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1. መግቢያ 

በከተማችን አዱስ አበባ ከሚመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ ውስጥ 75 ፐርሰንት የሚሆነው 

ከመኖሪያ ቤት ይመነጫሌ፡፡ ይህ ከመኖሪያ ቤት የሚመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ በአካባቢና 

በህብረተሰቡ ጤና ሊይ ጉዲት ሳያዯርስ በአግባቡ ሰብስቦ ሇማጓጓዝ የከተማው አስተዲዯር 

ከ6,000 በሊይ ዜጎችን በጥቃቅንና አነስተኛ የጽዲት ማህበራት በማዯራጀት ከቤት ሇቤት 

የዯረቅ ቆሻሻ የማሰባሰብ ስርዓት ከ15 ዓመት በፊት ከተማው ዘርግቶ ተግባራዊ እያዯረገ 

ይገኛሌ፡፡ 

በተሇይ በ2010 ዓ.ም የጥቃቅንና አነስተኛ የጽዲት ማህበራትን አቅም ሇማሳዯግና የዯረቅ 

ቆሻሻ ከመኖሪያ ቤት አሰባሰብ ስርዓቱን በተሻሇ ቴክኖልጂ በማገዝ የዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ 

ስርዓቱን ሇማዘመን ሲባሌ በጥቃቅንና አነስተኛ የጽዲት ማህበራት የተዯራጁትን ማህበራት 

በአቅራቢያቸው በሚመች ሁኔታ በማዋሃዴ ወዯ 74 የሽርክና ማህበራት እንዱያዴጉ 

በማዴረግ የተሻሇ አሰራር እንዱፈጠር ተዯርጓሌ፡፡  

እነዚህን የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ሇማስተዲዯር የሚያስችሌና ከተማዋ አሁን 

ካሊት የእዴገት ዯረጃ ጋር ሉመጥን የሚችሌ የተቀናጀ የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ስርዓት 

ሇመዘርጋት የሚያስችሌ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የአሰራር መመሪያ የነበረ 

ሲሆን ካሇው ሁኔታ በማቃኘት አሻሽል ማዘጋጀት አስፈሊጊ ሆኗሌ፡፡ በመሆኑም የአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር የተሻሻሇ የተቀናጀ የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ዯንብ ቁጥር ፻/፪ሺ፲ 

አንቀጽ ፴፫ መመሪያ የማውጣት ሥሌጣን በተመሇከተ ሇኤጀንሲው በከተማው ካቢኔ 

በተሰጠው ስሌጣን መሰረት በማዴረግ ይህንን የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የዯረቅ 

ቆሻሻ አሰባሰብ፤ የዞን ጽዲት አጠባበቅና የስታንዲርዴ አፈጻጸም የአሰራር መመሪያ 

አውጥቷሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

፩. አጭር ርዕስ   

ይህ መመሪያ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት 

የአሰራር መመሪያ ቁጥር ፳፬/፪ሺ፲፫’’ ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

 

፪. ዓሊማ 
 የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ሇከተማው ነዋሪ ህብረትሰብ የሚሰጡትን የዯረቅ 

ቆሻሻ አሰባሰብ ስርዓት ግሌጽ፤ ፍትሀዊ፣ ቀሌጣፋ እና ተጠያቂነት ያሇው እንዱሆን 

በማዴረግ አሰራሩን በማዘመን ከተማዋን ጽደና ውብ  ማዴረግ ነው፡፡ 
 

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

፩. “ከተማ’’  ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ ነው፡፡ 

፪. ኤጀንሲ ማሇት የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር 

ኤጀንሲ ነው፡፡ 

፫. ዯረቅ ቆሻሻ ማሇት የንብረቱ ባሇቤት ጥቅም የማይሰጥ ወይም የማይፈሇግ ብል 

የሚጥሇው ጠጣር ወይም ከፊሌ ጠጣር የሆነ ቁስ ነው፡፡ 

፬. መሰብሰብ ማሇት በአዱስ አበባ ከተማ ከመኖሪያ ቤት የሚመነጨውን ዯረቅ 

ቆሻሻ ሰብስቦ ወዯ  ጊዚያዊ ማቆያ ማዕከሌ በአነስተኛ ተሸከርካሪ ማጓጓዝ ነው፡፡ 

፭. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ማሇት ዯረቅ ቆሻሻን በአዱስ አበባ ከተማ 

ከሚገኙ መኖሪያ ቤቶችና ከዞን ጽዲት ሇመሰብሰብ በሽርክና ወይም በዩኒዬን 

የተዯራጁ የጽዲት ማህበራት ናቸው፡፡ 

፮. 15 ፐርሰንት ማበረታቻ  ማሇት ዯረቅ ቆሻሻ ከመኖሪያ ቤት ሇመሰብሰብ 

በአዱስ አበባ ከተማ ካቢኔ ጸዴቆ ሇህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት 

ከሚከፈሇው ክፍያ ውስጥ 15 ፐርሰንቱ የዞን ጽዲትና ሇነዋሪው ህብረተሰብ 

በሳምንት ሁሇቴ (በስታንዲርዴ) አገሌግልት መሰጠቱ በሚመሇከታቸው አካሊት 

ተረጋግጦ ሇማህበራቱ የሚከፈሌ ክፍያ ነው፡፡ 

፯. ዞን ማሇት የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ ዯረቅ ቆሻሻ እንዱሰበስብበት 

በወረዲው ወይንም በክፍሇ ከተማው ተከሌል የተሰጠው የስራ ቦታ ነው፡፡  
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፬. መመሪያውን ማውጣት ያስፈሇገበት ምክንያት፡፡ 

በአዱስ አበባ ከተማ ከመኖሪያ ቤት የሚመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ በህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበራት ቤት ሇቤት እየተሰበሰበ በጊዚያዊ ማከማቻ ቦታ እንዱከማች በማዴረግ 

በመንግስት ተሸከርካሪ ወዯ ማስወገጃ ቦታ እንዱጓጓዝ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ እነዚህ የህብረት 

ሽርክና የጽዲት ማህበራት ዯረቅ ቆሻሻን ከቤት ሇቤት የሚሰበስቡበት የአሰራር መመሪያ 

በ1997 ዓ.ም ተዘጋጅቶ እንዯወቅቱ ሁኔታ እየተሻሻሇ ተግባራዊ ሲዯረግ ቆይቷሌ፡፡ ነገር 

ግን ይህ መመሪያ አሁን ከተማዋ ካሊት የእዴገት ዯረጃና ህብረተሰቡ የሚጠይቀውን 

የጽዲት አገሌግልት ጥያቄ ሉፈታ በሚችሌ መሌኩ ያሌተዘጋጀ ሲሆን በተጨማሪም 

በመመሪያው ሊይ የተቀመጠው የቁጥጥርና የተጠያቂነት ስርዓቱ ውስንነት ያሇበት በመሆኑ 

እንዯገና አሻሽል ማውጣት አስፈሌጓሌ፡፡  

ስሇሆነም አሁን በከተማዋ የሚመነጨውን የመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ በአግባቡ ሰብስቦ 

ሇማጓጓዝ፤ የከተማው ህብረተሰብ በስታንዲርደ መሰረት በሳምንት ሁሇቴ አገሌግልቱን 

እንዱያገኝ ሇማዴረግ፤ የአካባቢ ወይም የዞን ፅዲት በተሻሇ እንዱጠበቅ እና ከመኖሪያ ቤት 

የዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎችን ሇመፍታትና ጠንካራ የቁጥጥርና 

የተጠያቂነት ስርዓት በመዘርጋት የዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ ስርዓቱን ሇማሻሻሌ ይቻሌ ዘንዴ 

