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ඔබගේ� ආහාාර සහ ගෙ�වතු අපද්රව්යයවලින්
සාාදන කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් පො�ොහො�ොර ගෙ�වතු
සඳහාා යො�ොදාා ගැැනෙ�නු ඇති බැැවින්, භාාර ගනු
ලබන අපද්රව්යය පමණක් කසළ බඳුන්වලට
දැැමීම වැැදගත් වේේ!
මුළුතැැන්ගෙ�යි කසළ බඳුන්වලට දමනු ලබන
කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් කළ හැැකි මලු භාාර ගනු ලැැබේ�.
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ඔබගේ� ආහාාර සහ ගෙ�වතු
අපද්රව්යය බඳුන්වලට දැැමිය
හැැක්කේ� මො�ොනවාාද?

කකොොළ
තණ

ඔබගේ� ආහාාර සහ
ගෙ�වතු අපද්රව්යයවලට
දැැමිය නො�ොහැැකි දේේ
පහත දක්වෙෙන ද්රව්යය කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් අංංගනයේ�දී
කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් කළ නො�ොහැැක. ඒවාා ඔබගේ� ආහාාර සහ
ගෙ�වතු අපද්රව්යය බඳුන්වලට ඒවාා නො�ොදමන බවට වග
බලාා ගන්න
ප්ලාාස්්ටික් බෑෑග් සහ ප්ලාාස්්ටික් ඇසුරුම් ( බෑෑග්, ක්ලිංං රැප්,
ගැැට ගැැසීමට යො�ොදාා ගන්නාා දේේවල්)
සුනඛ හෝ�ෝ බළල් මළපහ
බළල් මළපහ බඳුන්වලට යො�ොදන වැැලි
	ගෙ�වතු අපද්රව්යය සහ සිගරට් කො�ොට
	නැැපි වර්ග සහ බේ�බි වයිප් වර්ග
	කෝ�ෝපි පො�ොඩ්ස්් සහ භාාවිතාා කර ඉවත දමන කෝ�ෝපි කෝ�ෝප්ප
ටී බෑෑග් (ස්්ටේ�පල් හෝ�ෝ ප්ලාාස්්ටික් ටැැග් සහිත)
	පැැළෑෑටි බඳුන්
	කැැපූ ගස්්වල යට කො�ොටස්් සහ මුල් සහ අළු
	වැැකියුම් දුහුවිලි
හිසකෙ�ස්් (සතුන්ගේ� ලො�ොම් ඇතුළුව)
කඩදාාසි පිඟන් සහ කෝ�ෝපි කෝ�ෝප්ප
ලී අයිස්් කෝ�ෝටු
	ලෝ�ෝහ, වීදුරු සහ ප්ලාාසිටික් ප්රතිචක්රීයක ද්රව්යය
තියුණු උපකරණ, ඖෂධ වර්ග, බැැටරි සහ සෙ�ල්ලම් බඩු
පීසාා පෙෙට්ටි හෝ�ෝ වෙෙනත් කාාඩ්බෝ�ෝඩ් නිෂ්්පාාදන

මීට සම්බන්ධ වන්නේ� කෙ�සේ�ේද
ඔබගේ� ආහාාර සහ ගෙ�වතු අපද්රව්යය බඳුන ඇනවුම් කිරීමට
whittlesea.vic.gov.au/foodwaste වෙෙත යන්න එසේ�ේ නැැතහො�ොත්
කවුන්සිලය අමතන්න. ආහාාර සහ ගෙ�වතු අපද්රව්යය බඳුනක
මිල වසරකට (ජූලි-ජූනි) $77කි. ඔබ මෙ�ම සේ�ේවාාව ලබාා ගැැනීම
තෝ�ෝරාාගතහො�ොත් ගාාස්්තුව ඔබගේ� වරිපනම් නිවේේදනයෙ�හි ඇතුළත්
කෙ�රෙෙනු ඇත.

