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1.መግቢያ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የአሰራርና ድሌድሌ መመሪያ 

በከተማችን አዲስ አበባ የሚመነጨውን ደረቅ ቆሻሻ ሰብስቦ ሇማጓጓዝ በመንግስት አቅም 

ብቻ ሉሰራ የማይችሌ በመሆኑ መንግስት የግሌ ባሇሀብቱ በዘርፉ እንዲሰማራ በፈጠረው 

ምቹ ሁኔታ መሰረት በርካታ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ደረቅ 

ቆሻሻን ከተሇያዩ ተቋማት በመሰብሰብ የማጓጓዝ አገሌግልት እየሰጡ ይገኛሌ፡፡ 

ነገር ግን እነዚህ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ሇማስተዳደር የሚያስችሌ የአሰራር መመሪያ 

የላሇ በመሆኑ ሇተሇያዩ ቅሬታዎች መነሻ እየሆነ ይገኛሌ፡፡ በተሇይ በአሁኑ ሰዓት ከጽዳት 

አስተዳደር ኤጀንሲ ጋር ውሌ ተፈራርመው ደረቅ ቆሻሻን ሰብስበው የሚያጓጉዙ የግሌ 

የጽዳት ድርጅቶች በከተማው ውስጥ የሚገኙትን አብዛኛውን ተቋማት ተከፋፍሇው የያዙ 

በመሆናቸው አዲስ በዘርፉ ሇሚሰማሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የፍትሀዊነት ጥያቄ እያስነሳ 

ይገኛሌ፡፡ ስሇዚህ ይህንን ችግር በዘሊቂነት በመፍታት በዘርፉ ግሌጽና ፍትሀዊ 

ተጠቃሚነት ሇመፍጠር ያስችሌ ዘንድ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ሉመሩበት የሚችሌ 

የአሰራር መመሪያ ማዘጋጀት አስፈሊጊ በመሆኑ፡፡ 

የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የተሻሻሇ የተቀናጀ የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ደንብ ቁጥር 

፻/፪ሺ፲ አንቀጽ ፴፫ መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን በተመሇከተ ሇኤጀንሲው በከተማው ካቢኔ 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ይህን የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የአሰራርና የድሌድሌ መመሪያን 

አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንድ 

ጠቅሊሊ ድንጋጌዎች 

፩. አጭር ርዕስ   
 ይህ መመሪያ “በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የግሌ የጽዳት ድርጅቶች 

የአሰራርና ድሌድሌ መመሪያ ቁጥር ፳፫/፪ሺ፲፫ ’’ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

፪. ዓሊማ 
 የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ድሌድሌና አሰራርን ዘመናዊ፤ ግሌጽና ፍትሀዊ በማድረግ 

አሰራሩን በማዘመን ከተማዋን ጽዱ ማድረግ ነው፡፡ 

፫. የቃሊት ትርጓሜ 
የቃሊት አገባብ ላሊ ትርጉም ካሌተሰጣቸው በቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

፩. “ከተማ’’  ማሇት የአዲስ አበባ ከተማ ነው፡፡ 

፪. ኤጀንሲ ማሇት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር 

ኤጀንሲ ነው፡፡ 

፫. ደረቅ ቆሻሻ ማሇት ከንግድ፤ ከኢንዱስትሪ፤ ከተሇያዩ ተቋማት፤ ከጋራዥ፤  

ከግብርና፤ በእንስሳት የሚፈጠር ጥቅም የማይሰጥ ወይም የማይፈሇግ ተብል 

የሚጣሌ ጠጣርና ከፊሌ ጠጣር የሆነ ቁስ ነው፡፡ 

፬. መሰብሰብና ማጓጓዝ ማሇት ከመኖሪያ ቤት ውጭ ደረቅ ቆሻሻን ከተቋማት 

(ከሆቴሌ፤ ከንግድ ማዕከሊት፤ መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ድርጅቶች 

ወዘተ) ሰብስቦ ወደ  ማቃጠያ ማዕከሌ፤ ወይም መሌሶ መጠቀምና ኡደት 

ማዕከሊት ወይም ማስወገጃ ቦታ በራስ ተሸከርካሪ ማጓጓዝ ነው፡፡ 

፭. የግሌ የጽዳት ድርጅት ማሇት ደረቅ ቆሻሻን በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙ 

የተሇያዩ ተቋማት የመሰበስብና የማጓጓዝ አገሌግልት የሚሰጡ በግሌ፤ በማህበር፤ 

በሽርክና፤ በዩኒዬን፤ ወዘተ የተደራጀ ድርጅት ነው፡፡ 
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፮. ተሸከርካሪ ማሇት ደረቅ ቆሻሻን ወደ ማስወገጃ ቦታ ወይም ማቃጠያ ማዕከሌ 

የሚጓጓዝበት የግሌ የጽዳት ድርጅት ኮምፓክተር ተሸከርካሪ ነው፡፡ 

፰. የስራ ፈቃድ ማሇት የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር ኤጀንሲ ሇግሌ የጽዳት ድርጅቱ 

የሚሰጠው በከተማው ውስጥ ደረቅ ቆሻሻ የመሰብሰብና የማጓጓዝ የኮንትራት ስራ 

ውሌ ስምምነት ነው፡፡ 

፱. ተቋም ማሇት በከተማችን ውስጥ ከመኖሪያ ቤት ውጭ የሆኑ መንግስታዊና 

መንግስታዊ ያሌሆኑ ድርጅቶች፤ የንግድ ማዕከሊት፤ ሆቴልች፤ ሆስፒታልች፤ 

ትናንሽ የንግድ ቤቶች፤ ትምህርት ቤቶች፤ የመንግስት መስሪያቤቶች፤ ወዘተ 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

፬. መመሪያውን ማውጣት ያስፈሇገበት ምክንያት፡፡ 

በአዲስ አበባ ከተማ መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ድርጅቶችና ተቋማት ደረቅ 

ቆሻሻን ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዝ የተሰማሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የሚመሩበት ምንም 

ዓይነት የአሰራር መመሪያ የላሇ በመሆኑ ነባሮችንም ይሁን አዲስ ወደ ዘርፉ የሚገቡ 

የግሌ የጽዳት ድርጅቶችን ሇማስተዳደር አስቸጋሪ አድርጎታሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ እስከ አሁን የሚደረገው የግሌ የጽዳት ድርጅት ድሌድሌ የፋይናንስ ስርዓት 

የተከተሇ አሇመሆኑና በውድድር የኮንትራት ስራው የማይሰጥ በመሆኑ ተጠያቂነት 

የሚያስከትሌ የአገሌግልት አሰጣጥ መሆኑ፡፡ በተጨማሪም ነባሮቹ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች 

አብዛኛውን የስራ ቦታን ቀድመው የያዙት ሲሆን አዲስ በዘርፉ ደረቅ ቆሻሻ ሇመሰብሰብና 

ሇማጓጓዝ ሇሚሰማሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ግሌጽና ፍትሀዊ በሆነ መንገድ ሇማስተናገድ 

አስቸጋሪ አድርጎታሌ፡፡ 

ስሇዚህ ይህ መመሪያ ግሌጽና ፍትሀዊ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ድሌድሌ ሇማድረግና 

