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ኣ ብ  ገ ዛ ኣ ብ  መ ደ በ ር  ጓ ሓ ፍ

ብሂወታውያን 
ዝብስብስ ጓሓፍ

ባኮ/ወረቐት/ካርቶን መዐሸጊ ፕላስቲክ ብጥርሙዝ/ሓዚን 
ዝተሰርሑ መዐሸጊታት

ተረፍ መረፍ ጓሓፍ ዳግማይ ኣብ ግብሪ 
ዝውዕሉ ነገራት

ዓለባ/ክዳውንቲ/ጫማ ጓሓፍ ጀርጂን አለክትሮኒካዊ ጓሓፍ ሓደገኛ ጓሓፍ ካልኦት ዓይነታት ጓሓፍ

ቅራፍ ምራፍ/ዘይብላዕ ክፋል 
ፍሩታ/ዝመሽመሸ  ፍሩታ

ጋዜጣታት ፕላስቲክ ፌስታላት መሸፈኒ ኣሉሚንዩም/መዐሸጊ ፌስታላት ኣኻልብ/ፓምፐራት/
ሞዴስ

ኣቕሓ ገዛ ክዳውንቲ ጨናፍር/ቀጠንቲ ኣዕጻው አለክትሮኒካዊ መጻወቲ/
ብልጭልጭ ዝብል ጫማ

ማይን ጠልን ዝጻወር 
ዕንጨይቲ

ነገራት/ዕንጨይቲ 

ሕብስቲ ረክላም ወይ መወዓውዒ 
ወረቓቕቲ

ፕላስቲክ መስፈሪ/ኩባያ/ታኒካ ጥርሙዝ/ጥርሙዝ ፈሳሲ ከረጺት መጽረዪ ገዛ ቫክዩም መጻሕፍቲ ጫማ ሳዕሪ መቐምቀሚ ማሺን/መንቀጺት 
ማሺን

ቦያ/ዘይቲ ዕንጨይቲ/ ቦያ 
መልገሲ/ማስቲሽ 

ሓጻዊን 

ቀጠፍ/ፊልተር ቡን/ዳኳ ቡን ሰሙናዊ መጽሄታት/እዋናዊ 
መጽሄታት/መጽሄታት/

መጽሓፍቲ

ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መዐሸጊ 
ናይ ስጋ፣ ኣዕዋፍ፣ ዓሳ፣ ፍሩታ፣ 

በሪ፣ኣሕምልትን ዝልከን። 

ታኒካታት ዝዘሓለ ሓሙኹሽቲ/ 
መጥበሲ ፈሓም

ብያቲ፣ኩባያ፣ሸሓኒ ሽጎማኖ ቆጽሊ ሞባይልተለፎን/ኣቕሓ 
ኮምፕዩተር/ሰዓታት

መለስለሲ ዘይቲ ካይላ/ጥበበ-ካይላ/ቸመንቶ

ዓሳ/ድርዓዊ ዓሳ ፖስጣታት ፕላስቲክ መስፈሪ መሕጸቢ/
ሻምፖ/መቃመሚ 

ሓጻዊን መኽደኒታት ጫፍ ሽጋራ/ፕላስቲክ ቱቦታት ብሽግለታት መጋረጃታት ጻህያይ ኣምፑል/ቱቦ ዝቕርጹ 
ኣምፑል(ፍሎረሰንት)

መሳኹቲ ጎማ መኪና

ተረፍ መረፍ ስጋን/ኣዕጽምትን ጸባን/ካርቶናት ጽሟቕን ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ ባዞታት 
ፍዮሪ