ይህ መመሪያ ማዘጋጀት አስፈሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

፭. የመመሪያው ወሰን 

 የዚህ መመሪያ ወሰን በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ከመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ 

በሚሰበስቡ በሁለም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ሊይ ተፈጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 

፮. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብ ስርዓት 

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ የሚችሇው 

ከመኖሪያ ቤት፤ በተሇያዩ አካሊት ከአካባቢ ጽዲት የተሰበሰበን ወይም ማህበሩ ከዞን 

ጽዲት በራሱ የሰበሰበውንና በዞኑ በህገ-ወጥ መንገዴ የተጣለ ዯረቅ ቆሻሻዎችን 

ነው፡፡ 
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፪. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ከተሇያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ 

ካሌሆኑ ተቋማት፤ ከተሇያዩ ዴርጅቶችና የገበያ ማዕከሊት ዯረቅ ቆሻሻን መሰብሰብ 

አይችሌም፡፡ 

፫. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፪ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ የህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበር አገሌግልት በሚሰጥበት ዞን የሚገኙ የተሇያዩ ተቋማትና ዴርጅቶች በግሌ 

የጽዲት ዴርጅት የዯረቅ ቆሻሻ የማሰባሰብ አገሌግልት የማያገኙ ከሆነ ከወረዲው 

የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ጋር በመነጋገር በዞኑ የሚገኙ ተቋማትና 

ዴርጅቶች የሚያመነጩትን ዯረቅ ቆሻሻ በግሌ የጽዲት ዴርጅት እንዱሰበሰብ 

እስከሚዯረግ ዴረስ ብቻ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር አገሌግልቱን እንዱሰጥ 

ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻን ከመኖሪያ ቤት 

የሚሰበስበው ቤት ሇቤት በመሄዴ ይሆናሌ፡፡ 

፬. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፫ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የኮንዯሚኒዬም መኖሪያ ቤት 

ዯረቅ ቆሻሻን ቤት ሇቤት በየህንጻው ሇመሰብሰብ አስቸጋሪ በመሆኑ ሁለም 

የኮንዯሚኒዬም ነዋሪ የወረዲው ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት በሚያዘጋጀው 

ክፍት ቦታ ሊይ ቆሻሻ በሚወጣበት ፕሮግራም መሰረት የቆሻሻው አመንጪ 

በተዘጋጀሇት ቦታ ሊይ ዯረቅ ቆሻሻውን አውጥቶ እንዱያስቀምጥ በማዴረግ 

በህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት እንዱሰበሰብ መዯረግ አሇበት፡፡  

፭. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፬ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ ቆሻሻ ከሚወጣበት ቀንና ሰዓት 

ፕሮግራም ውጪ ማንኛውም የኮንዯሚኒየም ነዋሪ ቆሻሻ አውጥቶ መሬት ሊይ 

ማስቀመጥ ፈፅሞ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

፮. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ሇነዋሪው ህብረተሰብ አገሌግልት 

ሲሰጥ ኤጀንሲው ከዚህ በታች ባዘጋጀው ቅጽ መሰረት በየቤቱ ቆሻሻ ሲያወጣ ዯረቅ 

ቆሻሻውን ሊስረከበው አባወራ ወይም እማወራ ቆሻሻውን ያወጣበትን ቀን በመጻፍ 

ምሌክት ማዴረግ ወይም ቀኑን የመጻፍ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፯. በዚህ አንቀጽ በቁጥር ፮ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበራት የዯረቅ ቆሻሻ ማውጫ መከታተያ ቅጽ በኤጀንሲው ወይንም በክፍሇ 

ከተማው በየአመቱ እየታተመ ሇነዋሪው በነጻ ወይም በክፍያ ይሰጣሌ፡፡  
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፰. በቅጹ ግርጌ ሊይ የጥቆማ መስጫ ስሌክ ቁጥሮች ማሇትም የኤጀንሲው፤ የክፍሇ 

ከተማውና የወረዲው እንዱጻፍ ይዯረጋሌ፡፡  

፱. የቅጹ ህትመት ሲከናወን የክፍሇ ከተማውና የወረዲው ስም እንዱሁም ቅጹ 

የሚያገሇግሌበት ቀን ተጽፎ መታተም ይገባዋሌ፡፡ 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ኤጀንሲ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር 
ከመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ ሇማውጣታቸው መከታተያ ቅጽ 

ቅጹ የሚያገሇግሌበት ቀን .…/……./…. ዓ.ም እስከ .…/……./…… ዓ.ም 

  

 ክ/ከተማ………………… 
ወረዲ …………………… 

ወራት ሳምንት 1 ሳምንት 2 ሳምንት 3 ሳምንት 4 ሳምንት 5 ምርመራ 

መስከረም 

            

            

ጥቅምት 

            

            

ህዲር 

            

            

ታህሳስ 

            

            

ጥር 

            

            

የካቲት 

            

            

መጋቢት 

            

            

ሚያዚያ 

            

            

ግንቦት 

            

            

ሰኔ 

            

            

ሀምላ 

            

            

ነሀሴ 
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፯. የመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ ማከማቻ ግብዓት አቀራረብና ስታንዲርዴ  

፩. ማንኛውም የከተማው ነዋሪ ህብረተሰብ ሇሚያመነጨው ዯረቅ ቆሻሻ በራሱ ወጪ 

የቆሻሻ ፍሳሽን ማያንጠባጥብ የማዲበሪያ ቀረጢት፤ የፕሊስቲክ ቀረጢት ወይንም 

ክዲን ያሇው የፕሊስቲክ የዯረቅ ቆሻሻ ማስቀመጫዎችን በራሱ ወጪ ገዝቶ 

በማህበራት እስከሚነሳሇት ዴረስ በግቢው ውስጥ የማጠራቀም ግዳታ አሇበት፡፡ 

፪. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፩ የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የፕሊስቲክ ቀረጢት ሇቆሻሻ 

ማጠራቀሚያነት የሚጠቀም ማንኛውም ነዋሪ የፕሊስቲኩ መጠን ከ0.03 ሚሉ 

ሜትር ውፍረት በሊይ መሆን አሇበት፡፡ እንዱሁም የማዲበሪያውና የፕሊስቲኩ 

ቀረጢት የመያዝ አቅሙ ከ50 ኪል ግራም መብሇጥ የሇበትም፡፡ 

፫. ከመኖሪያ ቤቶች ዯረቅ ቆሻሻ የሚጠራቀምበት ግብዓት ቀሇም ሁሇት አይነት ሲሆን 

እነርሱም አረንጓዳ ሇሚበሰብስ እንዱሁም ሰማያዊ ዯግሞ ሇማይበሰብስ መሆን 

ይገባዋሌ፡፡ 

፬. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በዓይነት ተሇይቶ የተጠራቀመውን 

ዯረቅ ቆሻሻ ቢያንስ በሳምንት ሁሇት ቀናት የመሰብሰብ ግዳታ አሇበት፡፡  

፭. ማንኛው የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ከመኖሪያ ቤት ሇሚቀበሇው ዯረቅ ቆሻሻ 

ተሇዋጭ ማጠራቀሚያ ግብዓት የመስጠት ወይንም ማህበሩ በራሱ እቃ ገሌብጦ 

የግሇሰቡን ማስቀመጫ እቃ የመመሇስ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፮. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር የመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ 

