
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



እንታይ እዩ ናብ መትሓዚ ናይ ደጊሙ ኣብ ጥቕሚ ዝዉዕል ጎሓፎ ክጎሓፍ 

ዝግባእ?   

ኣብ ደጊምካ ናብ ጥቅሚ ተዉዕሎም ኣቑሑ እቲ ዝዓበየ ክፍሊናይ ወረቓቕቲ፣ 

ካርቶንን ናይ ረቒቕ መሸፈኒ ፕላስቲክ እዩ 

 

ጋዜጣታትን ሰሙናዊ መጽሔታት 
 

 ኩሉ ዓይነት ጋዜጣታት፣ ሰሙናዊ መጽሄታትን 

ሬክላሜታት 
 

 ባኮ 
 ኩለ ዓይነት ኣቅሓ መሽፈንን ኣቕሓ ከይስበር 

መደገፊ ካርቱን፣ ወዘተ 
 ዝንከር ሻሂ መቐመጢ ዝነበረ ፓኮ፣ ወዘተ 
 ዝተዓጻጸፍ ካርቱን 
 ኣቕሓ ከይስበር ዝድግፍ ወረቐት 
 ናይ ሽቓቕን ናይ ክሽነ ወረቐት መጠቕለሊ ተሪር 

ናይ ወረቐት ቱቦ   
 ቡናዊ ኣቕሓ መዐሸጊ ወረቐት 
 ኣቕሓ መትሓዚ ፓኮታት ከም ናይ ሳሙና ስኒ፣ 

ቸኮላታ፣ሳእንታት፣ መትሓዚ ቁርሲ ከም 

ኮርንፍሌክስ ወዘተ 
 

ረቒቕ ሉስሉስ ፕላስቲክ 

 ረቒቕ ሉስሉስ ፕላስቲክ ኮይኑ PE-LD ወይ HD-PE 

ዓይነት ክኸውን ኣለዎ 

 ናይ ፕላስቲክ ፌስታል ኮይኑ ክጨማደድ ከሎ 

ኮሻሕሻሕ ዘይብል 

 ናይ ፕላስቲክ ክሻ 
 

 

  



  

ኣብ ደጊምካ ትጥቀመሉ ጎሓፍ መትሓዚ ክኣትዉ ዘይብሉ፣ 

 ናይ ህያብ መጠቕለሊ ወረቐት 

 ፓራፊን ዘሎዎ ወረቐትን ካርቱንን 

 ብፕላስቲክ ተዓሸገ ወረቐትን ካርቱንን 

 ናይ ካርታመ ወረቐት 

 ቐልጢፉ ብማይ ዘይምሽምሽ ወረቐት 

 ናይ ካርቦን ወረቐት 

 ዝተተልተለ መጠቕዒ ፕላስተር ዘለዎ ለብልን ምልክት  

 ገመድን ሽሪጥን 

 ጎሓፍ   

 ብማይ ዝተርከሰ ጋዜጣታትን ሰሙናዊ መጽሄታት 

 ብፕላስቲክ ተሸፈነ ካርቱናትን ወረቓቕትን 

 ናይ ጸባን ጽሟቕን መትሓዚ ካርቱን 

 ናይ ተረፍ መገቢ ዝሓዘ ባኮታት ንኣብነት ናይ ፒዛ መትሓዚ ባኮ 

 ፕላስቲክ ብ ተረፍ ምግቢን መረቕ ስጋን ዝተጸየቐ 

 ኮሻሕሻሕ ዝብል ናይፕላስቲክ ፌስታል ከም ንኣብነት ናይ ጥቡስ 

ድንሽን ናይ ካራሜላ መትሓዚ 

 



 

ኣብ ደጊምካ ትጥቀመሉ መትሓዚ ኣቕሑ እቲ ዝነኣሰ ክፍሊ ንሓጺን፣ 

ጠራሙዝን ናይ ፕላስቲክ ኣቅሓን መዐሸጊ 

 

 

 

