
ከመነሻው መለያየትን የሚመለከት 
የመረጃ በራሪ ወረቀት 

መረጃው ተግባራዊ የሚሆነው ለግል ቤተሰቦች ብቻ ነው
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አማርኛ 

amharisk



መነሻው ላይ መለያየት ያለብዎት ምን እና እንዴት ነው? 
መነሻው ላይ የተለያየ ቆሻሻ በሂደት ወደ ምርታማነት መቀየር ይችላል። በአዲስ ጥሬ እቃዎች ከምናመርተው ይልቅ ቆሻሻን ወደ 
ምርታማነት በመቀየር የሚደርሰው የአየር ብክለት ይቀንሳል። 
 
እያንዳንዱ ቤተሰብ/ የመኖሪያ ቤት የህብረት ድርጅት/ የጋራ ባለቤትነት በ MOVAR የቀረበውን የቆሻሻ ማስቀመጫ በመጠቀም 
መነሻው ላይ መለያየት አለበት። 
ሁሉም የቆሻሻ ማስቀመጫዎች ሽፋናቸው ላይ ስያሜ እና መለያየትን ለማቅለል የተለያየ ቀለማት አላቸው፦  
 

ሰማያዊ፦ ካርቶን፣ ወረቀት እና የካርቶን መጠጫዎች 

ፈዛዛ ግራጫ፦ የላስቲክ ማሸጊያዎች 

አረንጓዴ፦ ጠርሙስ እና ብረት የሆኑ የምግብ እና መጠጥ ማሸጊያዎች 

ጥቁር፦	 አጠቃላይ ቆሻሻ  
 
የላስቲክ ማሸጊያዎችን የቆሻሻ ማስቀመጫ ውስጥ ወይም በላስቲክ ቦርሳ ውስጥ መለየት ይችላሉ። 

ተለዋዋጭ 
የቆሻሻ መሰብሰቢያ 
ፕሮግራም
ቤተሰብዎት ቆሻሻን መነሻው ላይ መለያየት ከቻሉ የአጠቃላይ የቆሻሻው መጠን ይቀንሳል። ይህ ሁኔታ አነስተኛ 
አጠቃላይ የቆሻሻ መያዣ እንድንሰጥ ወይም ተደጋጋሚነቱ የቀነሰ የቆሻሻ መሰብሰብ አገልግሎት እንድንሰጥ 
ይረዳናል። ይህ የቆሻሻ መሰብሰቢያ ዋጋ ይቀንሳል። የከተማ አስተዳደሩ ሚሰጠውን አገልግሎት ይመልከቱ

ትልቅ የቆሻሻ መያዣ ይፈልጋሉ? አጠቃላይ የቆሻሻ መያዣውን ሳይጨምር የሌሎቹን መያዣዎች መጠን መጨመር 
ይችላሉ፣ ተጨማሪ ክፈያ ሳይከፍሉ። 
 
ብዙ ጎረቤታሞች የቆሻሻ መያዣዎችን መጋራት ከፈለጉ MOVAR ያነጋግሩ። ይህ የቆሻሻ መያዣዎችን ቁጥር ይቀንሳል 
እንዲሁም ብዙ ግዜ የቆሻሻ መሰብሰቢያ ክፍያዎችን ይቀንሳል።

አጠቃላይ ቆሻሻ ከሌሎች አይነቶች ቆሻሻ በጣም ውድ ነው። መነሻው ላይ መለያየት ሁልግዜ ጥቅም አለው፤ 
ለአካባቢው እንዲሁም ለኪስዎት።
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ያውቁ ነበር….. 

ካርቶን እና ወረቀት የሽንት ቤት ወረቀት፣ የጓዳ ወረቀት እና የማተሚያ ወረቀት የመሳሰሉ አዳዲስ ምርቶች ይሆናሉ። የካርቶን 
መጠጫዎች መሳያ ጥራዞች፣ ማህደሮች፣ መሸፈኛዎች እና የማተሚያ ወረቀት የመሳሰሉ አዳዲስ ምርቶች ይሆናሉ።
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ካርቶን፣ ወረቀት እና 
የካርቶን መጠጫዎች 

(ሰማያዊ መሸፈኛ ያለው 
የቆሻሻ መያዣ)

መለያየት ያለበት ምንድን ነው? 

ካርቶን እና ወረቀቶች ለምሳሌ ጋዜጦች፣ መጽሄቶች፣ ማስታወቂያዎች፣ የፒዛ መያዣዎች፣ የእንቁላል 

ካርቶኖች፣ ወጥ ያልሆነ ካርቶን ወዘተ። የወተት፣ ጁስ፣  የሚጠጣ እርጎ፣ ጣፋጭ፣ የስጎ ካርቶኖች ወዘተ። 

 
የቆሻሻ መያዣ ውስጥ የሚጣለው ካርቶን፣ ወረቀት እና የካርቶን መጠጫዎች ብቻ ናቸው። በላስቲክ 

መያዣዎች መጠቅለል የለባቸውም።  

 
 