ማጠራቀሚያ እቃዎችን በራሱ ወጪ ገዝቶ ወይንም ከአቅራቢ ዴርጅቶች ጋር 

በመቀናጀት በተመጣጣኝ ዋጋ ቤት ሇቤት ሇነዋሪው ህብረተሰብ በማቅረብና 

በመሸጥ ተጨማሪ ገቢ ማግኘት ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ነዋሪው ህብረተሰብ 

ከማህበራት ብቻ ማጠራቀሚያውን እንዱገዛ አይገዯዴም፡፡ 

፰. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የክፍያ ስርዓት 

፩. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ክፍያ በሰበሰቡት የዯረቅ ቆሻሻ መጠን ሌክ 

በየወሩ በክፍሇ ከተማው ተረጋግጦ እንዱከፈሌ ይዯረጋሌ፡፡ 
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፪. ሇህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ዯረቅ ቆሻሻ ሇሚሰበስቡበት ክፍያ ተመን 

የሚወሰነው በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ካቢኔ ነው፡፡ 

፫. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፪ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ሇህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበራት ካቢኔ ከወሰነው ክፍያ ውስጥ 85 ፐርሰንቱ ማህበሩ ዯረቅ ቆሻሻ 

ሇሰበሰበበት የሚከፈሌ ሲሆን ቀሪው 15 ፐርሰንቱ ክፍያ ዯግሞ የህብረት ሽርክና 

የጽዲት ማህበሩ አገሌግልት የሚሰጥበት የዞን ጽዲትና ማህበሩ በስታንዲርደ 

መሰረት ሇህብረተሰቡ አገሌግልት መስጠቱ በየወሩ ተረጋግጦ የሚከፈሌ 

ይሆናሌ፡፡ 

፬. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፫ በተገሇፀው መሰረት 85  ፐርሰንቱ ክፍያ ከማስወገጃ ቦታ 

የሚመጣ ዯረሰን ማስረጃ ተዯርጎ የሚከፈሌ ሲሆን ቀሪው 15 ፐርሰንቱ ማበረታቻ 

ክፍያ ዯግሞ የወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት በዯብዲቤ የህብረት 

ሽርክና ማህበሩ አገሌግልት የሚሰጥበትን ዞን ሙለ በሙለ ጽደ ነው እንዱሁም 

ሁለም የወረዲው ነዋሪ ህብረተሰብ በስታንዲርደ መሰረት በሳምንት ሁሇቴ ዯረቅ 

ቆሻሻ አገሌግልት ያገኘ ስሇሆነ ሇሽርክና ማህበሩ 15 ፐርሰንቱ ይከፈሇው የሚሌ 

ህጋዊ ዯብዲቤ ሪፖርት በየወሩ ሇክፍሇ ከተማው ሲጽፍ ብቻ ሆኖ ነገር ግን ክፍሇ 

ከተማው በየወረዲው በመስክ ወርድ የማጣራት ግዳታ አሇበት፡፡ 

፭. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፬ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ 

አስተዲዯር ጽ/ቤት ዞኑ ጽደ አይዯሇም ወይንም በስታንዲርደ መሰረት ነዋሪው 

ህብረተሰብ አገሌግልት አሊገኘም ብል ዯብዲቤ ከጻፈና ክፍሇ ከተማውም ወርድ 

ካረጋገጠ ችግር ባሇበት ዞን አካባቢ የሚሰሩ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት 

15 ፐርሰንቱ የወሩ ክፍያ ዋጋ ተቀናሽ ሆኖ ላሊው ዯረቅ ቆሻሻ የሰበሰቡበት 

ገንዘብ ግን እንዱከፈሊቸው ይዯረጋሌ፡፡ 

፮. ማንኛውም ክፍሇ ከተማ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራትን ወርሃዊ ከፍያ ሲሰራ 

ከማስወገጃ ቦታ የመጣውን መረጃና ከወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት 

የሚሊክን የዞን ጽዲትና በስታንዲርዴ መሰረት የጽዲት ማህበሩ አገሌግልት 

ሇመሰጠቱ የተጻፈ ህጋዊ ዯብዲቤ እና ክፍሇ ከተማው በመስክ ወርድ 

ያረጋገጠበትን ሪፖርት በማመሳከር መሆን ይገባዋሌ፡፡ ይህንን ሳያዯርግ ክፍያ 
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የፈፀመ ማንኛውም አካሌ የመንግስት ንብረትን አሊግባብ እንዲባከነ ተቆጥሮ በህግ 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

፯. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ክፍያ የወቅቱ ነባራዊ ሁኔታ አገናዝቦ 

የከተማው አስተዲዯር ካቢኔ በሚወስነው መሰረት የሚሻሻሌ ይሆናሌ፡፡ ስሇዚህ 

ማንኛውም የህበረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በየአመቱ ከክፍሇ ከተማ ጋር ውሌ 

ሲዋዋሌ በዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰቢያ ዋጋው ሊይ ተስማምቶና ፈርሞ ስራ መጀመር 

ይገባዋሌ፡፡ ውሌ የተዋዋሇ ማንኛውም የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበር በውለ 

መሰረት የመስራት ግዳታ አሇበት፡፡ 

፰. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ወርሃዊ ክፍያ አስፈሊጊው ማጣራት በክፍሇ 

ከተማው ተዯርጎ ከቀን 25-27 ዴረስ በየወሩ ሇማህበራት ክፍያ መፈፀም 

ይገባዋሌ፡፡ 

፱. የስራ ውሌ ስሇመዋዋሌ 

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻን ከመኖሪያ ቤት 

ሇመሰብሰብ በክፍሇ ከተማ ዯረጃ በየአመቱ የስራ ውሌ መፈራረም ግዳታ አሇበት፡፡ 

በዚህም መሰረት በየዓመቱ ማንኛውም ክፍሇ ከተማ ከሀምላ 1 – 15 ባለት ቀናት 

ውስጥ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ በክፍሇ ከተማ ቀርቦ እንዱዋዋለ የማዴረግ 

ግዳታ አሇበት፡፡ ውለ ሊሌታዯሰ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ክፍያ 

አይፈፀምሇትም፡፡  

፪. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ ከክፍሇ ከተማው ጋር የሚዋዋለት ውሌ ፎርማት 

በኤጀንሲ ተዘጋጅቶ ሇሁለም ክፍሇ ከተማ የሚሊክ ሲሆን ሁሇቱ ተዋዋይ አካሊት 

የተዋዋለትን ውሌ በአራት ኮፒ በመፈራረም አንዴ ኮፒ ሇኤጀንሲው፤ አንዯኛውን 

ኮፒ ሇክፍሇ ከተማ፤ አንዯኛውን ኮፒ ዯግሞ ሇወረዲው ቀሪውን ዯግሞ ሇህብረት 

ሽርክና ማህበሩ የመስጠት ግዳታ አሇባቸው፡፡  

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በየዓመቱ ውለን ከክፍሇ ከተማ ጋር 

ሲያሳዴስ ከወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ከዚህ በታች የተዘረዘሩ 

ማስረጃዎችን ማቅረብ ይጠበቅበታሌ 
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1. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ የዞን ጽዲት በአግባበቡ እያፀዲ የነበረ ሇመሆኑን፤  