ታኒካታትን ካላኦት ሓጻውንን 
 

ነዞም ተገሊጾም ዘለዉ ዝሕዙ ታኒካታት፣ 
 ባልደንጓ 

 ኮክቴል ግዕዝም 

 ጥሑን ጸላም ከብዲ  

 ዕፉን 

 ማክራል (ዓይነት ዓሳ) 

 ውድእ እሹግ ምግቢታት 

 ሾርባ/መረቕ 

 ኮሚዶሮ 

 ሳልሳ 

 ቶርስክሮውን (ዓይነት ዓሳ) 

 ቱና (ዓይነት ዓሳ) 
 

 

መትሓዚ መስተይ ታኒካታት፣ 

 ናይ ካካዎ ጸባ 
 ካፑቹኖ 
 ጹማቕ ቱፋሕ 
 መስተ 
 ሽኮራዊ ዝስተ 
 ሉስሉስ መስተ 
 ቢራ 

 
 

ካልእ ዓይነት ሓጺን 
 መትሓዚ ሽምዓ 

 ባሊቃ 

 ርእሲ ብሎን 

 መኽደኒ ጥርሙዝ 

 መትሓዚ ትምባኾ ታኒካ 

 ንእሽተይ ድስትን ባዴላ 

መትሓዚ ቢራ -/ታኒካ ሉስሉስ መስተ 

ፈላሊክ ምቕማጥ ኣይትረስዕ  

ባኮን ናይ ፕላስቲክ ረቂቕ ሉስሉስ 

መጠቕለሊ ኣብ ሓደ ክፍሊ ክኾኑ ኣለዎም –

ኣብቲ ዓብዪ ክፍሊ፣  ግን ክልተ ተፈላለዩ 

ኣቕሓታት ስለዝኾኑ  በበይኖም ክኾኑ 

ኣሎዎም። 

ቢራ -/ታኒካ ሉስሉስ መስተ ኣብ ታ ን 

ኣኡሽተይ ክፍሊ ክኸውን ኣሎዎ። 



      ጥርሙዝ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ነዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ሒዞም ዝነበሩ 
ጠራሙዝ 

 ዓጅር 

 ዓይነት ዓጅር 

 ቃንጥሻ 

 ልኻይ 

 ዓይነት ቆጥቋጥ 

 ድንሽ 

 ኩሕሊ-ምሕሊታት 

 ኑቴላ 

 ካብ ፉል ዝስራሕ ጠስሚ 

 ዓይነት ሳልሳ 

 ቀይሕ ሱር 

 ካዉሎ 

 ሰናፍጭ 

 ሲል (ዓይነት ዓሳ) 

 መልመላታ 

 ናይ ኮሚደሮ መረቕ 
 
 
 

 
 

ጥርሙዝ - ምሉእ ወይ ዉን ስባር 
 መስተዪ 

 ጸብሒ እንግሊዝ  

 ኬችኣፕ/ምቁር ጥሑን ኮሚደረ 

 ምቁር መስተ 

 መስርሒ ጸብሒ ዘይቲ 

 ሉስሉስ መስተ 

 ሶያ 

 ስፕሪቱስ - ኣልኮል ዘለዎ መስተ 

 ነቢት 

 ካብ ነቢት ዝተሰርሐ ኣቸቶ 

 ቢራ 
 

 ማይ መስተዪ ብኬሪ 



ደረቕ ፕላስቲክ 

 

ካብ ፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዝን ነዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት 
ሒዞም ዝነበሮምን 

 ዓይነት ርግኦ 

 ዓይነት ኣጅቦ 

 ልኻይ ጨጉሪ 

 Is ጀላተ/ምቁር በረድ 

 ዝልከ ኣጅቦ 

 ሰላጣ ድንሽ 

 ኩሕሊ-ምሕሊታት 

 ርግኦ 

 ራያ (ለምምታ ባሕሪ) 

 ካዉሎ 

 ፓኒኖ ሳላጣ 

 ሲል (ዓይነት ዓሳ) 
 

ነዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ሒዞም ዝነበሩ ናይ ፕላስቲክ ጠርሙዝ: 
 ካብ ኣግራብ ዚርከብ ዚልከ ዓይነት ዘይቲ 

