පොදු ක ගස් අු15 cm ක්

සහෝ ඊට අඩු විශ්කම්භයක් හ 50cm සහෝ

ඊට අඩු දිගකින්යුු බවට වග බ ො ගන්න.

සම්  දහො අශිකගොනගරය විසින්නම්කරන

 ද මළු භොවිතොකිරිම අවශ්යසනොසේ.

සම් මිටිනු කින්බැද තබන්න.

◆多量のごみ(引越しや庭木のせん定など一度に多

ප තසද න් දුරකථනයල ෝ ෆැක්ස්ට මගින්අප අමතන්න .එවිටඅප අයතනයවිසින්ඔලේ

ස්ටථානයටමපැමිණකසෙලගනයනුෙැලේ

◆ඉල්ලුම්කළයුත්ලත්ලකාතැනද: නම්ුපිරිසිදුමධ්යස්ටථානලේපිරිසිදුප්රවර්ධනඅංශලේ

උපලද්ශකකණ්ඩායම

දුරකථනඅංකය７１－４１９２ ෆැක්ස්ට７２－５３１０

◆කාර්යාෙලව්ොවන්: ８：３０－１７：１５ (සතිලේදිනවෙපමණක්)

◆ගාස්ටතුව: each 1,460 / බැගින් (පරිලභෝජනබද්දඇතුළත්ව)

◆ලකලස්ටද : ඔලේඅයදුම්කිරීලමන්පසු, අපිකසළඑකතුකරනදිනයගැනඅපිඔබට

දන්වන්ලනමු. එකතුකිරීලම් දිනයආසන්නවශලයන්සතිලදකකටපසුවවනුඇත. එදිනලපරවරු

8.30 ටකරුණාකරනියමිතස්ටථානලේඇතිකසෙඉවත්කරඑක්එක්කසෙමත "ලසෝඩායිලගෝමි" 

ස "ඔලේනම" ලල්බෙයක්තබන්න.

◆සට න: එක්අයදුමක්සඳ ා භාණ්ඩ 5ක්පමණක්බැ ැරකෙ ැක. අලප්එකතුකිරීලම්

කාෙය අවිනිශ්චිතය. ව්යාපාරිකඅපද්රව්යපිළිගතලනා ැක. කරුණාකරකසෙඔබමපිටතට

ලගනයායුතුය.

※හිස්ටඅ ාර කෑන්.

※දිග ලසන්ටිමීටර 50 ල ෝ ඊට

වඩා විශාෙ

ද්රව්ය අදාෙ ලනාලව්. 

● ලසන්ටිමීටර 50ක්ල ෝඊට වැඩි දිගකින්යුත්භාණ්ඩස ානුඹුපිරිසිදුමධ්යස්ටථානයවිසින්පිළිගනුෙබන

භාණ්ඩ

උදො; විදුලි පාංකො, කොපට්ට,ෆුසටොන් , ේ ැන්කට්ට, ඇඳන්, පොපැදි,  ොච්චචු, සම් ආදිය.

● ඉවත දැමීමට සපර පිහි  හකැඩුණුවීදුරුනිෂ්පොදන හ

සබෝතල්ඝනකඩදොසි සහෝ පුවත්තපත්ත ව ඔතො ගන්න.

 ෑම භොණ්ඩයකම "කිසකන්” (හොනිකර) සල්බ යක්තබන්න.

※සිරින්ජඉඳිකටුඑකතුකළ ලනා ැක.