2. የህብረት ሽርክና ማህበሩ ሇነዋሪው ህብረተሰብ በስታንዲርደ መሰረት አገሌግልት 

ሲሰጥ የነበረ ሇመሆኑ፤  

3. ማህበሩ የዯህንነት መጠበቂያ ግብዓት ተጠቅሞ ስራዎች ሲሰራ የነበረ ሇመሆኑ፤  

4. ከየሽርክና ማህበሩ ከነዋሪው ህብረተሰብ ተጨማሪ ክፍያ አሇመጠየቁ  

5. የማህበሩ አባሊት መሌካም ስነምግባር ያሊቸው ሇመሆኑ የሚገሌጽ ዯብዲቤ ከወረዲው 

አጽፎ ሇክፍሇ ከተማው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት በማቅረብ መዋዋሌ 

ይችሊሌ፡፡  

፬. ማንናውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፫ ከ1-5 

ከተዘረዘሩት ውስጥ አንደን ወይንም ከአንዴ በሊይ ካሊሟሊ ክፍሇ ከተማው በዯብዲቤ 

ሇማህበሩ ችግሩን ጠቅሶ ሇቀጣይ ዓመት ውሌ ሲያሳዴስ እንዱያሻሽሌ የጽሁፍ 

በማስጠንቀቂያ በመስጠት እንዱመዘገብ መዯረግ ይገባዋሌ፡፡  

፭. በማስጠንቀቂያ የተመዘገበ ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በአመቱ 

ማስጠንቀቂያ የተሰጠውን ተግባር አሻሽል ካሌቀረበ ውለ አይታዯስሇትም፡፡ 

፮. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር የስራ ውለን ከክፍሇ ከተማው ጋር 

ሲያዴስ በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፫ ከተዘረዘሩት በተጨማሪ ሁለም የህብረት ሽርክና 

የጽዲት ማህበሩ አባሊት የቴታነስ ክትባት የተከተቡበት ማስረጃ ማቅረብ ግዳታ 

አሇባቸው፡፡ 

፯. በዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ የተሰማራ ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር 

ከአምስት ዓመት በኋሊ እራሱን አሳዴጎ  ወዯ ላሊ  የሥራ ዘርፍ በመቀየር የዯረቅ 

ቆሻሻ ማሰባሰብ ስራውን ሇላልቹ መሌቀቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፰. በዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ የተሰማራ ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር 

ከአምስት ዓመት በኋሊ እራሱን አሳዴጎ  ወዯ ላሊ  የሥራ ዘርፍ የመቀየር ግዳታ 

ያሇበት በመሆኑ ማንኛውም ክፍሇ ከተማ ከአምስት አመት በሊይ ዯረቅ ቆሻሻ 

በመሰብሰብ የተሰማራን የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበርን ውሌ ማዯስ የተከሇከሇ 

ነው፡፡ በምትኩም ቅዴመ ዝግጅት በማዴረግ አዱስ የህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበር ተዯራጅቶ እንዱገባ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ 
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፱. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፰ የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ በአሁኑ ሰዓት በአዱስ አበባ 

ከተማ ዯረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ረጅም 

ዓመታት ያስቆጠሩ ቢሆኑም አሁን ሊይ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ወዯ ላሊ ዘርፍ 

ማሳዯግ አስቸጋሪ ስሇሚሆንባቸው ይህ መመሪያ ከወጣበት ቀን ጀምሮ ባለት 

አምስት አመታት ውስጥ ራሳቸውን አዘጋጅተውና ተገቢውን ቁጠባ አስቀምጠው 

ወዯ ላሊ ዘርፍ መሸጋገር ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

፲. የዯህንነት መጠበቂያና ግብዓት ስሇማሟሊት 

፩. ማንኛው የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ ሲሰበስብና ሲያጓጉዝ  

የዯህንንት መጠበቂያ ግብዓት (ማስክ፤ ሴፍቲ ጫማ፤ ሄሌሜትና ቀይ አንፀባራቂ 

ሌብስ) ማዴረግ ይገባዋሌ፡፡ 

፪. የማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ ሲሰበስብና ሲያጓጉዝ  

ብርቱካናማ ቱታና ባጅ ማዴረግ ይገባቸዋሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ የሚሰበስቡ ሰራተኞች 

ቱታ ሁላም ንፁህ መሆን ይገባሌ፡፡ ንጹህ ያሌሆነ የስራ ሌብስ ሇብሶ ከመኖሪያ ቤት 

ዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

፬. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የዯህንነት መጠበቂያና ቱታ ግዥ የሚከናዎነው 

ከማህበሩ አባሊት በየወሩ ገንዘብ እንዱቆረጥ ተዯርጎ ሇማህበራቱ አባሊት በሙለ 

በጋራ በ6 ወር ወይም በዓመት ግብዓቱ እንዱገዛሊቸው መዯረግ አሇበት፡፡ 

፭. ይህ መመሪ ከጸዯቀበት ቀን ጀምሮ ባለት ሶስት ወራት ጊዜ ውስጥ አሁን በስራ ሊይ 

የሚገን ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በመመሪያው በተቀመጠው 

መሰረት ቢያንስ ሰማያዊ ቱታውን ገዝቶ በመሌበስ አገሌግልት መስጠት ግዳታ 

አሇበት፡፡ እንዱሁም ይህ መመሪያ ከፀዯቀበት ከስዴት ወር በኋሊ ማንኛውም 

የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በዚህ መመሪያ ሊይ የተቀመጡትን የዯህንነት 

መጠበቂያ ግብዓቶችን ገዝቶ የመጠቀም ግዳታ አሇበት፡፡ 

፲፩. አዱስ የህብረት ሽርክና ማህበራት ስሇማዯራጀት 

፩. ክፍሇ ከተማው ማስፋፊያ አካባቢ ከሆነና በአካባቢው ከመኖሪያ ቤት ዯረቅ ቆሻሻ 

የሚሰበስቡ የንብረት ሽርክና ጽዲትበ ማህበራት ከላለ ክፍሇ ከተማው ኤጀንሲውን 

በዯብዲቤ ጠይቆ ኤጀንሲው በአካባቢው ማህበራት መዯራጀት እንዲሇበት በባሇሙያ 
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በመስክ ወርድ ሲያረጋግጥ ብቻ አዱስ የሽርክና ማህበር አዯራጅተው ወዯ ስራ 

ማስገባት ይችሊለ፡፡ 

፪. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፩ የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ ነባር የሽርክና ማህበራት 

ሥራው ከመስፋቱ የተነሳ ከአቅም በሊይ ሲሆንባቸው ወይም የማህበሩ አባሊት 

ስራቸውን በተሇያዩ ምክንያት ካቋረጡ ክፍሇ ከተማውና ወረዲው ተነጋግረው 

የማህበሩን አባሊት እንዱያሟለ ያዯርጋሌ፡፡  

፫. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት በአምስት አመታቸው ተመርቀው ወዯ ላሊ 

ካዯጉ ክፍሇ ከተማውና ወረዲው በመነጋገር በምትካቸው አዱስ የህብረት ሽርክና 

ጽዲት ማህበር ተዯራጅቶ እንዱገባ ማዴረግ ይችሊለ፡፡ 

፲፪. የስራ አገሌግልትን ውሌ ስሇመሰረዝ 

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ከነዋሪው ህብረተሰብ ተጨማሪ ክፍያ 

ከተቀበሇ፤ ከወረዲው ፈቃዴ ውጪ ከተቋማትና ከተሇያዩ ዴርጅቶች ዯረቅ ቆሻሻ 

ሲሰበስብ ከተገኘ የወረዲው ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ሇሶስት የተሇያዬ 

ጊዚያት በዯብዲቤ ችግሩን እንዱያስተካክሌ ማስጠንቀቂያ እንዱሰጠው ይዯረጋሌ፡፡ 

ነገር ግን በዚህ ማስጠንቀቂያ የማይታረም ከሆነ የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበሩ 

ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ውለ እንዱሰረዝ ተዯርጎ በምትኩ አዱስ ማህበር 

እንዱዯራጅና እንዱሰራ ይዯረጋሌ፡፡ 

፪. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር የተሇያዩ ጥያቄዎችን በማንሳት 

በአዴማ በመሳተፍ ዯረቅ ቆሻሻ መሰብበስ ካቆመ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ውለ 

ተቋርጦ በምትኩ አዱስ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ተዯራጅቶ እንዱገባ 

ይዯረጋሌ፡፡ ነገር ግን ውለ ሲቋረጥ በዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰብ ስርዓቱ ሊይ ክፍተት 

እንዲይፈጠር የወረዲውና የክፍሇ ከተማው ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ኃሊፊዎች 

በመነጋገር በላሊ ዞን ሊይ የሚሰበስቡ ማህበራትን በማነጋገር ሇጊዜው ሥራውን 

እንዱሸፍኑ መዯረግ ይገባዋሌ፡፡  

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር የዞን ጽዲት ሙለ በሙለ ባሇማጽዲት 

እንዱሁም በስታንዲርደ መሰረት ሇነዋሪው ህብረተሰብ በሳምንት ሁሇት ጊዜ የዯረቅ 



 

የ ህብረት ሽርክና  የ ጽዳት ማህበራት የ አ ሰራር  መመሪያ  Page 13 
 

ቆሻሻ ማንሳት አገሌግልት ባሇመፈፀሙ ሇአምስት የተሇያዬ ጊዜያት 15 ፐርሰንቱ 

ከተቀጣ ወይም ካሌተከፈሇውና ሇስዴስተኛ ጊዜ የህበረት ሽርክና ጽዲት ማህበሩ 

ስህተት ፈጽሞ 15 ፐርሰንቱ ከተቀጣ ያሇምንም ቅዴመ ሁኔታ ውለ ይቋረጣሌ፡፡  

፲፫. ቅጣትን በተመሇከተ  

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ የሚሰበስብበት የዞን 

ጽዲት ሙለ በሙለ ካሊፀዲ እንዱሁም በስታንዲርደ መሰረት ሇነዋሪው ህብረተሰብ 

በሳምንት ሁሇት ቀን ዯረቅ ቆሻሻ ካሊወጣ 15 ፐርሰንቱ ማበረታቻ አይከፈሇውም፡፡ 

፪. ማንኛውም የወረዲ ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት የዞን ጽዲትና ነዋሪው ህብረተሰብ 

በሳምንት ሁሇቴ አገሌግልት ማግኘቱን ሳያረጋግጥ ሇህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበሩ 15 ፐርሰንቱ እንዱከፈሇው በሰጠው ማረጋገጫ ዯብዲቤ ሪፖርት ምክንያት 

ማህበሩ ያሌሰራበትን ክፍያ እንዱከፈሇው ከተዯረገ ይህንን ሳያረጋግጥ የሀሰት 

ሪፖርት ያቀረበው የክፍሇ ከተማውም ይሁን የወረዲው የክትትሌና ዴጋፍ ቡዴን 

አባሌ በዱሲፕሉን  እንዱጠየቅ በማዴረግ ይህንን የሀሰት ሪፖርት በመስክ 

አረጋግጫሇሁ ብል ያቀረበው ግሇሰብ የባከነውን የመንግስት ገንዘብ እንዱመሌስ 

መዯረግ ይገባዋሌ፡፡  

፲፬. የመረጃ አያያዝና ሪፖርት 

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ከወረዲው ጽ/ቤት ጋር በመሆን 

አገሌግልት የሚሰጠውን አባወራና እማወራ በስም፤ በቤት ቁጥርና በቀጠና መዝግቦ 

የተዯራጀ መረጃ መያዝ ይገባቸዋሌ፡፡ 

፪. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት አገሌግልት የሚሰጡትን አባወራና 

እማወራ ቋሚ ፕሮግራም በግሌጽ መዝግቦ በሰነዴ ማስቀመጥ ይገባዋሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ከዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና መጫን 

ስራ ጋር በተያያዘ በየወሩ ያከናወነውን ስራ፤  በዝርዝር  እንዱሁም ያጋጠማቸውን 

ችግሮችና የተፈቱበትን አግባብ የሚያሳይ የጽሁፍ ሪፖርት ሇወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ 

አስተዲዯር ጽ/ቤት በየወሩ የማቅረብና የመገምገም ግዳታ አሇበት፡፡  
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፬. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ከዯረቅ ቆሻሻ አሰባሰብና መጫን 

ስራ ጋር በተያያዘ በየሩብ አመቱ ያከናወነውን ስራ፤  በዝርዝር  እንዱሁም 

ያጋጠማቸውን ችግሮችና የተፈቱበትን አግባብ የሚያሳይ የጽሁፍ ሪፖርት ሇክፍሇ 

ከተማው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት የማቅረብና የመገምገም ግዳታ አሇበት፡፡  

፭. የእያንዲንደ የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበራት ፋይሌ ሇየብቻ በክፍሇ ከተማና 

በወረዲ ዯረጃ አዯራጅቶ በማስቀመጥ የህብረት ሽርክና ማህበሩ የሚገሌጹ ማንኛውም 

ማስረጃ ኮፒ ተጠርዞ ሉቀመጥ ይገባዋሌ፡፡ 

፲፭. የስራ ቦታ አዴራሻ  

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ተከራይቶ ወይም በጊዚያዊ የዯረቅ 

ቆሻሻ ማቆያ ቦታው አካባቢ ቋሚ ቢሮ ሉኖረው ይገባሌ፡፤ 

፪. በህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ ቢሮው ጽደና ውስጡም ባሇጉዲይ የሚያርፍበት 

ወንበርና የጽፈት መሳሪያዎች ማሟሊት ግዳታ ነው፡፡ 

፫. በህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ ቢሮው ሊይ የማህበሩ እና የአመራር አካሊት ስም 

መሇጠፍ ይገባዋሌ 

፲፮. ከቤት ሇቤት ዯረቅ ቆሻሻ መሰብሰቢያ ተሸከርካሪ አይነት 

፩. የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበራት ዯረቅ ቆሻሻ ከቤት ሇቤት የሚሰበስቡበት 

ተሸከርካሪ ሇማውረዴና ሇመጫን የሚወስዯውን ዴካምና ጊዜ ሇመቀነስ እንዱቻሌ 

ከዚህ በኋሊ ማህበራት የሚገዙት ተሸከርካሪ ገሌባጭ መሆን ይገባዋሌ፡፡  

፪. የሽርክና ማህበራት ተሸከርካሪ ቀሊሌና የመጫን አቅሙ ከ30 ኩንታሌ መብሇጥ 

የሇበትም 

፫. ማንኛው የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በተሸከርካሪው ጎን የሽርክና ማህበሩን 

ስም እና አዲራሽ የሚገሌጽ ጽሁፍ መጻፍ ወይም በስቲከር መሇጠፍ ይገባዋሌ፡፡ 

 

 

 



 