የማይካተቱ ነገሮች፦  
የመጠረዣ ቀለበቶች፣ ጠንካራ ሽፋን ያላቸው መጻህፍት፣ ብልጭልጭ የመጠቅለያ ወረቀቶች እና ምግብ/

ዘይት/ቀለም/ቫርኒሽ የነካው ወረቀት ወዘተ። 

 
የካርቶን እጣ፦ ለመሳተፍ የካርቶን መጠጫዎችን አጥበው፣ አጣጥፈው ወደ “ግንድ” መወተፍ። ስድስት 

ካርቶኖች ሰባተኛ ውስጥ ይቀመጣሉ። ስምዎትን እና የስልክ ቁጥርዎትን ይጻፉ እና ለካርቶን፣ ወረቀት እና 

ለካርቶን መጠጫዎች በተዘጋጀው የቆሻሻ መያዣ ውስጥ ካርቶኑን ያስቀምጡ። www.grontpunkt.no 

ይመልከቱ 
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ያውቁ ነበር….. 
የላስቲክ ማሸጊያዎች የላስቲክ ቦርሳዎች፣ የቆሻሻ መያዣ ቦርሳዎች እና ለስላሳ ጨርቃቸርቆች የመሳሰሉ አዳዲስ የላስቲክ  
ምርቶች ይሆናሉ።

የላስቲክ ማሸጊያዎች  
(ግራጫ ሽፋን ያለው የሚያሳይ ቦርሳ ወይም መያዣ)

መለያየት ያለበት ምንድን ነው? 

ሁሉም አይነት የላስቲክ ማሸጊያዎች ለምሳሌ ጠርሙሶች፣ ካኖች፣  

ሜዣዎች፣ የአሉሚኒየም መሸፈኛዎች፣ ጆጎች፣ አበባ ማስቀመጫ  

ሰሀኖች ወዘተ።  
 

ማስታወሻ፡ መያዣዎቹ ባዶ፣ ንጹህ እና አስፈላጊ ከሆነ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ አለበት። 

 

 
የማይካተቱ ነገሮች፦  

የአትክልት ቦታ መቀመጫዎች፣ ጓዳ እቃዎች፣ የላስቲክ ካኖች፣ የላስቲክ ባልዲዎች፣ የላስቲክ ቱቦዎች፣ 

የዝናብ ልብሶች፣ አሻንጉሊቶች፣ አደጋ የሚያስከትሉ ቆሻሻዎች ለምሳሌ ዘይት/ቀለም/ቫርኒሽ/ ማጣበቂያ/

ቀላል ነዳጅ ወዘተ የያዙ ጠርሙሶች  
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ያውቁ ነበር….. 

ጠርሙስ አዲስ ጠርሙስ፣ የሙቀት መከላከያ (ኢንሱሌሽን)፣ የፍሳሽ ጥሬ እቃ፣ የጠርሙስ ኮንክሪት ይሆናል። ብረት ቀልጦ አዲስ 
ጥሬ እቃ ይሆናል።

የላስቲክ ማሸጊያዎች  
(ግራጫ ሽፋን ያለው የሚያሳይ ቦርሳ ወይም መያዣ)

መለያየት ያለበት ምንድን ነው? 

የማርማላት ጠርሙሶች፣ ጠርሙሶች፣ የቅመም መያዣዎች፣ የቅመም ካኖች፣ የቆርቆሮ  

ማሸጊያ ወዘተ የሆኑ የምግብ እና መጠጥ ማሸጊያ ብቻ።  

 

ጠርሙስ እና ብረት የሆኑ የምግብ እና መጠጥ ማሸጊያ ብቻ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ  

መጣል አለበት። በላስቲክ መያዣዎች መጠቅለል የለባቸውም።   

 

 ማስታወሻ፡ መያዣዎቹ ባዶ፣ ንጹህ እና አስፈላጊ ከሆነ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ  

አለበት።

 
 

 
የማይካተቱ ነገሮች፦  

ማሰሮ፣ መጥበሻ፣ ክዳን፣ የስራ መሳሪያዎች፣ የመኪና አካላት፣ የብስክሌት አካላት፣ የእሳት መከላከያ 

መስታወት፣ መጠጫ ብርጭቆ፣ የመስታወት ድንጋይ፣ ደቃቅ የሸክላ አፈር፣ ሴራሚክ፣ መስታወት፣ 

የመስኮት መስታወት፣ አንፖል፣ የፍሎረሰንት መብራት፣ አደጋ የሚያስከትሉ ቆሻሻዎች ለምሳሌ ዘይት/

ቀለም/ቫርኒሽ/ ማጣበቂያ ወዘተ የያዙ ጠርሙሶች። 
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ጠርሙስ እና ብረት የሆኑ የምግብ  
እና መጠጥ ማሸጊያዎች

(አረንጓዴ መሸፈኛ ያለው የቆሻሻ መያዣ)



አጠቃላይ ቆሻሻ 
(ጥቁር መሸፈኛ ያለው የቆሻሻ መያዣ)

ያውቁ ነበር…. 