අතු මිටිබැද ඉවත්
කරන්න。

මිටි ලෙස බැද
තබන්නතැබිය ැකි
අතරකඩදාසි මළු
වෙ දමා ඉවත දැමිය
 ැක

විනිවිද ලපලනනල ෝ
අර්ධ විනිවිද
ලපලනන බැග්භාවිතා
කරන්න

විනිවිද ලපලනන ල ෝ
අර්ධ විනිවිද
ලනන බැග්භාවිතා

ොංජන

විනිවිද ලපලනනල ෝ අර්ධ විනිවිද
ලපලනන බැග්භාවිතාකරන්න

සමම  ොාංඡනය

◆කොර්ටමික, විෂ  හිතහො භයොනක අපද්රේයබැහැරකිරීමට අපට සනොහැකි අතරඔබට ඒවො නොම්ු පිරිසිදු මධ්යස්ථොනයටසගන යොමට
සනොහැකිය.
පියොසනෝ, ඔගන්, ගිනිප්රතිසරෝධී, ඩ්රම්කෑන්, ේසරොයි ර්ට, ස ොකර්ට, සගොවිප උපකරණ, නොනන , ජ පිරිපහදුටැාංකිය, ජ තොපකය, 
වැසිකිලිභොජන, ගෑස් සිලින්ඩරය, ර ොයනිකපුපුරණ ද්රේය, සිද්ි දින ද්රේයවවද්යඅපද්රේය, සකොන්ක්රීට්ටඅපද්රේය, ඉදිකිරීම් අපද්රේය, 
වොහනනිපැයුම්, යුරුපැදිනිෂ්පොදන, ගිනිනිවන යන්ත්තර, දුම් කැනිස්ටර්ට, සපෞද්ගලිකජ  ැපයුම් සපොම්ප, රූපවොහිනී, ශීතකරණ, 
වොයු මීකරණයන්ත්තර, සරදි ස ෝදන යන්ත්තර, පරිගණක (පද්ධතිය හ සකොටස් ) සබොලිාං සබෝ  .

◆ ක ළ එකුකරනු  බන මධ්යස්ථොන විසින්පහත  ඳහන් දෑ එකුකළ සනොහැක.ඒවො නම්ුපිරිසිදු
මධ්යස්ථොනයට සගන යොයුුයනැතසහොත්ත බ පත්තර  ත්ත බැහැර කරන්සනකුසගන් විමසිය යුුය ( මොගම
අනුව අය කිරිම් සවනස් වනුඇත).
විශො ක  ප්රමොණයන් (මිදුසල් ගස් මොරු කිරීසමන් සහෝ කප්පොදු කිරීසමන්), ේයොපොරික අපද්රේය (කොර්ටමික
අපද්රේය විය සනොහැක ) ක ළ එකුකරනස්ථොන ව එකුකරනැතසහොත්ත නම්ු පිරිසිදු මධ්යස්ථොනයට සගන
යනු සනො බයි), විශො ප්රමොණසේ ක  (කුඩ, ක  හැර දිග ස න්ටිමීටර 50 ට වැඩි).

ොංජන

●කරුණොකර ආහොර අපද්රේය ඉවත්ත

කිරීමට

සපර එහි ජළය සපරො ඉවත්තකරන්න.

●ප් ොස්ටික්බෑග්, ආහොරතැටි, ස්ටයිසරෝසෆෝම්, ප් ොස්ටික්නිෂ්පොදන, ඇලුමිනියම්තීරු, 

ඉවත

දැමියහැකි ොක්කුඋණුසුම්කරන්නන්, පිසින සතල් (කඩදොසි සහෝ සරදි ව ට

අවසශෝෂණය

කරගැනීම සහෝ ඝණීකරනයකිරීම), සීඩී, ඩීවීඩී යනොදිය. විශොළ ස්ටයිරිසයොසෆොම්කුඩො

මිටි ලෙසබැද තබන්න

මිටි ලෙස බැද

විනිවිද ලපලනනල ෝ අර්ධ විනිවිද ලපලනන

බෑග්භාවිතාකරන්න. කණ්ඩායම්තුනකටවර්ග
කරන්න:

1. විනිවිද ලපලනනස අවර්ණ

2. දුඹුරු

3. ලවනත්වර්ණ

විනිවිද ලපලනනල ෝ අර්ධ විනිවිද

ලපලනන බැග්භාවිතාකරන්න

විනිවිද ලපලනන ල ෝ අර්ධ
පාරදෘශ්චය මළු භාවිතා

 ඳුදො සිට සිකුරොදො දක්වො (ව ර අව ොනය  හ අලුත්ත අවුරුදු නිවොඩුව හැර) ක  රැසගන යොම: 8:30 -

12:00  හ 13:00 - 16:45 ස නසුරොදො සප.ව. 8.30 සිට 12:00

ලිපිනය: 826-1 සනෝඩො සචෝ, අශිකොගො  හ 72-5300 ගොස්ුව: ¥ 220 /10 kg (පරිසභෝජන බද්ද ඇුළත්තව)

විමසීම්සඳ ාකරුණාකර Nambu clean center විමසන්න
●කසෙලවන්කිරීම,විශාෙ ප්රමාණලේකසළ එකතුකිරීම ස කසෙ
එකතුකිරීලම් ස්ටථාන℡71-4192

●රබර්ට,  ම්, කඩදොසි  හ
ප්රතිචක්රීකරණය

※ ලසන්ටිමීටර 50ක්ල ෝ ඊටවඩා විශාෙ දිගකින්යුත්භාණ්ඩප්රතිචක්රීකරණලපේටි

වෙ

දැමිය ැක (විශාෙප්රමාණලේකසළ).

කරුණාකරනියමිතදිනලේ උලද් 8.30 වනවිටකසළනියමිත

※බැටරිබැ ැරකිරීම
සඳ ා

සිල්ෙර ලවළඳසැෙකින්

විමසන්න.

ඉසිනකෑන්, සිගරේ

ෙයිටර් ස ගෑස්ට

කාේරිජ් ානිකර

අපද්රව්ය ලව්. 

【ගෘ උපකරණප්රතිචක්රීකරණයකිරීලම්නීතිනිෂ්පාදන 】
① කරුණොකරපොරිසභෝගික ඉස ක්ට්ටසරොනිකසිල් ර සවසළන්දන්සගන් සහෝ සවනත්තඅපද්රේයබැහැරකිරීසම් මොගමකින්විම න්න

(ප්රතිචක්රීකරණය හ ප්රවොහනය ඳහො ඔබසගන් අය සකසර්ට).

②කරුණොකරනම්කරන ද හුවමොරුවට සපෞද්ගලිකවසගනයන්න.(පරිගණක) (පද්ධති ඒකක, displays ,mouse,key boardsසවනත්ත උපොාංග

එකුකිරීම ඳහො කරුණොකරපරිගණකනිෂ්පොදකයොසගන්විම න්න, නැතසහොත්ත එය  බො ගන්නො ස  කුරියර්ට සස්වකසයකුසගන්

විම න්න.

【කඩදාසි ලකාළනිවැරදිව

ලවන්කරන්න】

◆ර කැවිලි සපට්ටටි, ටිෂු

සපට්ටටි  හො ලියුම්කවර

දහනයක සනොහැක

ප්රතිචක්රීකරණයක හැක

◆(කඩදොසි සකොළනිවැරදිව සවන්

කරන්න]ර කැවිලි සපට්ටටි ,ටිෂූ

සපට්ටටි  හ ලියුම්කවර

ප්රතිචක්රීකරණයකළහැකි ය, 

දහනයකළ සනොහැකි ය, කඩදොසි

කුඩො කැබළි ප්රමොණසේනම්, ඒවො

සියල් කඩදොසිබෑගයක දමො

ප්රතිචක්රීකරණයකළහැකි

දිනසේදීබැහැරකරන්න.

【කුඩා ගෘ ස්ටතඋපකරණ
එකතුකරනුෙබන
ලපේටි】
◆කුඩො ගෘහස්තඋපකරණඑකු

කිරීසම් සපට්ටටිය බො ගතහැක්සක්

විදුලිය  හබැටරි අධොරසයන්

ක්රියොත්තමකවසපට්ටටි ැප්සටොප්

පරිගණකපිළිගතසනොහැකිය. 