የ ህብረት ሽርክና  የ ጽዳት ማህበራት የ አ ሰራር  መመሪያ  Page 15 
 

፲፯. የዞን ጽዲት ስሇማከናዎን 

፩. ማንኛው የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በየሳምንቱ ቅዲሜ ጠዋት የዞን ጽዲት 

ቀን ሆኖ ሁለንም አባሊቱን ያሳተፈ የጽዲት ስራ የሳምንቱ የማከናዎን ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

፪. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፩ የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የህብረት ሽርክና 

የጽዲት ማህበር የዞን ጽዲት ሇመጠበቅ የሰው ኃይሌ እጥረትና የአቅም ውስንነት 

ካሇበት በ15 ፐርሰንቱ የማበረታቻ ክፍያ የዞን ጽዲት የሚያፀደ ሰራተኞችን 

በማህበሩ ወጪ ቀጥሮ ማጸዲትና ክፍያውን ከማህበሩ ተቀናሽ አዴርጎ መክፈሌ 

ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን ይህንን ሇመፈፀም የህብረት ሽርክና ጽዯት ማህበሩ አባሊት 

በመተዲዯሪያ ዯንባቸው መሰረት መስማማመት ይገባቸዋሌ፡፡ 

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በወሩ መጨረሻ በሚዯረገው የህዝብ 

ንቅናቄ ጽዲት ሊይ አገሌግልት ከሚሰጠው ዞን ከሚኖሩ ነዋሪዎች ጋር በመሆን 

በጽዲት ስራው የመቀስቀስና የመሳተፍ  ግዳታ አሇበት፡፡ 

፲፰. የቅሬታ አፈታት 

፩. ማንኛውም የወረዲ የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት የህብረት ሽርክና የጽዲት 

ማህበራት አገሌግልት በሚሰጡበት ወረዲ የሚያነሱትን ቅሬታ የሚፈታ ሶስት 

አባሊት ያለት "የማህበራት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ" በሚሌ ስያሜ ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

ማቋቋም ግዳታ አሇበት፡፡ 

፪. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር 15 ፐርሰንቱ ማበረታቻ ክፍያ በዞን 

ጽዲት ወይንም ሇህብረተሰቡ በስታንዲርደ መሰረት አገሌግልት ባሇመስጠቱ 

ቢቆረጥበትና የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበሩ የተቆረጠው ገንዘብ ተገቢነት 

የሇውም ብል ካመነ ቅጣቱን ሊስተሊሇፈው ወረዲ የማህበራት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ 

በማስረጃ በማቅረብ ቅጣቱ እንዱነሳሇት ቅሬታ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

፫. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፪ የተገሇፀው እንዯተጠበቀ ሆኖ የወረዲ የማህበራት ቅሬታ 

ሰሚ ኮሚቴ የህብረት ሽርክና ማህበሩ ያቀረበውን ቅሬታ በማጣራት በአንዴ 

ሳምንት ጊዜ ውስጥ ውሳኔ መስጠት ይገባዋሌ፡፡ 
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፬. በወረዲው የማህበራት ቅሬታ ሰሚ ኮሚቴ ቅጣቱ ተጣርቶ እንዱነሳሇት የተወሰነሇት 

ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር የቅሬታ ሰሚውን ኮሚቴ የውሳኔ 

ቃሇጉባኤ በማካተት የወረዲው የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ህጋዊ ዯብዲቤ 

ሇክፍሇ ከተማው ሌኮ የተቆረጠው ክፍያ ሇማህበሩ እንዱከፈሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

፭. ማንኛውም አካሌ በተዯጋጋሚ ሇሁሇት ጊዜ በተሳሳተ ማስረጃ ወይንም በተሇያዩ 

ምክንያቶች የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራትን 15 ፐርሰንት ማበረታቻ ክፍያ 

እንዱቀነስ ያስዯረገ ግሇሰብ በዱሲፕሉን ተጠያቂ መሆን አሇበት፡፡  

 

፲፱. የክትትሌና ዴጋፍ አግባብ 

፩. ማንኛውም የወረዲ ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት የወረዲ የዞን ጽዲትና 

የስታንዲርዴ አተገባበርን የሚከታተሌ ሶስት አባሊት ያለት የክትትሌና ዴጋፍ 

ቡዴን ማቋቋም አሇበት፡፡ 

፪. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፩ በተገሇፀው መሰረት የክትትሌና ዴጋፍ ቡዴኑ በየሳምንቱ 

በመስክ በመውረዴ የዞን ጽዲትን እና ነዋሪው ህብረተሰብ በሳምንት ሁሇቴ 

አገሌግልት እያገኘ መሆኑን ይከታተሊሌ ውጤቱንም ከወረዲው ጽ/ቤት ኃሊፊ ጋር 

በመሆን በቃሇ ጉባኤ በመመዝገብ በየሳምንቱ ይገመግማሌ፡፡ 

፫. በዚህ አንቀጽ ቁጥር ፪ በተገሇፀው መሰረት ማንኛውም የወረዲ ዯረቅ ቆሻሻ 

አስተዲዯር ጽ/ቤት በክትትሌና ዴጋፍ ኮሚቴው በየሳምንቱ የተገመገመውን 

የመስክ ምሌከታ ውጤት መነሻ በማዴረግ ሇህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት 15 

ፐርሰንቱ ማበረታቻ ክፍያ እንዱከፈሌ የዞን ጽዲትና ህብረተሰቡ በስታንዲርደ 

መሰረት በሳምንት ሁሇቴ አገሌግልት ማግኘቱን የሚያረጋግጥ ሪፖርት በህጋዊ 

የዯብዲቤ በየወሩ እሰከ ቀን 20 ዴረስ ሇክፍሇ ከተማው የማዴረስ ግዳታ አሇበት፡፡  

፬. ማንኛውም ክፍሇ ከተማ በወረዲ የተከናዎነውን የዞን ጽዲትና የስታንዲርዴ 

አተገባበርን በመስክ ወርድ የሚከታተሌ ሶስት አባሊት ያለት የክትትሌና ዴጋፍ 

ቡዴን ማቋቋም ይገባዋሌ፡፡ 

፭. ማንኛውም ክፍሇ ከተማ በወረዲ የተከናዎነውን የዞን ጽዲትና የስታንዲርዴ 

አተገባበርን በመስክ ወርድ የሚከታተሇው የክትትሌና ዴጋፍ ቡዴን በየሳምንቱ 
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የሚያቀርበውን ሪፖርት የክፍሇ ከተማው ዯረቅ ቆሻሻ ጽ/ቤት ኃሊፊ በተገኙበት 

በየሳምንቱ በቃሇ ጉባኤ የመገምገም ግዳታ አሇባቸው፡፡ 

፮. ማንኛውም ክፍሇ ከተማ ሇህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት 15 ፐርሰንት 

የማበረታቻ ክፍያ መክፈሌ የሚችሇው ከወረዲዎች የሚመጣውን የዞን ጽዲትና 

ህብረተሰቡ በስታንዲርደ መሰረት በሳምንት ሁሇቴ አገሌግልት ማግኘቱን 

የሚገሌጸውን የወረዲው ሪፖርት መነሻ በማዴረግና የክፍሇ ከተማው የክትትሌና 

ዴጋፍ ቡዴን በመስክ ወርድ በማረጋገጥ በሚያቀርበው የተገመገመ ሪፖርት 

መሰረት በማዴረግ ብቻ ነው፡፡ 

፯. የዞን ፅዲት እና የስታንዲርዴ አፈፃፀሞች በሚጠበቀው ዯረጃ እየተፈፀመ ክፍያ  

የሚከፈሌ ስሇመሆኑ ኤጀንሲው ራሱን የቻሇ የክትትሌና ቁጥጥር ቡዴንና ስርዓት 

በመዘርጋት ማረጋገጥ ግዳታ አሇበት፡፡  

 