 መቃመሚ ሰላጣ 

 ዝስተይ ርግኦ 

 ኣቸቶ 

 ናይ ኢድ ሳሙና 

 ጽማቕ 

 ሳሙና መሕጸቢ ኣቕሓ 

 ምቁር መረቕ  

 ሳሙና ጭጉሪ/ሻምፖ 

 ሉስሉስ መስተ 

 ማይ 

 ቢራ 
    
 

ነዞም ዝስዕቡ ትሕዝቶታት ሒዞም ዝነበሩ ናይ ፕላስቲክ ጓንቴራ: 
 ፍረ ወይኒ 

 ኬክ 

 ብቾኮሌትን ጸባን ዝስራሕ ዓይነት ኬክ 

 እንቛቁሖ 
 

ካልአ ፕላስቲክ: 
 መትሓዚ ዕምበባ 

ጸሊም ናይ ፕላስቲክ 

ሸሓነ (ናይ ስጋ 

ጓንቴራ) ከይተአትዉ!! 



 ቁራዕ 

 ብራኳ/ጀሪካን 

 መክደኒ ጥርሙስ 
 

 

  



 

 

ነቲ ዝጎሓፍ ርስሓት ኣብ ፈስታል ወይ ብገመድ ጠቅሊልካ ካብ ተቀምጦ 

ንዕኡ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለ መአከቢ ናይ ደጊምካ መጠቀሚ መትሓዚ 

ኣክቦ። እዚ ከኣ ነቲ ናይ ምእካብ መስርሕ ከም ዝቃለል ይገብር 

 

ዝበዝሕ መስርሕ ምእካብ ጎሓፍ ብማሽን ዝካየድ ኮይኑ፣ እዚ ወላ’ኳ ኮምኡ 

እንተኾነ ሓላፍነት ወሲዶም ዝከተተሉ/ዝፈላልዩ ሰራሕተኛታት ከኣ ኣለዉ። እዞም 

ሰራሕተኛታት ዝሓሸ ባይታ ስራሕ  ክፍጠረሎም ዝለዓለ ጻዕሪ/ተበግሶ ክንወስድ 

ግዴታና ስለዝኾነ፣ ዝኾነ ጎሓፍ ፍርስራስ ገዛ ኣብ ኮንቴነር/መኣከቢ ኣይንጉሓፍ። 

እቲ ሓላፊ ስራሕ ኣብ ኮንቴነር  ጎሓፍ ፍርስራስ ገዛ ከም ዘሎ እንተረጋጊጹ፣ 

መጉሓፊት መኪና ደጊማ ብምምጻእ ነቲ ጎሓፍ ከም ተጽርዮ ብምግባር ተወሳኺ 

ናይ መጉሓፊ 400 ክሮና ከም ዘኽፍል ይገብር። 

ኣብ ኮንቴነር ክጎሓፍ ዘይብሉ 

 ዝጣበቕን ዝጎዳእ በሊሕ ኣቕሓ፣ ንኣብነት መርፍእ፣ መላጸ፣ ካራን 

መጥብሒ  

 ጸሊም ዝሕብሩ ፕላስቲክ 

 ፒቪሲ ዘሎዎ ፕላስቲክ 

 ናይ ዕምበባ መትሓዚ ዕትሮ ወይ ቁራዕ 

 ረቂቕ መጠቕለሊ ፕላስቲክ 

 ዓይነት ድስቲ ወይ ጭልሖ 

 ናይ ኬሚካል መሸፈኒ ፕላስቲክ (’ሓደገኛ’ ዝብል ምልክት ዘሎዎ) 

 ናይ ኣየር ጸቅጢ ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ 

 ዓበይትን ከበድትን ሓጻውን 

 ካይላ 

 ብካይላ ወይ ጭቃ ዝተሰርሑ ኣቕሑ 

 ኣእማን 

 ኣምፑል 

 ተሪር ጠራሙስ 

 ፕላስቲክ ኣቅሓ ዝስረሓሉ 

 መስማርን ቪተን 

 ገመድን ድባራን 

 ትልታል ፕላስቲክ 

 ኬሚካል ኣብ ዉሽጡ ሒዙ ዝነበረ ጠርሙዝ 

 