සපට්ටටිත යට වඩො කුඩො උපකරණ

පමණි (ස න්ටිමීටර 15 × 30)

※නගරශො ොසේ 2 වන මහසල්

පිරිසිදු ප්රවර්ටධනඅාංශසේ

ඇත. (කොර්ටයො සේ ොවන්හිදී)

● කුඩො ගෘහස්තඋපකරණ

අපද්රේයඑකුකරනස්ථොන

ව එකුකරඒවො

ප්රතිචක්රීකරණයකරමු.

※ තාපකඩදාසි, කෘතිමකඩදාසි, අපිරිසිද්රස ා ද්රර්ගන්ධකඩදාසි
ද නයකෙ ැක.

※ එක්වරකටමිටි 3 බැගින්
බැ ැරකෙ ැක.

ඉසිනකෑන්, සිගරේ

ෙයිටර් ස ගෑස්ට

●වැටී ඇති සකොළ, තණසකොළ, 

බැඳ

විනිවිද ලපලනනල ෝ අර්ධ විනිවිද
ලපලනන බෑග්භාවිතාකරන්න。
※මුළුතැන්ලගයිකසළ, කඩදාසිකුණු, පළතුරැයනාදි

කසළ ලමමපිළිස්ටසිය ැකිකසළ සමග

මිශ්චර වුවල ාත්

නගරසභාව විසින්ලගනයනුලනාෙබයි。

●කරැණොකර ඩයපර්ට ඉවත දැමිමට
සපර
එහි ඇති අපද්රේය ඉවත්ත
කරන්න( ුන්
 ඳහො භොවිතකරන  ද ඩයපර්ට ඉවත්ත

※එක්විසර්ජනයකට45ℓ බෑග්

සහිතබෑග් 4 ක්දක්වා。

※කරුණාකරපස්ටල ාදින්ඉවත්

කර බැ ැරකිරිමටලපර

 ැකිතාක්වියළන්න。

[අවදානය! ] අපිරිසිදුලබෝතල්ල ෝ ලවනත්ද්රව්යසහිත
ලබෝතල්අපට

●  ම්ූර්ටණසයන්මභොවිතො කිරීසමන්

පසු, වොයුව මුදො හැරීම  ඳහො කෑන්

එළිමහන්තැනකතබො හිල්

කරන්න.

● බැහැර කිරීමට සපර

 යිටර්ට

[අවදානය! ] අපිරිසිදුඒවා ප්රතිචක්රීකරණයකළලනා ැකිනිසා
ඇඳුම්ලතත්
වීමවැළැක්වීමසඳ ාකරුණාකරවැසි දිනයන්ගැනඅවදානම්

වන්න

ප්

ර

ති

ච

ක්

රී
ක

ර
ණ
ය

ක
ළ

 ැ

කි

අෂිකාගා විසින්නම්කරනෙද ප්ොස්ටටික්

□  සතිලේ
දින

月= සදුදා
火= 
අග රුවාදා
水= බදාදා
木= 
ේර ස්ටපති
න්දා

【ආ ාර අපද්රව්ය

නාස්ටතිය අවම

කරමු】

නැතල ාත්。。。
◆මුළුතැන්සගයිඅපද්රේය

බැහැර

කිරීමටසපර ජ යබැහැර

කිරීමටවග බ ො ගන්න

◆සකම්සපොස්ට්ටසපොසහොර

බවට පත්තකරබැහැර

කරන්න

මුළුතැන්සගයික ළ බැහැර

කිරීම ඳහො  හනොධොර

ක්රමයපිළිබඳ විමසීම්

℡ ２０－２１４１

シンハラ語 පිළිස්ටසිය

 ැකි