ክፍሌ ሶስት 

የተሇያዩ አካሊት ተግባርና ኃሊፊነት 

፳. የኤጀንሲው ተግባርና ኃሊፊነት 

፩. የህብረት ሽርክና ማህበራት የሚሰሩበትን የአሰራር ስታንዲርዴ ያዘጋጃሌ፡፡ 

፪. በከተማው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራትን ከክፍሇ ከተማው ጽ/ቤት 

ጋር በመሆን ክትትሌና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡  

፫. ሇህብረት ሽርክና ማህበራት ከክፍሇ ከተማው ጋር በመቀናጀት የአቅም ግንባታና 

የክህልት ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 

፬. ወቅታዊ የማህበራትን ክፍያ ጥናት በማስጠናት ከከተማው ስራ አስኪያጅ ጋር 

በመሆን በካቢኔ እንዱፀዴቅ ያዯርጋሌ፡፡ 

፳፩. የክፍሇ ከተማ ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ተግባርና ኃሊፊነት 

፩.  በክፍሇ ከተማው ውስጥ የሚገኙትን የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ውሌ 

በየአመቱ ያዴሳሌ፡፡ 
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፪. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የማበረታቻ 15% ክፍያ ሇመፈፀም የዞን ፅዲት 

እና ሇህብረተሰቡ የተሰጡ የአገሌግልት ስታንዲርድች አፈጻጸም ከወረዲ በመጣው 

ሪፖርት መነሻነትና በመስክ ወረድ በማረጋገጠ ክፍያ እንዱፈፀም ያዯርጋሌ፡፡ 

፫. በክፍሇ ከተማው ሇሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት በክፍሇ ከተማው 

በሚገኙ የግንዛቤ ባሇሙያዎች አማካኝነት በቋሚነት የአቅም ግንባታ ስሌጠና 

ይሰጣሌ፡፡ 

፬. በአገሌግልት አሰጣጡ ከተገሌጋዩ የሚቀርቡ ቅሬታዎችን ሇይቶ ወቅታዊና አፋጣኝ 

ምሊሽ ይሰጣሌ፡፡ 

፭. በቋሚነት በየሩብ ዓመቱ የሽርክና ማህበሩን ሪፖርት መነሻ በማዴረግ ስራዎችን 

ይገመግማሌ፡፡ አስፈሊጊውን ማስተካከያም በመመሪያው መሰረት ያዯርጋሌ፡፡ 

፮. በክፍሇ ከተማው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት በዚህ መመሪያ 

መሰረት ስራቸውን እንዱሰሩ ይከታተሊሌ፤ ይቆጣጠራሌ፤ አስፈሊጊውን እርምጃ 

በመመሪያው መሰረት ይወስዲሌ፡፡ 

፳፪. የወረዲ ዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዯር ጽ/ቤት ተግባርና ኃሊፊነት 

፩. በወረዲው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት አገሌግልት የሚሰጡባቸውን 

አባወራና እማወራ በቤት ቁጥርና በቀጠና መዝግቦ ያዯራጃሌ፡፡ 

፪. በወረዲው በህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት አገሌግልት የሚያገኙ አባወራና 

እማወራ የአገሌግልት ቀኑ መቼ እንዯሆነ መዝግቦ በሰነዴ ያስቀምጣሌ፡፡ 

፫. በወረዲው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ከመኖሪያ ቤት ውጭ 

(ከተሇያዩ ተቋማት፤ የንግዴ ዴርጅቶች) ዯረቅ ቆሻሻ እንዲያነሱ ግንዛቤ 

ይፈጥራሌ፤ ይከታተሊሌ፤ ቆጣጠራሌ፤ አስፈሊጊውን ማስተካካያ ይወስዲሌ፡፤ 

፬. በወረዲው የሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ሪፖርትን መነሻ በማዴረግ 

ስራዎችን በየወሩ ይገመግማሌ፡፡ 

፭. በወረዲው ሇሚገኙ የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት በወረዲው በሚገኙ የግንዛቤ 

ባሇሙያዎች አማካኝነት ተከታታይነት ያሇው ግንዛቤ ይፈጥራሌ፡፡ 
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፮. ሇህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበራት የአባወራ መጠንን መሰረት ያዯረገ ዯረቅ ቆሻሻ 

የሚሰበስቡበትን ዞን ከሌል በካርታ ሇማህበራት ይሰጣሌ፡፡ በካርታው መሰረት 

አገሌግልት መሰጠቱን ባሇሙያ መዴቦ ይከታተሊሌ፡፡ ካርታውንም በወረዲው 

ሇጥፎ ያስቀምጣሌ፡፡ 

፯. ሁለም የሽርክና ማህበራት የተመዯቡበትን ዞን ንፅህና እና ላልች ተግባራትን 

በስታንዲርዴ እንዱፈፅሙ ይከታተሊሌ፣ ይቆጣጠራሌ፤ ሳይፈጽሙ የተገኙትን 

ተጠያቂ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

፰. የህብረት ሽርክና ጽዲት ማህበራት የሚያቀርቡትን ቅሬታ የሚፈታ ቅሬታ ሰሚ 

ኮሚቴ በጽ/ቤቱ ያቋቁማሌ፡፡ 

፱. የዞን ጽዲትንና ነዋሪው አገሌግልቱን በስታንዲርደ መሰረት እየሰጠ መሆኑን 

ከክትትሌና ዴጋፍ ባሇሙያዎች ጋር በየሳምንቱ ይገመግማሌ፡፡  

፳፫. የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት ተግባርና ግዳታ 

፩. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በዚህ መመሪያ በተዯነገገው መሰረት 

የመስራት ግዳታ አሇበት 

፪. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር አገሌግልት በሚሰጥበት አካባቢ 

የሚገኘውን ዞን ጽዲት የማጽዲትና የመጠበቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፫. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በወርሃዊ የከተማ ጽዲት ሊይ 

አገሌግልት በሚሰጥበት ወረዲ ሊይ በመገኘት የመሳተፍ ግዳታ አሇበት፡፡  

፬. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በተሇያዩ ችግሮች ምክንያት ከክፍሇ 

ከተማው ጋር የተዋዋሇውን ውሌ ሇማቋረጥ ሲፈሌግ ከማቋረጡ ከሁሇት ወር በፊት 

ሇክፍሇ ከተማው በጽሁፍ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፭. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በውለ ተመሊክቶ በተሰጠው የስራ 

ቦታ ብቻ አገሌግልቱን የመስጠት ግዳታ አሇበት፡፡ 

፮. ኤጀንሲው ከሚከፍሊቸው ክፍያ ውጪ ከነዋሪው ህብረተሰብ ተጨማሪ የአገሌግልት 

ክፍያ ማስከፈሌ የተከሇከሇ ነው፡፡ 

፯. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር በወሩ ሇመሌሶ መጠቀምና ኡዯት 

አገሌግልት ያዋሇውን የዯረቅ ቆሻሻ መጠንና ብር በየወሩ ሇወረዲው (ሇክፍሇ 

ከተማው) ሪፖርት የማቅረብ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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፰. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ሁለም አባሊቱና ሰራተኞች የዯህንነት 