የአጠቃላይ ቆሻሻ ሀይልን በማቃጠል ወደምርታማነት ይቀየራል።

መለያየት ያለበት ምንድን ነው? 

ወደምርታማነት ለመቀየር የተለየ ምድቦች የሌለው ቆሻሻ ለምሳሌ ዳይፐር፣ የቆሸሹ የፕላስቲክ ማሸጊያዎች 

እና ወረቀት፣ ጨርቃጨርቆች፣ የላስቲክ እቃዎች፣ የምግብ ትራፊ እና ትናንሽ ደቃቅ የሸክላ አፈር፣ 

ሴራሚክ ወዘተ 

 

 
የማይካተቱ ነገሮች፦ 

•	 ትላልቅ ቆሻሻዎች ለምሳሌ የቤት እቃ፣ ብስክሌት፣ ቁሳቁስ፣ የግንባታ እና ፍርስራሽ እቃዎች ወዘተ  

•	 	በኤሌክትሪክ የሚሰሩ እና የኤሌክትሪክ ቆሻሾች ለምሳሌ አንፖል፣ ፋኖስ፣ ሬድዮ፣ የሚበሩ ጫማዎች 

ወዘተ
•	 	አደገኛ ቆሻሾች ለምሳሌ ባትሪዎች፣ ዘይት፣ ቀለም፣ ቫርኒሽ፣ ማጣበቂያ፣ ቀላል ነዳጅ፣ የሚነፉ ነገሮች 

ካኖች ወዘተ 

SP
RI

N
G

 2
01

6



የሚከተሉትንም በተጨማሪ መነሻው ላይ መለያየት አለብዎት፦ 
አደገኛ ቆሻሻ ጤና እና አካባቢ ላይ አደገኛ አደጋ ያመጣል። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ቆሻሻዎችን በትክክለኛ ሁኔታ ማስወገድ አስፈላጊ 

ነው። አደገኛ ቆሻሻ ለምሳሌ ዘይት፣ ቀለም፣ እድፍ፣ ቫርኒሽ፣ ማጣበቂያ፣ ባትሪ፣ የሚነፉ ነገሮች ካኖች ወዘተ ለMiljøbilen  ወይም 

ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን መሰጠት አለባቸው። ግለሰቦች ያለምንም ክፍያ እነዚህ ድርጅቶች ጋር መጣል ይችላሉ። 
 
በኤሌክትሪክ የሚሰሩ እና የኤሌክትሪክ ቆሻሻ ለምሳሌ የኤሌክትሪክ ገመድ፣ አንፖል፣ ፋኖስ፣ የሞባይል ስልክ ቀፎ ወዘተ 
ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን ወይም ለMiljøbilen መሰጠት አለባቸው። ግለሰቦች ያለምንም ክፍያ እነዚህ ድርጅቶች ጋር 
መጣል ይችላሉ። 
 

የህክምና ቆሻሻ ለመድሀኒት ቤት መስጠት ይችላሉ። 
 

የአትክልት ቦታ ቆሻሻ በተፈጥሮ እንዳሉ መጣል የለባቸውም ምክንያቱም የአትክልት ቦታ ተክሎች የነዋሪውን እጽዋት ሊያስተጓጉሉ 

ስለሚችሉ። የአትክልት ቦታ ቆሻሻ በብስባሽ ማጠራቀሚያ መጣል ወይም ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን መሰጠት አለበት።እስከ 

15ሴሜ ድረስ ዲያሜትር ያላቸው ቅርንጫፎች፣ ተክሎች፣ ቅጠሎች፣ ሳር እና ዛፎች ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን ያለምንም 

ወጪ መሰጠት ይችላል። 
 
ትላልቅ ቆሻሻዎች ለምሳሌ የቤት እቃ፣ ብስክሌት፣ የግንባታ እና ፍርስራሽ እቃዎች ወዘተ ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን መሰጠት 
ይችላል። እነዚህን ቆሻሻዎች ለመስጠት የተለያዩ የክፍያ መጠኖች ተፈጻሚ ይደረጋሉ።

 
 
ወደምርታማነት መቀየሪያ ጣቢያችን፦ 
 
Solgård Avfallsplass 
መገኛ አድራሻ፦ 
Industriveien 81, 1599 Moss 
የስራ ሰዐታት፦ 
ሰኞ፣ ሀሙስ እና አርብ  
ከ 07.30 እስከ 15.00 
ማክሰኞ እና እሮብ 
ከ 07.30 እስከ 19.00 
ቅዳሜ ከ 09.00 እስከ 13.00 
 

Vestby Gjenvinningsstasjon 
መገኛ አድራሻ፦ 
Industriveien 7, 1540 Vestby 
የስራ ሰዐታት፦ 
እሮብ እና ሀሙስ 

ከ 15.00 እስከ1 9.00 

www.movar.no         │         renovasjon@movar.no        │ ስልክ፦ +47 69 20 85 50 50

መለያየት፣ ዋጋዎች፣ Miljøbilen ወይም ማንኛውም ነገር ላይ ጥያቄ ካለዎት እባክዎትን ያነጋግሩን
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