መኽደኒ ሓጺን ዝተበላሸዉ መጻወቲታት ኣቕሓ ስፖርት መሸፋፈኒ ዓራት ከም በዓል 
ኣንሶላ

ከሚካላት ጀሶ 

ጽሕዲ ልደት ጸዓዱ ኣቕሓ ገዛ

ቅራፍ እንቋቑሖ/ቅራፍ ፉል ፒትሳ/ርግኦ/ኮርቶን 
ኮርንፍሌክስ

መስፈሪ ትምባኾ ቢራ/ ዘይልወጡ ታኒካታት 
መስተ

ቡን/ጎማ ቺፕስ ወይ 
ዝቆራጠም

ናውትታት ኳሬንትታት/ላምፓዲና ኣስቤስቶስ/ አተርኒት ዝበሃል 
ኣቕሓ ህንጻ ብኣስበስቶስን 

ቸሜንቶን ዝስራሕ። 

ፕላስቲክ

ውሑድ ዝዓቐኑ ዝተጸየቐ 
መንቀጺ ወረቐት

ዝተወደአ መድረዚ ወረቐት/
ወረቐት ሽቓቕ

ሓጺን ቱቦታት ዘብለጭልጭ ማሕማሕ ዝብል 
መጠቕለሊ ወረቐት ህያብ

ዝሰርሕ አልክትሮኒካዊ ኣቕሓ ባትርታት ባኮ/ወረቐት

ኣታኽልቲ፣ፍዮሪታት/
ቆጽልታት/ቀጠንቲ ኣዕጻው/

ጨናፍር፣ዝወደቐ ፍሩታ

ካርቶናት፣ ጓንቴራታትን መትሓዚ ንእሽተይ ሽምዓ ዝተጸየቐ ፕላስቲክ፣ወረቓቕትን 
ዓለባ/ጫማን

ኣቕሓ ቆልዑ ጎማ ምንጻፍ መሬት ብጥርሙዝ/ሓጺን ዝተሰርሑ 
መዐሸጊታት

ዝጎሓፉ መዐሸጊታት ኣብ 
ብሂወታውያን ዝብስብስ 

ጓሓፍ ኣይትጉሓፎ 

ገረወኛ ጓሓፍ ወረቓቕቲ 
ክውሰድ ከምዝኾነ ኣቐዲሙ 
ዝሕብር መሰጅ ክስደደልካ 

ይኽእል እዩ። 

ኣድላዪ እንተኾይኑ ነቲ 
ፕላስቲክ ኣብ ዝሑል ማይ 

ለቕልቆ። 
ተረፍ መረፍ መግቢ ዘይብሉ 

ተረፍመረፍ ጓሓፍ ጸዓት 
ዘውጽእ፣ ማለት ነዳዲ ዝኾነ 

ዓይነት ጓሓፍ

ጌና ጥቕሞም ዘይወድኡ 
ነገራት ኣብ ክንዲ ምጉሓፍ 

ዳግማይ ኣብ ግብሪ ንኽውዕሉ 
ብምርካብ ኣከባቢና ዓቅብ። 

ከምኡውን ቅሩብ 
ዝተበላሸወ ክዳውንቲ

እጉዳት  ኣታኽልቲ ከም 
ተረፍመረፍ ጓሓግ እዮም 

ዝቑጸሩ። 

ኣቕሓ ኮምፕዩተር ዘጠቓልል 
ጓሓፍ ብውሑስ ኣገባብ 

ክንተሓሓዞ ንኽእል ኢና። 

ብዝተኻእለካ መጠን ሓደገኛ 
ጓሓፍ ካብቲ ኦርጂናል 

መዐሸጊ ከየውጻእኻ ጓሓፍ። 

ተረፍመረፍ ጓሓፍ ክበሃል 
ከሎ ነቲ ጓሓፍ ከከምዓይነቱ 

ምስ ፈላለኻዮ ዝተርፍ ጓሓፍ 
እዩ። 

ብሂወታውያን ዝብስብስ 
ጓሓፍ

ባኮ/ወረቐት/ካርቶን ከረጺት ንመዐሸጊ ፕላስቲክ ብጥርሙዝን ሓዚንን 
ዝተሰርሑ መዐሸጊታት

ተረፍ መረፍ ጓሓፍ ምዮቫን ድኳን ሓራጅ ግምቢ ዓለባ ናይ በይኑ ቦታ ንጓሓፍ ጀርጅን ንአለክትሮኒካዊ ጓሓፍ 
ዝኸውን ናይ በይኑ ህንጻ

ንሓደገኛ ጓሓፍ ዝኸውን ናይ 
በይኑ ህንጻ

ኣብ ኮንተይነራት ይፈላለ። 

መምርሒታት ምፍልላይ ጓሓፍ ኣብ ደቡብ


