
〇කරුණාකර කුණු කසළ වෙන් කර නියමිත දිනට වෙ.ෙ .8.00 ෙන විට නියමිත කුණු එකතු කිරීවේ ස්ථානවේ තබන්න.

〇නේ කරන ලද කසළ හැර වෙනත් අෙද්රෙය බැහැර කිරීම (නීති විවරෝධීය) ෙැරදකි. කරුණාකර එකතු කිරීවේ ස්ථානවය නීති අනුගමනය කරන්න.

කසළ වර්ගය දමන හැටි  දැමිය හැකි කසළ එකතු කිරීමේ දිනය එකතු කිරීමේ ස්ථානය කුණු කසළ ඉවත් කිරීමේදී ගන්නා පියවර

සතිෙතා මුළුතැන්වගයි කසළ ෙල ජලය ඉෙත් කරන්න

සඳුදා / අඟහරුොදා බෑගයට ඇතුළු වනාෙන කසළ විශාල කුණු කසළ වේ.

යචිවයෝ නගර  හි විවේෂ බෑගයක දමන්න(රතු අකුරු) මුළුතැන්වගයි අෙද්රෙය      ප්ලාස්ික් අෙද්රෙය        කඩදාසි  අෙද්රෙය

සතිෙතා කෑන් එකක් භාවිතා කර කසළ ෙලට දමන විට

වසනසුරාදා සිදුරක් සාදන්න

බෑගයට ඇතුළු වනාෙන කසළ විශාල කුණු කසළ වේ.

යචිවයෝ නගර  හි විවේෂ බෑගයක දමන්න(නිල් අකුරු)          වලෝහ             වීදුරු               පිඟන් මැි          ඉසින කෑන්

කරුණාකර හිස් කෑන් වසෝදන්න

සඟරා, පුෙත්ෙත් සහ කාඩවබෝඩ කුරුසියට බැඳ තිවේ.

වබෝතල් ෙර්ණවයන් වෙන් කරන්න

හිස් කෑන්        සඟරා        පුෙත්ෙත්       කාඩවබෝඩ

කරුණාකර හිස් කෑන් වසෝදන්න

කරුණාකර ප්ලාස්ික් වබෝතලවේ වල්බලය සහ 
පියන ඉෙත් කරන්න.

    ප්ලාස්ික් වබෝතලය               හිස් වබෝතලය වබෝතල් ෙර්ණවයන් වෙන් කරන්න

ඩිවෙෝෙ ඇතුළත තිවබන කුණු කසළ වෙට්ටියට දමන්න

  බැටරි     ලයිට්ට, ියුේ ලයිට්ට   රසදිය උෂ්ණත්ෙමානය

ඔබට වේන්න වනාහැකි නේ,කරුණාකර ොරිසරික මිනුේ 

කිනූ ක්ීනින් වෙෝර්ට්ට එකට වගන එන්න අංශය අමතන්න. 

         බයිසිකල්,            ෆියුවටෝන,         ගෘහ භාණ්ඩ

※කසළ එකතු කිරීවේ ස්ථාන, ඩිවෙෝෙ සහ කිනූ ක්ීනින් වෙෝර්ට්ට වෙත යැවිය වනාහැකි කසළ

　・ොහන අමතර වකාටස් (ටයර්, වරෝද, බේෙර්, බැටරි, ආසන ආදිය), ෙළිවබෝධනාශක , තීන්ත, කුට්ටි, ගල්, ෙැලි, අළු, ගිනි නිෙන උෙකරණ ආදිය.

　・ෙයාොරික අෙද්රෙය, කාර්මික අෙද්රෙය, ඉදිකිරීේ අෙද්රෙය ආදිය.

　・ගෘහ උෙකරණ සඳහා (රූෙොහිනිය, ොයුසමීකරණ යන්ත්රය, අදි ශීතකරණයක් / ශීතකරණය, වරදි වසෝදන යන්ත්රය / වියළනය), සිල්ලර ෙළාත් සභාවෙ වෙවළන්දන් විසින් එකතු කළ යුතුය.

 එය එකතු කර ගත වනාහැකි නේ, ගෘහ උෙකරණ ප්රතිචක්රීකරණ ගාස්තුෙක් අෙශය විය හැකිය.

ඔබ ජීෙත් ෙන ස්ථානවේ කුණු 
කසළ දමන ස්ථානයට දමන්න

පිළිස්සිය වනාහැකි කුණු

රිසායිකල් කසළ

                                    【අෙ අමතන්න】යාචිවයෝ නගර ොරිසරික මිනුේ අංශය　0296-48-3818

කරුණාකර ියුේ ලයිට්ට කැවඩන්වන් නැත වෙන්න තියන්න

යචිමයෝ නගර කුණු කසළ දමන්මන් මකමස්ද

විශාල කුණු කසළ කිනූ ක්ීනින් වෙෝර්ට්ට එකට වගන එන්න

මසකට ෙරක්

මසකට වදෙරක්

මසකට ෙරක්හානිකර කුණු

කුණු දැමිය යුතු තැන

කිනූ ක්ීනින් වෙෝර්ට්ට එක විෙෘත 

වේලාෙන් 

සඳුදා සිට සිකුරාදා දක්ො 9:00 සිට 

11:45 දක්ො. 13: 00-16:30දක්ො

පිළිස්වසන  කුණු