መጠበቂያ ግብዓት ማሟሊትና ንጽህናቸውን እንዱጠበቁ የማዴረግ ግዳታ አሇበት፡፡  

፱. ማንኛውም የህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበር ዯረቅ ቆሻሻ የሚያሰበስቡበትን ዕሇት 

ሇነዋሪዎች በግሌጽ የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 

፲. ዯንበኞቻቸውን በማራኪ አቀራረብና ሰነ-ምግባር መያዝ፤ ስራቸውን በቴክኖልጂ 

እንዱዯገፍ፣ በካይዘን ሥራ አመራር እንዱመራ ማዴረግ አሇባቸው፣ 

፲፩. ነዋሪው የሚያመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ የሚበሰብስ እና የማይበሰብሰውን ሇይቶ 

እንዱይዝ ከወረዲ የጽዲት አስተዲዯር ጽ/ቤቶች ጋር በመቀናጀት የትምህርትና 

ቅስቀሳ ስራ መስራት፤ 

፲፪. በወርሃዊ ቋሚ የህዝብ ተሳትፎ ጽዲት ስራ አማካኝነት የተሰበሰበ ዯረቅ ቆሻሻ 

በወቅቱ በመሰብሰብ ወዯ ጊዚያዊ ማቆያ ጣቢያ ማጓጓዝ፤ 

፲፫. በተመዯቡበት ዞን ህገ-ወጥ የቆሻሻ መጣያ ቦታዎች ማፅዲት እና እንዲይቆሽሹ 

መጠበቅ አጥፊዎች ሲኖሩም ተከታትል እንዱከሰሱ መረጃ መስጠት 

፲፬. ተገቢ ባሌሆነ ቦታ ዯረቅ ቆሻሻ የሚያሰወግደ አካሊትን መከታተሌ፣ መቆጣጠር 

እና ቆሻሻን በተገቢው እንዱይዙ ማስተማር፤ ሇውጥ በማያመጡት ሊይ የእርምት 

እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግ፤ 

፲፭. ጊዚያዊ የዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቦታ (ቅብብልሽ ጣቢያ) በንፅህና እንዱጠበቅ፣ 

አረንጓዳ እንዱሆን ማዴረግ፤ የተጠራቀመ ቆሻሻ በተገቢው እንዱጓጓዝ ማዴረግ፤  

፲፮. አባልቻቸው ከሚያገኙት ገቢ ቢያንስ 20 በመቶ በመቆጠብ የዘመናዊ ዯረቅ 

ቆሻሻ ተሸከርካሪ እና የቴክኖልጂ ተጠቃሚ ሇመሆን መንቀሳቀስና ከአምስት 

አመት በኋሊ ወዯ ላሊ ዘርፍ ሇሚያዯርጉት ዝውውር ዝግጅት ማዴረግ፡፡  

፲፯. የተመዯቡበት ዞን መንገድች፣ ቦዮች፣ የወንዝ ዲርቻና ወንዞች ከዯረቅ ቆሻሻ የፀዲ 

እንዱሆን በኃሊፊነት መስራት፤ 

፲፰. በሚቀመጠው መዯበኛ የግንኙነትና የግምገማ አሰራር መሰረት ራሳቸውን 

እየፈተሹ ማስተካከሌ፣ አጥፊዎችን መቅጣት፣  

፲፱. የላብነትና የብሌሹ አሰራር ሁኔታን መፀየፍና መከታተሌ፣ ንብረትን በስርአትና 

በግባቡ መያዝና መጠቀም፡፡ 
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፳፬. ቆሻሻ የሚያመነጭ ነዋሪ ህብረተሰብ ተግባርና ኃሊፊነት 

፩. ማንኛውም መኖሪያ ቤት ያመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ በዓይነት በመሇየት 

በፕሮግራሙ መሰረት ሇህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበራት የማስረከብ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

፪. ማንኛውም  መኖሪያ ቤት ያመነጨውን ዯረቅ ቆሻሻ አካባቢን ሳይበክሌ ኤጀንሲው 

በሚያወጣው የማጠራቀሚያ ስታንዲርዴ መሰረት የማጠራቀምና የመያዝ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

፫. የቤት ውስጥ ዯረቅ ቆሻሻን ባሌተገባ ቦታ አሇመጣሌ፡፡ 

፬. የህብረት ሽርክና የፅዲት ማህበራቱን የአገሌግልት አሰጣጥ ሥራ መቆጣጠርና 

መከታተሌ፣ በህብረት ሽርክና የጽዲት ማህበሩ ችግሮች ካለ ማጋሇጥ፣ 

፭. ከመኖሪያ ቤቱ እስከ 20 ሜትር ራዱዬስ ያለ አጥር ጥግ ቦታዎችን፤ ክፍት 

ቦታዎችን፤ መንገድችን፣ ውሀ መውረጃ ቦይ፣ ክፍት ዱሽ፣ ወዘተ ጽደ፣ ውብ፣ 

አረንጓዳና ማራኪ ማዴረግ፤ 

፮. በየወሩ በቋሚነት በሚካሄዯው የጽዲት ተግባር ሊይ እዴሜው ከ18 እስከ 65 ዓመት 

የሚዯርሱ የቤተሰብ አባሊት በማሳተፍ አካባቢያቸውን ማፅዲት፤  

፯. የዯረቅ ቆሻሻ ባሌተገባ ቦታ የሚያስወግደትንና በየመንገደ የሚፀዲደትን አካሊት 

ማስተማርና መምከር፤ ሳይታረሙ ሲቀሩ እርምጃ እንዱወሰዴባቸው ማዴረግ፤ 

፰. በጽዲትና አረንጓዳ ሌማት የተሻሇ ተሞክሮ ያሊቸውን አካባቢዎች በአርአያነት 

በመውሰዴ በራስ መንዯር መተግበር፤ 

፱. በመንዯራቸው ያሇውን አዯረጃጀት ማሇትም እዴር፣ የአካባቢ ሌማት ኮሚቴ፣ ወዘተ 

ሊይ የፅዲትና ውበት ተግባርን እንዯ አንዴ አጀንዲ በማዴረግ ዘውትር መወያየት፤ 

መነጋገር፤ 

፲. በፅዲት ተግባር ዙሪያ የወረዲው አስተዲዯር የሚያዯርጋቸው ማናቸውም 

እንቅስቃሴዎች ሊይ መሳተፍ፤ 
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፲፩. በየመንገደ የሚቀመጡ አነስተኛ  የቆሻሻ ማስቀመጫ እቃዎች (ዯስት ቢን) 

በሃሊፊነት መቆጣጠርና መንከባከብ፣ አጥፊዎች ሲኖሩ በቶል ሇህግ እንዱቀርቡ 

ማዴረግ፣ 

፳፭. የተጠያቂነት ስርዓት 

 ማንኛውም አካሌ በዚህ መመሪያ የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፊነት ካሌፈፀመ በህግ 

ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

፳፮. መመሪውያውን ስሇማሻሻሌ 
 ይህ መመሪያ እንዯ አስፈሊጊነቱ በኤጀንሲው ሉያሻሽሌ ይችሊሌ 

፳፯. መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 
 ይህ መመሪያ ከዛሬ 01/08/2011 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

  

 

በአዱስ አባባ ከተማ አስተዲዲር 

የዯረቅ ቆሻሻ አስተዲዲር ኤጀንሲ 

 

 