በተጨማሪም አዲስ በዘርፉ የሚገቡ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ያሇምንም ችግር 

በመመሪያው መሰረት እንዲስተናገዱ ትሌቅ አስተዋጾ ያበረክታሌ፡፡ 

፭. የመመሪያው ወሰን 
 የዚህ መመሪያ ወሰን በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ስር በሚሰሩ በሁለም የግሌ 

የጽዳት ድርጅቶች ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 

፮. ደረቅ ቆሻሻን በኮንትራት ስራ ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዝ የመመዝገቢያ መስፈርት 

፩. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዝ የኮንትራት 

ስራ ሊይ ሇመወዳደር የሚከተለትን መስፈርቶችን ማሟሊት ይገባሌ፡፡ 

1.1  ከዚህ በፊት ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ገብቶ ደረቅ ቆሻሻን ከተቋማት ሲሰበስብና 

ሲያጓጉዝ የቆየ የግሌ የጽዳት ድርጅት ከሆነ ከክፍሇ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ 

አስተዳደር ጽ/ቤት መሌካም ስራ ሇመስራቱ የድጋፍ ደብዳቤ ማቅረብ፡፡ 

1.2  ከዚህ በፊት ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ገብቶ ደረቅ ቆሻሻን ከተቋማት ሲሰበስብና 

ሲያጓጉዝ የቆየ የግሌ የጽዳት ድርጅት ከሆነ ከማስወገጃ ቦታ፤ ከደረቅ ቆሻሻ 

ማቃጠያና መሌሶ መጠቀም ማዕከሊት በአሰራር ሊይ ችግር የላሇበት ወደ 

ማስወገጃ ቦታ እንዳይገቡ የተከሇከለ ደረቅ ቆሻሻዎችን የማያስገባ ሇመሆኑ 

የድጋፍ ደብዳቤ ያሇው 

1.3  በዘርፉ የታደሰ የንግድ ፈቃድ ያሇው  

1.4  በድርጅቱ ወይም በድርጅቱ ባሇቤት ስም የተመዘገበ የስሪት ዘመኑ 20 ዓመት 

ያሌበሇጠው ቢያንስ ሁሇት ኮምፓክተር ተሽከርካሪ ሉብሬ ያሇው፡፡ ነገር ግን 

አንድ ተሸከርካሪ ብቻ ያሇው ድርጅት ከሆነ ከላሊ አንድ ተሸከርካሪ ካሇው ድርጅት ጋር 

በመሆን በራሳቸው ፍሊጎት ተዋህደው በጋራ ተቀናጅተው ሇመስራት የውሌ ስምምነት 

ይዘው መቅረብ ይገባቸዋሌ፡፡ ነገር ግን የኤጀንሲው የኮንትራት ውለ አስከሚጠናቀቅ 

ድረስ የተዋሃዱ ድርጅቶች በጋራ የመስራት ግዴታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

1.5  በድርጅቱ ወይም በግሇሰቡ የተመዘገቡት ተሸከርካሪዎች ቀሇማቸው ሰማያዊ 

እና ጂፒኤስ (GPS) የተገጠመሊቸው ሆኖ ጂፒኤሱ አገሌግልት የሚሰጥ ሇመሆኑ 

በኤጀንሲው ባሇሙያዎች የተረጋገጠበት ማስረጃ ማቅረብ፡፡  

1.6  በድርጅቱ የሚሰሩ የሰው ኃይሌ ብዛት ዝርዝር መረጃ  

1.7 ድርጅቱ የሚገኝበት ቋሚ ቢሮ አድራሻ (ክፍሇ ከተማው፤ ወረዳው፤ የቤት 

ቁጥሩ፤ ስሌክ ቁጥር) እንዲሁም ቢሮው በኪራይ ከሆነ የኪራይ ውሌ ማስረጃ፡፡ 
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1.8 ዓመታዊ የተሸከርካሪ ቴክኒካሌ ምርመራ ውጤትና የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ 

የተከፈሇበት ሰነድ፡፡ 

1.9 ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ ሰራተኞች፤ ሹፌርና ረዳት የቴታነስ ክትባትና የጤና 

ምርመራ ማስረጃ 

1.10 ሇምዝገባ ያመጣቸው ተሸከርካሪዎች ተበሊሽተው ያሌቆሙና ስራ መስራት 

የሚችለ መሆናቸውን በኤጀንሲው ባሇሙያዎች የተረጋገጠ ማስረጃ፡፡   

፪. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በዚህ አንቀጽ በቁጥር ፩ ከተዘረዘሩት ውስጥ 

ከ1.1 - 1.10 የተዘረዘሩትን ሙለ በሙለ ካሊሟሊ ድሌድለ ውስጥ አይገባም፡፡ 

፫. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፪ የተገሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ አዲስ ገቢ ድርጅት ከሆነ ግን 

በቁጥር ፩ ከተዘረዘሩት ውስጥ ከ1.3 – 1.10 ያለትን ማሟሇት ይገባዋሌ፡፡ 

፯. የግሌ ጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ የመሰብሰብና የማጓጓዝ የኮንትራት ስራ ውድድር 

ምዝገባ 

፩. ኤጀንሲው በየሁሇት ዓመቱ ግሌጽ የአገሌግልት ጨረታ ማስታወቂያ በማውጣት 

የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ደረቅ ቆሻሻን ከተቋማት በኮንትራት ስራ ሇመሰብሰብና 

ሇማጓጓዝ እንዲወዳደሩ ያደርጋሌ፡፡ 

፪. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻን ከተቋማት በኮንትራት 

ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዝ ሲወዳደር ኤጀንሲው በእጣ በሚመድበው በየትኛውም 

ወረዳና የስራ ቦታ የመስራት ግዴታ አሇበት፡፡ 

፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በኮንትራት ስራው ሲወዳደር (ሲመዘገብ) 

በአንቀጽ ፮ ቁጥር ፩ በተዘረዘሩ መስፈርቶችን መሰረት ሁለንም የተጠየቁ 

ሰነዶችን ጠርዞ ማህተም ባሇው ሸኝ ደብዳቤና በእያንዳንዱ የሰነዱ ገጽ ጀርባ ሊይ 

የድርጅቱን ማህተም በማሳረፍ በፖስታ በማሸግ ኤጀንሲው በሚያዘጋጀው የታሸገ 

ሳጥን ውስጥ ማስገባት ይገባዋሌ፡፡ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት የኮንትራት ስራ የምዝገባ ጊዜ በሁሇት ዓመት አንዴ ሆኖ 

የምዝገባ ቀኑ ርዝመትም በማስታወቂያው በሚገሇፀው የቀን መጠን ርዝመት 

የሚወሰን ይሆናሌ፡፡ 
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፭. የማንኛውም አዲስ የግሌ የጽዳት ድርጅት ምዝገባ የሚከናዎነው በሁሇት ዓመት 

አንዴ በግሌጽ ማስታወቂያ ብቻ ነው፡፡ ከዚህ ውጪ ምንም ዓይነት ምዝገባ 

በኤጀንሲው ማከናዎንና ድሌድሌ መስጠት ክሌክሌ ነው፡፡ 

፮. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፬ የተገሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ ኤጀንሲው የግሌ የጽዳት 