මෙ�ම වැැඩසටහන පිළිබඳව වැැඩි විස්්තර දැැන ගැැනීමට අවශ්යය
නම්, කරුණාාකර 9217 2170 ඔස්්සේ�ේ කවුන්සිලය අමතන්න.

කවුන්සිලය මඟින් ආහාාර
අපද්රව්යය එකතු කරන්නේ� ඇයි
විට්ලසියාා (Whittlesea)
(
) නගරය තුළ, සාාමාාන්යය කසළ බඳුන්වල

සියයට 40
40කට
කට අධිකව ආහාාර අපද්රව්යය අඩංංගු වේේ. ඉඩම් ගො�ොඩ
කිරීම සඳහාා යො�ොදාා ගනු ලබන ආහාාර අපද්රව්යයවලින් ප්රබල
හරිතාාගාාර වාායුවක් වන මීතේ�න් නිපදවේේ. ආහාාර නිෂ්්පාාදන,
සැැකසීම් සහ ප්රවාාහන ක්රියාාකාාරකම්හිදී යො�ොදාා ගැැනෙ�න
බලශක්තිය, මුදල්, සහ අනෙ�කුත් සම්පත් ආදිය ගැැන සලකාා
බැැලීමේ�දී ඉඩම් ගො�ොඩ කිරීම සඳහාා ආහාාර අපද්රව්යය යො�ොදාා ගැැනීම
නාාස්්ති කිරීමක් වේේ.
ගෙ�වතු කසළ බඳුන්වලට ආහාාර අපද්රව්යය එකතු කර ඒවාා
කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් බවට පත් කිරීමෙ�න් අපට ඉඩම් ගො�ොඩ කිරීමෙ�න්
ඇතිවන මීතෙ�න් විමෝ�ෝචනය අඩු කර කාාබන් ෆුට් ප්රින්ට් හො�ොවත්
අපගේ� මුළු හරිතාාගාාර වාායු විමෝ�ෝචනය අඩු කර ගත හැැකිය.
වටිනාා සම්පත් අහිමි වීමකින් තො�ොරව අපගේ� ආහාාර අපද්රව්යය
පස්් වෙෙත නැැවත එකතු කරනු ලැැබේ�. කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් සෑෑදීමෙ�න්
අපගේ� මුදල් ඉතිරි කරන අතර පසේ�ේ සංංයුතිය වැැඩිදියුණු කර
පෝ�ෝෂක සහ ජල මට්ටම් රඳවාා ගැැනීමටද උපකාාරී වේේ. ප්රාාදේේශීය
උද්යා�ාන සහ විවෘෘත ඉඩකඩවලට මෙ�ම කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් යො�ොදාා
ගැැනීමේ� හැැකියාාව ගැැන සො�ොයාා බලාා ලූප් වසාා දැැමීම කවුන්සිලයේ�
අරමුණ වේේ.

ඔබගේ� ආහාාර අපද්රව්යය සකස්්
කෙ�රෙෙනුයේ� කො�ොහේ�ේදිද
එකතු කිරීමෙ�න් පසුව, ඔබගේ� ආහාාර සහ ගෙ�වතු කාාබනික ද්රව්යය අපගේ�
කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් අංංගනය වෙෙත රැගෙ�න ගො�ොස්් අතිශයින් පාාලනය කළ
කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් සෑෑදීමේ� ක්රියාාවලියක් භාාවිතයෙ�න් කො�ොම්පෝ�ෝස්්ට් බවට
පත් කරනු ලැැබේ�. මේ� පරිවර්තන ක්රියාාවලියට සති 8-10 දක්වාා කාාලයක්
ගත වේේ. ගො�ොවිපල, උද්යා�ාන, පාාසල් සහ ප්රජාා ගෙ�වතු වැැනි පුළුල්
පරාාසයක විහිදුණු ස්්ථාානවල පස වැැඩිදියුණු කිරීමට ඒවාා ඉන්පසුව
යො�ොදාා ගනු ලැැබේ�.
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