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ग्लेनोर्की नगर पररषद्र्को महत्वपूर्ण सूचना 

ग्लनेोर्ची सिटी परिषद ्(Glenorchy City Council) ल ेफोहोि िंकलन गनन तीनवटा सिब्बा (सबन) सवेाको प्रयोग गरे्न भएको छ । 

यो नयााँ डिब्बा बगैंर्चाको फोहोि ि खाद्यान्र्न फोहोिको लासग हो ि यिलाई FOGO (फोगो) डिब्बा (Food Organics Garden Organics 

अर्ानत फूि अगानसनक्ि गािेन अगानसनक्ि) भसनन्छ। 

मैले FOGO बाट रे्क पाउँछु? 

• कागती िाँगको हरियो ढक्कन र पान्रा भएको एक नयााँ सिब्बा (व्हीली सबन) 

• खाद्यान फोहोिको लासग एक भान्छाको टोकिी (ककर्चेन क्यािी) 

• कम्पोस्ट गर्नन मिल्रे्न झोलाको एक िोल (लाइनि ब्याग) 

यी चीजहरू यसमा फाल्न ममल्छ 

खाद्यान्र्न फोहोि - मािु, हड्डी (पकाएको वा कााँर्चो), िमुद्री खाना, दगु्ध खाद्यान्र्न, तिकािी ि फलफूलका फोहोिहरू। 

बगैंर्चा फोहोि – काटेको घााँि, पात, रुखको बोक्रा, झािपात,  पाखुिा भन्दा मोटो नभएका िाना हााँगाहरू। 

कागज - कारटएका कागज, कागजको तौमिया, कागजको रूमाल ि रटश्यूहरू, कम्पोस्ट भएि जाने खानाको भािा (टेक-अवे 

कन्टेनि) ि सपज्जा बाकसहरू। 

जनाविको फोहोि - घिपालवुा जनाविको भुत्िा, सबिालोको मलमुत्र, पपंजिाको मलैो कागज, घिपालुवा जनाविको मल 

फाल्न समल्छ ति प्लासस्टकको झोलामा िाखेि हैन – कुन ैपसत्रकामा लपेट्नुहोि् वा कम्पोस्ट गर्नन मिल्रे्न  झोलाहरूमा िाखेि 

फाल्नुहोि्। 

 

 

यस्ता चीजहरू फाल्नु हँदैन 

कुनै किा वा निम प्लासस्टकहरू (बायोसिग्रेिेबल अर्ानत आफै टुक्रिएर जाने भए पसन हाँदैन), वस्त्र वा कपिा, डाएपर वा 

न्याप्पीहरू, िामान्य पनु: प्रयोग योग्य वस्तहुरू, मनै वा प्लास्स्टक िेपपत कागज, बाक्ला रूखका हााँगा वा अरू फोहिमैला। 

अत्यन्त महत्वपूर्ण 

तपाईको भान्छाको टोकिी (ककर्चन क्यािी) वा बासहि राखखरे्न FOGO सबनमा कृपया – प्लास्स्टकको झोलाहरूका साथै 
आफै नष्ट हुने, बायोडिगे्रिेबल अर्ाात आफै तुक्रिएर जाने वा वनस्पततयुक्त झोलाहरू जस्ता कुरै्न पनर्न कुरा निाख्नहुोि् - 

सतनीहरू िबमैा अझै प्लासस्टक हन सक्छर्न  ् ि टुक्रिएर माइक्रो-प्लासस्टक बन्न सक्छर्न  ्  जुन वाताविणको लासग धेिै हासनकािक 

छ। 

रे्क हन्छ? 

सामान्य सेवा (Standard Service) 

FOGO िंकलन 17 फेब्रुअिी 2020 मा शुरू हन्छ 

FOGO सिब्बाहरू तपाईको फोहोिमैला ि पनुप्रनयोग गने मैला उठाउने कदन एउटै बार पछन  ति प्रत्येक एक हप्ता बबराएर आलोपालो गिी 

िंकलन गरिन्छ। 

जस्तैैः  यकद तपाईको फोहोिमैला ि पनुप्रनयोग गने सबन िोमबाि 10 फेब्रुअिीमा उठाईन्छ भन ेतपाईको FOGO सबन िोमबाि 17 फेब्रुअिीमा 

िंकलन गरिनछे। 
 

यकद तपाईको फोहोिमैला ि पनुप्रनयोग गने सबन 17 फेब्रअुिी देसख शुरू हन ेहप्तामा उठाईदैछ भन ेअको हप्ता तपाईको FOGO सबन 

िंकलन गरिनछे। 
 

साझा बबनहरू भएर्का युबनटहरू 

यकद तपाई युसनट वा फ्लाटमा बसु्नहन्छ जहााँ सबनहरूको िाझा छन ्भने तपाईको FOGO सबन मगंलबाि िंकलन हनेछ ि तपाईको फोहोिमैला ि 

पुनप्रनयोग गने सबन शुक्रवाि उठाईनेछ। (हप्तामा २ पटक िंकलन गरिनछे) 

जस्तैैः यकद तपाई िाझा सबन भएको बहिंख्यक युसनट वा फ्लाट भएको घिमा बसु्नहन्छ भने तपाईको तपाईको फोहोिमलैा हप्तामा दईु 

पटकमा परिवतनन हन्छ - FOGO सबन हिेक मंगलबाि ि तपाईको फोहोिमैला ि पुनप्रनयोग गन ेसबन हिेक शुक्रवाि उठाईनेछ। 
 

र्प जानकािीको तर्ा िहयोग सभसियोहरू हेननका लासग wastestartswithu.com.au वबेिाइट हनेुनहोि्। 

यी र्चीजहरू यिमा 

फाल्न समल्छ 

यस्ता र्चीजहरू 

फाल्नु हाँदैन 