ድርጅቶች እጥረት ካጋጠመው ወይንም በዲሲፕሉን ችግር ምክንያት የግሌ ጽዳት 

ድርጅቶችን ውሌ ካቋረጠና ውለ የተቋረጠባቸው የግሌ ጽዳት ድርጅት ሲሰራበት 

የነበረው ቦታ ክፈተት ከፈጠረ በማናጅምነት አስፈቅዶ ግሌጽ ማስታወቂ በማውጣት 

ሁሇት ዓመት ሳይሞሊው በማንኛውም ጊዜ አዲስ ድርጅት ምዝገባ አድርጎ በክፍት 

ቦታው ብቻ ድሌድሌ ሉያደርግ ይችሊሌ ወይንም ዝቅተኛ ተቋማት ባሇበት ወረዳ 

የሚሰሩ የግሌ ጽዳት ድርጅቶችን አወዳድሮ ሉደሇድሌ ይችሊሌ፡፡ 

፰. በኤጀንሲው የውድድር ማስታወቂያ ከመውጣቱ በፊት የሚከናዎኑ ስራዎች 

፩. የኤጀንሲው የደረቅ ቆሻሻ አገሌግልት ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት በየሁሇት ዓመቱ 

ድሌድሌ ከመከናዎኑ ከ6 ወራት አስቀድሞ በ10 ሩም ክፍሇ ከተማ የሚገኙ 

ተቋማትን መረጃ በየወረዳው ያደራጃሌ፡፡ 

፪. የተደራጀውን የተቋማት መረጃ መነሻ በማድረግ ተቋማት ሉያመነጩት በሚችሌ 

የቆሻሻ መጠን መነሻ በማድረግ በየወረዳቸው በሶስት ደረጃ እንዲከፈለና 

እንዲደራጁ ይደረጋሌ፡፡ እነርሱም ከፍተኛ፤ መካከሇኛና ዝቅተኛ ቆሻሻ 

ሉያመነጩ የሚችለ በማሇት ነው፡፡ 

፫. የቴክኒካሌና ድሌድሌ ኮሚቴው ወረዳዎች ባሊቸው የተቋማት ብዛት በሶስት ደረጃ 

በመክፈሌ (ከፍተኛ ተቋማት ያሊቸው፤ መካከሇኛ ተቋማት ያሊቸው፤ ዝቅተኛ 

ተቋማት ያሇቸው) በማሇት ወረዳዎችን ሇእጣ ድሌድሌ ዝግጁ ያደርጋሌ፡፡ 

፬. በየሁሇት ዓመቱ የግሌ የጽዳት ድርጅት ድሌድሌ ምዝገባ ከመከናዎኑ በፊት 

የኤጀንሲው የደረቅ ቆሻሻ አገሌግልት ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት በስራ ሊይ 

የሚገኙ ድርጅቶች አገሌግልት ሇሚሰጡት ተቋም ምንያክሌ በጥራት አገሌገልት 

እየሰጡ እንደሆነ በጥናት መረጃውን በማደራጀት የምደባ መስፈርት እንዲሆን 

ይደረጋሌ፡፡ 

፭. በየሁሇት ዓመቱ የግሌ የጽዳት ድርጅት ድሌድሌ ምዝገባ ከመከናዎኑ በፊት 

የኤጀንሲው የደረቅ ቆሻሻ አገሌግልት ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት በስራ ሊይ 
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የሚገኙ ተሸከርካሪዎች በመመሪያው መስፈርት መሰረት ጂፒኤስ መገጠሙን፤ 

የተሸከርካሪው ቀሇም፤ በተሸከርካሪው ሊይ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሳጥን 

ከነሙለ ግብዓቱ መኖሩን፤ ተሸከርካሪው ተበሊሽቶ ያሌቆመና በስራ ሊይ ሇመሆኑ 

በማረጋገጥ በደብዳቤ ሇድርጅቱ ማሳወቅ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

፮. የኤጀንሲው የደረቅ ቆሻሻ አገሌግልት ማስተባበሪያ ዳይሬክቶሬት በየሁሇት ዓመቱ 

ሇሚያደርገው ድሌድሌ ምን ያክሌ ተሸከርካሪ እንደሚያስፈሌገው የወረዳዎችን 

የተቋማት ብዛትና የቆሻሻ የማመንጨት አቅም ግምት በማስገባት የምዝገባ 

ማስታወቂያ ከመውጣቱ በፊት በማናጅምንት እንዲወሰን ያደርጋሌ፡፡  

፱. የቴክኒካሌና ድሌድሌ ኮሚቴ አመራረጥ 

፩. በኤጀንሲ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ሇኮንትራት ስራ ሇመወዳደር ያስገቡትን ሰነድ 

ቴክኒካሌ ምዘና እና ድሌድሌ የሚያደርግ አንድ ኮሚቴ ያቋቁማሌ፡፡ ይህ ማሇት 

የቴክኒካሌ ግምገማውንና ድሌድለን የሚያደርገው ይህ ኮሚቴ ብቻ ይሆናሌ ማሇት 

ነው፡፡ 

፪. የድሌድሌ ኮሚቴው የሚመረጠው በተቋሙ ስራ አስኪያጅና ምክትሌ ስራ አስኪያጅ 

ሆኖ በማናጅመንት እንዲጸድቅ መደረግ ይገባዋሌ፡፡ 

፫. የግሌ የጽዳት ድርጅት የቴክኒካሌ ምዘናና ድሌድሌ ኮሚቴ አምስት አባሊት 

አለት፡፡ እነርሱም 

ተ.ቁ የምደባ ኮሚቴ አባሊት ብዛት በኮሚቴው ያሇው ድርሻ 

1 የደረቅ ቆሻሻ አገሌግልት ዳይሬክቶሬት 1 ሰብሳቢ 

2 ን/ግ/ጠ/አገ/ ዳይሬክቶሬት 1 ፀሀፊ 

3 የሇውጥ ቡድን  1 አባሌ 

4 ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት 1 አባሌ 

5 ሊንድፊሌ ዳይሬክቶሬት 1 አባሌ 

 

፲. የቴክኒካሌ ምዘናና ድሌድሌ ኮሚቴው ተግባርና ኃሊፊነት 

፩. የማንኛውም የቴክኒካሌና የድሌድሌ ኮሚቴ አባሌ የስራ ዘመን ሇአንድ ዙር ሆኖ 

ነገር ግን ማናጅምንቱ ካመነበትና ካጸደቀው እስከ ሶስት ዙር እንዲቀጥለ 

ይደረጋሌ፡፡ ነገር ግን ከሶስት ዙር በሊይ እንዲሰሩ አይገደዱም 
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፪. ማንኛውም የቴክኒካሌና የምደባ ኮሚቴ አባሌ የተቋሙን ጥቅም አሳሌፎ ሲሰጥ 

ከተገኝ፤ የኮሚቴውን ሚስጥር ካወጣ፤ ከመመሪያው ውጭ ሲሰራ ከተገኘ፤ የተቋሙ 

ስራ አስኪያጅ ችግሩን ሇማናጅምንት አቅርቦ አባለ ከኮሚቴነት እንዲነሳ 

ያደረጋሌ፡፡ በምትኩም ላሊ አባሌ በማናጅምንት እንዲፀድቅ ይደረጋሌ፡፡ 

፫. የቴክኒካሌ ምዘናና ምደባ ኮሚቴው ሇውድድር የሚቀርቡ የግሌ ጽዳት ድርጅቶችን 

በዚህ መመሪያ በአንቀጽ ፮ ቁጥር ፩ በቀረበው መስፈርት መሰረት የቴክኒካሌ 

ምዘናውን ያከናውናሌ ውጤቱንም ሇማናጅምንት አቅርቦ ያፀድቃሌ፡፡ 

፬. በቴክኒካሌ ምዘናው ያሊሊፉ ድርጅቶች ወይንም ድርጅቱ አሌፎ ነገር ግን ድርጅቱ 

በርካታ ተሸከርካሪዎችን አቅርቦ ከመሀሌ በቴክኒካሌ ምዘናው ያሊሊፈ ተሽከርካሪ 

ካሇ ውጤቱ በማናጅመንት እንዲፀድቅ በማድረግ ተሸከርካሪው ወይም ድርጅቱ 

ያሌተመረጠበት ምክንያት ተጠቅሶ ውጤቱ ሇተወዳደሩ ድርጅት እንዲያውቀው 

በደብዳቤ እንዲገሇጽሊቸው ያደርጋሌ፡፡ 

 ፭. የቴክኒካሌ ምዘናውን ያሇፉ ድርጅቶች ተወዳዳሪዎችና ታዛቢዎች በተገኙበት 

በወረዳ ተከፋፍል በእጣ እንዲደሇደለ ያደረጋሌ፡፡ 

፮. የቴክኒካሌ ኮሚቴው የድሌድሌ ውጤቱን በቃሇ ጉባኤ አደራጅቶ ሇተቋሙ የበሊይ 

ኃሊፊ እንዲያፀድቀው ያደርጋሌ፡፡ የድሌድለ ውጤት በተቋሙ የበሊይ ኃሊፊ 

ከፀደቀ በኋሊ በማስታወቂያ መሇጠፊያ ሊይ እንዲሇጠፍ ያደርጋሌ፡፡ 

፲፩. የግሌ የጽዳት ድርጅት የኮንትራት ስራ የእጣ ድሌደሌ አወጣጥ  

፩. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅቶች እጣ ድሌድሌ ውስጥ የሚገባው ቴክኒካሌ 

ምዘናውን ሙለ በሙለ ካሇፈ ብቻ ነው፡፡ 

፪. የማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የእጣ ድሌድሌ የሚከናዎነው የግሌ የጽዳት 

ድርጅቱ በሚያስገባው የተሽከርካሪ ታርጋ ነው፡፡ ይህም ማሇት አንድ የግሌ 

የጽዳት ድርጅት 10 ተሸከርካሪ ቢኖረውና አስሩም የቴክኒካሌ ምዘናውን ካሇፉ 

ከላልች የግሌ ጽዳት ድርጅት ቴክኒካሌ ምዘናውን ካሇፉ ተሽከርካሪዎች 

ኤጀንሲው በሚያስቀምጠው ደረጃ መሰረት በእጣ ሇተሸከርካሪዎቹ ምደባ 

ይሰጣሌ፡፡ በዚህም አስሩም ተሸከርካሪዎች በአስሩም ክፍሇ ከተማ በተሇያዩ 

ወረዳዎች ሉመደቡ ይችሊለ ወይንም የተወሰኑ ተሸከርካሪዎች እጣ ሳይወጣሊቸው 

ሉቀር ይችሊሌ፡፡   
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፫. ሇግሌ የጽዳት ድርጅቶች የእጣ ድሌድሌ የሚከናዎነው በወረዳ ተከፋፍል ሲሆን 

ከፍተኛ ተቋማት ያሇባቸው ወረዳዎች ካለ ሇሁሇት ወይም ከሁሇት በሊይ በቀጠና 

ወይም በመንደር ተከፍሇው ሇእጣ እንዲቀርቡ ይደረጋሌ፡፡ 

፬. ቴክኒካሌ ምዘናውን አሌፎ በእጣ ድሌድሌ ተወዳድሮ ምደባ ያሊገኘ ማንኛውንም 

የግሌ የጽዳት ድርጅትን ኤጀንሲው የመመደብ ግዴታ የሇበትም፡፡ ይህ ማሇት 

ኤጀንሲው እጣ ድሇድሌ የሚሰጠው በሚያስፈሌገው የተሸከርካሪ መጠን ብቻ 

ነው፡፡ 

፭. የተሸከርካሪዎች የእጣ አወጣጥ ድሌድሌ ከዚህ በታች በቀረበው መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

 የመጫን አቅሙ ከ45 ሜ.ኩብ በሊይ የሆነ ተሸከርካሪ ከፍተኛ ተቋማት 

ብዛት በሚገኝበት ወረዳ በእጣ እንዲወዳደር ይደረጋሌ፡፡ 

 የመጫን አቅማቸው ከ26 – 45 ሜትር ኩብ የሆነ ተሸከርካሪ መካከሇኛ 

የተቋማት ብዛት በሚገኙበት ወረዳ በእጣ እንዲወዳደር ይደረጋሌ፡፡ 

 የመጫን አቅማቸው 8 – 25 ሜትር ኩብ የሆነ ተሸከርካሪ ዝቅተኛ 

የተቋማት ብዛት ባሇበት ወረዳ ሊይ ሇእጣ እንዲወዳደር ይደረጋሌ፡፡ 

፮. ኤጀንሲው መዝግቦ ባቀረበው የተቋማት ዝርዝር መሰረት ሁለም ወረዳዎች ባሊቸው 

የተቋማት ብዛት በተሇይ ከፍተኛ ቆሻሻ ያመነጫለ በሚባለ ተቋማት ብዛት 

መሰረት በማድረግ ወረዳዎች በሶስት ደረጃ እንዲከፈለ ይደረጋሌ፡፡ እነሱም 

ዝቅተኛ ተቋም ብዛት ያሇው ወረዳ፤ መካከሇኛ ተቋም ብዛት ያሇው ወረዳና 

ከፍተኛ ተቋም ብዛት ያሇው ወረዳ ናቸው፡፡  

፯. በዚህ አንቀጽ ቀጥር ፫ በተገሇፀው መሰረት የኤጀንሲው የቴክኒካሌና ድሌድሌ 

ኮሚቴ በሚወስነው መጠን መሰረት እሰከ ስንት ተቋማት ያሊቸው ወረዳዎች 

ከፍተኛ፤ መካከሇኛና ዝቅተኛ ይባለ የሚሇውን ይወስናሌ፡፡  

፲፪. የስራ ውሌ መዋዋሌ 

 ፩. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የእጣ ድሌድሌ ምደባ ካገኘ በኋሊ ከኤጀንሲው 

ጋር ህጋዊ የስራ ውሌ መፈራረም ግዴታ አሇበት፡፡ 
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፪. ኤጀንሲው የእጣ ድሌድሌ ካደረገ በኋሊ የማንኛውንም የግሌ ጽዳት ድርጅት የቦታ 

ድሌድሌ ሇውጥ ማድረግ አይችሌም፡፡ ነገር ግን ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት 

ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ከመዋዋሊቸው በፊት በግሊቸው የምደባ ቦታ መቀያየር 

ይችሊለ፡፡ ነገር ግን ሇመቀያየራቸው የሁሇቱም ድርጅቶች ማህተም ያሇው እና 

ሁሇቱም ፈሌገው መቀያየራቸውን የሚገሌጽ ደብዳቤ ሇኤጀንሲው ማስገባት 

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በዕጣ በተደሇደሇበት ወረዳ ሇመስራት 

ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ከገባ በኋሊ ምንም አይነት የቦታ ቅያሬ ማድረግ 

አይችሌም፡፡ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ ከሚሰበስብበት ተቋም ጋር ኤጀንሲው 

በሚያዘጋጀው የውሌ ፎርም/ማኑፌስቶ/ አራት ኮፒ በመፈራረም ሇደረቅ ቆሻሻ  

አስተዳደር ኤጀንሲ፤ ሇክፍሇ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ጽ/ቤት፤ ቆሻሻ 

ሇሚያነሳሇት ተቋምና ቀሪውን ሇእራሱ የማስቀመጥ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፭.  የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ከተቋማት ጋር የሚዋዋለበትን የውሌ ሰነድ ኤጀንሲው 

ሇሁለም ወጥ በሆነ መሌኩ እዲዘጋጅ ያደርጋሌ፡፡ 

፮. በአዲስ ድሌድሌ ምክንያት በተቋማት የቆሻሻ መነሳት ችግር እንዳያጋጥም 

ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅቶች አዲስ በተመደቡበት ተቋም ሄዶ ውሌ 

ተዋውል ስራ አስከሚጀምር ድረስ አዲሱ ድሌድሌ በደብዳቤ ከተሰጠው ቀን ጀምሮ 

ሇአንድ ወር የዝግጅት ጊዜ ይሆናሌ፡፡ 

፯. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፮ በተገሇፀው መሰረት ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት 

በአንድ ወር የዝግጅት ጊዜ ደረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ ያሇበት ቀድሞ በተመደበበትና 

ሲሰራ በነበረው ተቋም ውስጥ ሆኖ ነገር ግን ጎን ሇጎን አዲስ በተመደበበት ተቋም 

በመሄድ ውሌ መግባትና ራሱን ማስተዋወቅ ይገባሌ፡፡ ነገር ግን የድሌድሌ ደብዳቤ 

ከተሰጠው ከአንድ ወር በኋሊ ከዚህ በፊት ሲሰራበት የነበረውን ተቋም አዲስ 

ሇተመደበው የግሌ ጽዳት ድርጅት አስረክቦ አዲስ በተደሇደሇበት ተቋም ብቻ 

አገሌግልት መስጠት ይገባዋሌ፡፡  
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፲፫. የስራ ውሌ ፈቃድ እድሳት 

፩. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የስራ ውሌ ፈቃድ በኤጀንሲው በየዓመቱ 

የማሳደስ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፪. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የስራ ውሌ ፈቃድ እድሳት ከሀምላ 1-30 

ማከናዎን አሇበት፡፡ ይህም ማሇት የሀምላ ወር ክፍያ ከመከናዎኑ በፊት ሁሇቱም 

ተዋዋዬች ውሊቸውን ማደስና መፈራረም ይገባሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የስራ ውሌ ፈቃዱ ከኤጀንሲው ጋር ሇማደስ 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መስፈርቶች ማሟሊት ይገባዋሌ፡፡ 

 ከክፍሇ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ጽ/ቤት በስራው እንዲቀጥሌ 

የድጋፍ ደብዳቤ 

 ከማስወገጃ ቦታ፤ ከመሌሶ መጠቀም ማዕከሊት ወይም ከደረቅ ቆሻሻ 

ማቃጠያ ማዕከሌ በአሰራር ሊይ ችግር የላሇበት ሇመሆኑ ኤጀንሲው 

በሚያዘጋጀው ቼክ ሉስት መሰረት የድጋፍ ደብዳቤ 

 የታደሰ የንግድ ፈቃድ 

 ዓመታዊ የተሸከርካሪ ቴክኒካሌ ምርመራ ውጤት 

 የሶስተኛ ወገን ኢንሹራንስ 

 ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ ሰራተኞች የጤና ምርመራ ውጤት 

 የታደሰ የቤት ኪራይ ውሌ ወይም ቢሮው የሚገኝበት ካርታ 

 በተሸከርካሪው ውስጥ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ሳጥን ከነሙለ 

ግብዓቱ 

 ጂፒኤስ የተገጠመሇት ተሽከርካሪ ስራ ሊይ መሆኑና ጂፒኤሱ ስራ ሊይ 

መሆኑ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት የስራ ውሌ ፈቃድ በኤጀንሲው በየዓመቱ ካሌታደሰ የስራ 

ውሌ ፈቃዱ ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ ይሰረዛሌ፡፡ 
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፲፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት የአገሌግልት ክፍያ ስርዓት  

፩. የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ ሰብስቦ ሊጓጓዘበት የክፍያ ተመን የከተማው 

አስተዳደር በሚወስነው ቁርጥ ዋጋ መሰረት በሜትር ኩብ ወይም በኪል ግራም 

ተሰሌቶ ይሆናሌ፡፡ 

፪. የግሌ የጽዳት ድርጅት ሰብስቦ ሊጓጓዘት የደረቅ ቆሻሻ ክፍያ በወሩ መጨረሻ 

የክፍሇ ከተማው ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ጽ/ቤት ያረጋገጠበት ሰነድ፤ ከማስወገጃ 

ቦታ የቀረበ መረጃና የተቋማት መረጃ ተመሳክሮ ይከፈሊሌ፡፡ 

፫. ሇግሌ የጽዳት ድርጅቶች ሰብስበው ሇሚያጓጉዙበት ክፍያ ተመን ዋጋ በጥናት 

የተመሰረተና ከወቅቱ ሁኔታ ጋር ያገናዘበ የዋጋ ተመን የከተማው አስተዳደደር 

ሉጨምር ወይም ሉቀንስ ይችሊሌ፡፡ 

፬. ማንኛው የግሌ የጽዳት ድርጅት የማስወገጃ አገሌግልት ክፍያ ኤጀንሲው 

በሚያወጣው ታሪፍ መሰረት የመክፈሌ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፭. በከተማው በሚገኙ በሁለም ተቋማት በግሌ ጽዳት ድርጅቶች ሇሚሰበሰብና 

ሇሚጓጓዝ የደረቅ ቆሻሻ የክፍያ መጠኑ ተመሳሳይ ነው፡፡ 

፮. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ውሌ ተዋውል ስራ ከጀመረ በኋሊ የክፍያ 

ማሻሻያ መጠየቅ አይችሌም፡፡ ነገር ግን የውሌ እድሳት ከመፈራረሙ በፊት 

ክፍያው እንዲሻሻሌሇት በመጠየቅ ተዋውል ስራ መጀመር ይገባዋሌ፡፡ 

፲፭. የግሌ ጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ መሰብሰቢያና ማጓጓዣተሸከርካሪ ሁኔታ 

፩. በከተማችን ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ተሸከርካሪ ጂፒኤስ 

የተገጠመሇት ኮምፓክተር ብቻ መሆን ይገባዋሌ፡፡ ነገር ግን ተቋማት ከሚያመነጩት 

ደረቅ ቆሻሻ ባህሪ ተነስቶ ኤጀንሲው በሌዩ ሁኔታ የገንዳ ተሸከርካሪ ሇተወሰኑ 

ተቋማት ብቻ ሉፈቅድ ይችሊሌ፡፡ 

፪. ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስብ የግሌ የጽዳት ድርጅት ተሽከርካሪ ቀሇም ሰማያዊ ሉሆን 

ይገባሌ፡፡ 

፫. የግሌ የጽዳት ድርጅት ተሸከርካሪ ሊይ የድርጅቱ ስም በሁሇቱም ጎን የተጻፈበት 

ሉሆን ይገባዋሌ፡፡ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት በስራ ሊይ የሚሰማራ ተሽከርካሪ የስሪት ዘመኑ ከ20 ዓመት 

ያሌበሇጠው መሆን ይገባዋሌ፡፡  
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፭. ደረቅ ቆሻሻን በኮንትራት ሇመሰብሰብና ሇማጓጓዝ የሚመዘገብ የግሌ ጽዳት ድርጅት 

ቢያንስ ሁሇት ኮምፓክተር ተሸከርካሪ በድርጅቱ ስም ወይም በድርጅቱ ባሇቤት ስም 

ሉኖረው ይገባሌ፡፡ ነገር ግን አንድ ተሸከርካሪ ብቻ ያሇው ድርጅት ከሆነ ከላሊ አንድ 

ተሸከርካሪ ካሇው ድርጅት ጋር በመሆን በራሳቸው ፍሊጎት ተዋህደው በጋራ ተቀናጅተው 

ሇመስራት የውሌ ስምምነት ይዘው መቅረብ ይገባቸዋሌ፡፡ ነገር ግን የኤጀንሲው የኮንትራት 

ውለ አስከሚጠናቀቅ ድረስ የተዋሃዱ ድርጅቶች በጋራ የመስራት ግዴታ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

፮. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፭ የተገሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ ሁሇት ኮምፓክተር ተሽከርካሪ 

ከላሇውና አንድ ብቻ ተሸከርካሪ ኖሯቸው በጋራ ሇመስራት የተስማሙ ሁሇት 

ድርጅቶች  ክፍያም ይሁን ከኤጀንሲው ጋር ውሌ ሲዋዋለ ሇየብቻቸው በየግሌ 

ተቋማቸው ሆኖ ክፍያም የሚከፈሊቸው በየግሌ ተሸከርካሪያቸው በሰራው መጠን በግሌ 

ድርጅታቸው ስም ነው፡፡ ነገር ግን የእነዚህ ድርጅቶች የጋራ ስምምነት ውሌ ዋና 

አሊማው የአንደኛው ተሸከርካሪ ቢበሊሽ የላሊኛው ድርጅት ሸፍኖ እንዲሰራ ሇማድረግ 

ነው፡፡ 

፯. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ተሽከርካሪ ከመግዛቱ በፊት በቅድሚያ 

ኤጀንሲውን በደብዳቤ መጠየቅና ሇመግዛት የድጋፍ ደብዳቤ ከኤጀንሲው ማግኘት 

አሇበት፡፡ ነገር ግን ከኤጀንሲው እውቅና ውጪ በግሊቸው ተሽከርካሪ ገዝተው 

ኤጀንሲው ወደ ስራ እንዲያስገባሊቸው የሚጠይቁ የህብረት ሽርክና ማህበራትም ይሁን 

የግሌ ድርጅት ኤጀንሲው አያስተናግድም፡፡ 

፰. በስራ ሊይ የሚገኝ ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ስራ ከጀመረ በኋሊ ከኤጀንሲው 

እውቅና ውጪ ተጨማሪ ተሽከርካሪ ገዝቶ ወደ ስራ ማስገባት ወይም እንዲገባሇት 

መጠየቅ አይችሌም፡፡ 

፲፮. የደህንነት መጠበቂያና ግብዓት ስሇማሟሊት 

፩. ማንኛው የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻን ሲሰበስብና ሲያጓጉዝ የደረቅ ቆሻሻ 

አስተዳዳር ኤጀንሲ በሚያወጣው ስታንዳርድ መሰረት ሁለም ሰራተኞች የደህንንት 

መጠበቂያ ግብዓት፤ ቱታና ባጅ ማድረግ ይገባቸዋሌ፡፡ 
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፪. የማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ሹፌር፤ ረዳት፤ ደረቅ ቆሻሻ የሚጭን ሰራተኛ 

በስራ ሊይ በሚሆንበት ወቅት ውሃ ሰማያዊ ቀሇም ያሇው ቱታ፤ ቀይ አንጸባራቂ 

ጃኬት፤ ማስክ፤ ጓንትና ሴፍቲ ጫማና ባጅ የማድረግ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ ሰራተኞች ቱታ ሁላም 

ንፁህ መሆን ይገባሌ፡፡ 

፲፯. የስራ አገሌግልትን ውሌ ስሇመሰረዝ 

፩. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት የአካባቢ ጥበቃ ህጎችን ከተሊሇፈ ወይም የደረቅ 

ቆሻሻ ህግ፤ ደንብ፤ ከተሊሇፈ የተሰጠው የስራ ውሌ ፈቃድ ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ 

ይሰረዛሌ በህግም ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፪. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በአቅም ማነስ፣ ስራው ባያዋጣው ወይም የሥራ 

ዘርፋን በመቀየር አስቦ በግለ ሥራውን ሇማቋረጥ ሲወስን ከሁሇት ወር በፊት 

ሇውሌ ሰጪው በጽሁፍ ማመሌከቻውን በማቅረብ ውለ እንዲቋረጥ ይደረጋሌ፡፡ 

፫. በማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት  ሊይ የክፍሇ ከተማው ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር 

ጽ/ቤት በጽሁፍ ሁሇቴ ቅሬታ ካቀረበበት፤ አገሌግልት በሚሰጣቸው በተሇያዩ 

ደንበኞች ሁሇቴ ቅሬታ ከቀረበበትና በማስወገጃ ቦታ ተደጋጋሚ ሁሇቴ ቅሬታ 

ከቀረበበትና በኤጀንሲው ከተረጋገጠ፤ የስራ ውሌ ፈቃድ ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ 

ይቋረጣሌ፡፡ 

፬. ከተመደበበት ወረዳና ክፍሇ ከተማ ውጭ ደረቅ ቆሻሻ ሲሰበስብና ሲያጓጉዝ ከተገኘ 

እንዲሁም ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወሰን ውጪ ደረቅ ቆሻሻ ሲያስገባ 

ከተገኘ ወይም ከላልች ጋር ተመሳጥሮ እንዲገባ ያደረገ ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ 

ውለ ተቋርጦ በህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፭. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅቶች ኤጀንሲው ከሚከፍሊቸው ክፍያ ውጪ ከተቋማት 

ጋር ተደራድሮ ተጨማሪ ክፍያ ሲያስከፍሌ ከተገኘ እንዲሁም በአድማ በመሳተፍ 

አገሌግልት መስጠት ካቆመ ያሇምንም ቅድመ ሁኔታ ውለ ተቋርጦ በህግ ተጠያቂ 

ይሆናሌ፡፡ 

፮. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅት የደረቅ ቆሻሻ ማጓጓዣ ኮምፓክተር ተሽከርካሪው 

የማመቅ ሲስተም/ ሀይድሮሉክ ሲስተም/ በትክክሌ መስራቱን አረጋግጦ ወደ ስራ 
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ማሰማራት አሇበት፡፡ ነገር ግን ሲስተሙን አበሊሽቶ ሲሰራ ከተገኘ ያሇምንም 

ቅድመ ሁኔታ ውለ ተቋርጦ በህግ ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

 

 

 

 

 

 

ክፍሌ ሶስት 

የተሇያዩ አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት 

፲፰. የኤጀንሲው ተግባርና ኃሊፊነት 

አግባብ ባሊቸው ህጎች ሇኤጀንሲው የተሰጡት ስሌጣንና ኃሊፊነት እንደተጠበቁ ሆኖ የግሌ 

የጽዳት ድርጅቶች የደረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና ማጓጓዝን በሚመሇከት ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩትን ተግባር ኃሊፊነት አለት፡፡ 

፩. የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የሚሰሩበት የአሰራር ስታንዳርድ ያዘጋጃሌ፡፡ 

፪. በከተማው በግሌ ጽዳት ድርጅቶች አገሌግልት የሚያገኙና ማግኘት የሚገባቸውን 

ድርጅቶችን መረጃ ያደራጃሌ፡ ሇእጣ ድሌድሌ እንዲመች አድርጎ በየወረዳው 

ከፋፍል ያዘጋጃሌ፡፡ 

፫. ሇግሌ የጽዳት ድርጅቶች በመመሪያው መሰረት ድሌድሌ ይሰጣሌ፡ የስራ ውሌ 

ስምምነት ይፈራረማሌ፡፡ በውለና በመመሪያው መሰረት የማይሰሩትን በማስረጃ 

ሲረጋገጥ የውሌ ፈቃዳቸውን ያሇቅድመ ሁኔት ይሰርዛሌ፡፡ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት ክፍያን ከድርጅቱ የሚመጣ ሰነድን፤ ከማስወገጃ ቦታ የቀረበ 

ሰነድንና ከክፍሇ ከተማ የቀረበ ማስረጃን አጣርቶ ክፍያ ይፈጽማሌ፡፡ 

፭. የግሌ የጽዳት ድርጅቶችን የስራ አፈጻጸም ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ 

ይገመግማሌ፤ አስፈሊጊውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳሌ፡፡ 
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፮. የኮንትራት ውሌ በማዘጋጀት ወደ ጽዳት ስራ ሉገቡ የሚችለ የግሌ የጽዳት 

ድርጅቶችን ውሌ ይፈራረማሌ፡ ስራው በውለ መሰረት መሰራቱን ይከታተሊሌ 

ይቆጣጠራሌ፡፡ 

፯. በዘርፉ ሇተሰማሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠናዎችን 

ይሰጣሌ፡፡ 

፲፱. የክፍሇ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ጽ/ቤት ተግባራና ኃሊፊነት 

፩.  በክፍሇ ከተማው ውስጥ የሚገኙትን በግሌ የጽዳት ድርጅቶች አገሌግልት ፈሊጊ 

ተቋማት፤ ድርጅቶች፤ ሆቴልች ወዘተ መረጃዎችን ያሰባስባሌ፣ ያደራጃሌ፣ 

በክፍሇ ከተማው ውስጥ በሚገኙ ወረዳዎች በተመደበ የግሌ ጽዳት ድርጅት 

እንዲነሳ ያደርጋሌ፡፡ 

፪. በክፍሇ ከተማው ተመድበው ሇሚሰሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ሇሚሰጡት 

አገሌግልት በስታንዳርዱ መሰረት እየተሰራ ሇመሆኑ ተከታታይነት ያሇው 

ድጋፍ፤ ክትትሌ፤ ቁጥጥር ያደርጋሌ፡፡ የአፈጻጻማቸውን ሪፖርት አጠናክሮ 

ሇኤጀንሲ ይሌካሌ፡፡ 

፫. በክፍሇ ከተማው የሚሰሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የሚፈጠር ችግርን፤ የተቋማት 

መቀማማትን ወዘተ ይፈታሌ፡፡ 

፬. ከተገሌጋዩ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ሇይቶ ወቅታዊ ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ በክፍሇ 

ከተማው ከሚገኙ ከግሌ የጽዳት ድርጅቶች ጋር በቋሚነት ስራዎችን 

ይገመግማሌ አስፈሊጊውን ማስተካከያም በመሪያው መሰረት  ያደርጋሌ፡፡ 

፭. በየወሩ የግሌ የጽዳት ድርጅቱ በተመደበበት ተቋም ሇማገሌገለ አረጋግጦ የክፍያ 

ሰነዱ ተገቢ መሆኑን ሇኤጀንሲው በሸኝ ደብዳቤ ይሌካሌ፡፡ 

፳. የወረዳ ደረቅ ቆሻሻ አስተዳደር ጽ/ቤት ተግባርና ኃሊፊነት 

፩. በወረዳው በግሌ የጽዳት ድርጅት አገሌግልት ፈሊጊ ተቋማት፤ ድርጅቶች፤ 

ሆቴልች ወዘተ መረጃዎችን ያሰባስባሌ፣ ያደራጃሌ፣ በግሌ ጽዳት ድርጅት እንዲነሳ 

ያደርጋሌ፡፡ 

፪. የግሌ የጽዳት ድርጅቶች በስታንዳርዱ መሰረት ሇተመደቡበት ተቋም አገሌግልት 

መስጠታቸውን ይከታተሊሌ፤ ድጋፍ ያደርጋሌ፡፡ የአፈጻጻማቸውን ሪፖርት 

አጠናክሮ ሇክፍሇ ከተማው በየወሩ ይሌካሌ፡፡ 
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፫. በወረዳው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዳት ማህበራት ከመኖሪያ ቤት ውጭ 

(ከተሇያዩ ተቋማት፤ የንግድ ድርጅቶች) ደረቅ ቆሻሻ እንዳያነሱ ግንዛቤ 

ይፈጥራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ ቆጣጠራሌ፤ አስፈሊጊውን ማስተካካያ ይወስዳሌ፡፤ 

፳፩. የግሌ የጽዳት ድርጅት ተግባርና ግዴታ 

፩. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅት ወደ ማስወገጃ ቦታ፤ ማቃጠያ ማዕከሊት ወይም 

ሇመሌሶ መጠቀምና ኡደት ማዕከሊት የሚጓጓዙ ደረቅ ቆሻሻዎች ኤጀንሲ ባወጣው 

ደንብ፤ መመሪያ፤ ስታንዳርድና ማኑዋሌ መሰረት ማከናዎን ይገባዋሌ፡፡ 

፪. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በየዓመቱ ከኤጀንሲው ጋር በዚህ መመሪያው 

መሰረት የስራ ውለን ማደስና የመፈራረም ግዴታ አሇበት፡፡ 

፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ ከሚያነሳሇት ድርጅት ጋር ውሌ 

በመፈራረም ቆሻሻውን የሚያነሳበትን ቋሚ ፕሮግራም የማሳወቅና በፕሮግራሙ 

መሰረት የማንሳት ግዴታ አሇበት፡፡ 

፬. የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ከተቋማት ውጭ የቤት ሇቤት ደረቅ ቆሻሻ የማሰባሰብና 

የማጓጓዝ ስራ ሊይ መሳተፍ አይችለም፡፡ 

፭. የግሌ ጽዳት ድርጅቶች የተረከቡትን ቆሻሻ የአካባቢና የጤና ችግር መንስኤ 

እንዳይሆን ተገቢውን ጥንቃቄ በመውሰድ የህብረተሰቡን ጤና እና የአካባቢ 

ደህንነት መጠበቅ አሇባቸው፡፡ 

፮. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻን ከአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር 

ወሰን ውጭ ሰብስቦ ወደ ከተማው ማስወገጃ ቦታ፤ የቆሻሻ ማቃጠያ ወይም 

የኮምፖስት ማዕከሊት ማስገባት የተከሇከሇ ነው፡፡  

፯. የግሌ የጽዳት ድርጅት ከኤጀንሲው ጋር የተዋዋሇውን ውሌ ሇማቋረጥ ሲፈሌግ 

ከማቋረጡ በፊት አንድ ወር ሲቀረው ሇውሌ ሰጪው በጽሁፍ ማሳወቅ ይገባዋሌ፡፡ 

፱. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅቶች በውለ ተመሊክቶ በተሰጠው የስራ ቦታ ብቻ 

አገሌግልቱን የመስጠት ግደታ አሇበት፡፡ 

፲. የግሌ የጽዳት ድርጅቶች ያሌተሇየ ደረቅ ቆሻሻ ወደ ማስወገጃ ቦታ ይዘው መሄድ 

ስሇማይችለ አገሌግልት ሇሚሰጧቸውን ተቋማት ቆሻሻን ከምንጩ እንዲቀንሱና 

በዓይነት የመሇየት ስራ እንዲያከናውኑ  የማድረግ ኃሊፊነት አሇባቸው፡፡   
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፲፩. የግሌ የጽዳት ድርጅቶች የመኪና መበሊሸት ቢገጥመው በአፋጣኝ ላሊ መኪና 

በመመደብ አገሌግልቱ እንዳይቋረጥ የማድረግ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፲፪. የግሌ ጽዳት ድርጅቶች ኤጀንሲው ከሚከፍሊቸው ክፍያ ውጪ ከተቋማት ጋር 

ተደራድሮ ምንም አይነት ተጨማሪ ክፍያ ማስከፈሌ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

፲፫. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት ደረቅ ቆሻሻ የሚሰበስብበት ተቋም 5 ሜትር 

የዞን ጽዳት እንዲያፀዳ የማድረግ ግዴታ አሇበት፡፡ 

፲፬. የግሌ የጽዳት ድርጅት አደገኛ ደረቅ ቆሻሻውን ከአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን ፈቃድ 

ሳይኖረው ማጓጓዝም ይሁን መሰብሰብ አይችሌም፡፡ 

፲፭. የደረቅ ቆሻሻ  አስተዳደር ኤጀንሲ ካስቀመጠው የማስወገጃ፤ የማቃጠያ ወይም 

የኮምፖስት ማዕከሌ ውጭ ከተቋማት የተሰበሰበን ደረቅ ቆሻሻ ማስወገድ የተከሇከሇ 

ነው፡፡ 

፲፮. በማስወገጃ ቦታ፤ በማቃጠያ ወይም በኮምፖስት ማዕከሊት የሚተገበሩ አሰራሮችንና 

ስታንዳርዶችን የማክበር ግዴታ አሇበት፡፡ 

፲፯. ማንኛውም የግሌ የጽዳት ድርጅት በወሩ ያጓጓዘውን ቆሻሻ መጠንና ሇመሌሶ 

መጠቀምና ኡደት አገሌግልት የዋሇ የቆሻሻ መጠንና ብር በየወሩ ሇኤጀንሲውና 

ቆሻሻ ሇሚሰበስብበት ክፍሇ ከተማ ሪፖርት የማቅረብ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

፲፯. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅት የደረቅ ቆሻሻ ማጓጓዣ ኮምፓክተር ተሽርካሪው 

የማመቅ ሲስተም/ ሀይድሮሉክ ሲስተም/ በትክክሌ መስራቱን አረጋግጦ ወደ ስራ 

ማሰማራት አሇበት፡፡ 

፲፰. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅት የደረቅ ቆሻሻ ማጓጓዣ ኮምፓክተር ተሽርካሪው 

ንጽህና ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን መታጠብ አሇበት፡፡ 

፲፱. ማንኛውም የግሌ ጽዳት ድርጅት አገሌግልት በሚሰጠው ተቋም የተሇየውንና 

ሇመሌሶ መጠቀም የሚውሇውን ደረቅ ቆሻሻ በማንሳት ሇሚረከብ አካሌ መስጠት 

ወይም እራሱም መጠቀም አሇበት፡፡  

፳. የሰራተኞችን የደህንነት መጠበቂያ ግብዓት በስታንዳርዱ መሰረት ማሟሊትና 

ንጽህናው እንዲጠበቅ በማድረግ የመስራት ግዴታ አሇበት፡፡  

 

፳፪. ቆሻሻ የሚያመነጭ ተቋም ተግባር 
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፩. ማንኛውም ተቋም ያመነጨውን ደረቅ ቆሻሻ በዓይነት በመሇየት፤ ከምንጩ 

የመቀነስና ውሌ ገብቶ ቆሻሻ ሇሚያነሳሇት የግሌ የጽዳት ድርጅት የማስረከብ 

ግዴታ አሇበት፡፡ 

፪. ማንኛውም ተቋም ያመነጨውን ደረቅ ቆሻሻ አካባቢን ሳይበክሌ ኤጀንሲው 

በሚያወጣው የማጠራቀሚያ ስታንዳርድ መሰረት የማጠራቀም ግዴታ አሇበት፡፡ 

፫. ማንኛውም ተቋም ሇግሌ የጽዳት ድርጅቶች ተጨማሪ ወይም በድርድር የሚከፍሇው 

ምንም ዓይነት ክፍያ የሇም፡፡  

፬. ማንኛውም ተቋም ቆሻሻ ከሚሰበስብሇት የግሌ የጽዳት ድርጅት ጋር ውሌ 

ተፈራርሞ ቆሻሻው እንዲነሳሇት የማድረግና በየወሩ ሇተነሳሇት ቆሻሻ ማረጋገጫ 

የመስጠት ግዴታ አሇበት፡፡ 

፭. ማንኛውም ተቋም ወደ ማስወገጃ ቦታ ወይም ማቃጠያ ማዕከሊት እንዳይገቡ 

የተከሇከለ ደረቅ ቆሻሻዎችን ቀሊቅል ማስቀመጥ የሇበትም፡፡ 

፳፫. የተጠያቂነት ስርዓት 

 ማንኛውም አካሌ በዚህ መመሪያ የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፊነት ካሌፈፀመ በህግ 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፳፬. መመሪውያውን ስሇማሻሻሌ 
 ይህ መመሪያ እንደ አስፈሊጊነቱ በኤጀንሲው ሉያሻሻሌ ይችሊሌ 

፳፭. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 
 ይህ መመሪያ ከዛሬ 03/07/2011 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

 
  

 

በአዲስ አባባ ከተማ አስተዳዳር  

የደረቅ ቆሻሻ አስተዳዳር ኤጀንሲ 

 


