
መመሪያ ቁጥር……… 

የፒሲቢ ቁሶች እና በፒሲቢ የተበከሉ ቁሶችን ከአገልግሎት ውጭ ለማድረግ የወጣ መመሪያ  

የፒሲቢ ቁሶች እና በፒሲቢ የተበከሉ ቁሶች አጠቃቀም በአካባቢ ደህንነት ላይ ሊያደረሱ 

የሚችለውን ተፅዕኖ ሊከላከሉ ወይም ሊያሳንሱ የሚችሉ መስፈርቶችን መደንገግ በማስፈለጉ፤ 

 

ፒሲቢ በእጃቸው የሚገኙ ሰዎች ኬሚካሉን ሙሉ በሙሉ ከአገልግሎት ውጭ እንዲሁም 

የሚያስወግዱበትን የጊዜ ሰሌዳ ማዘጋጀት በማስፈለጉ፤ 

በአደገኛ ቆሻሻ አያያዝና አወጋገድ አዋጅ ቁጥር 1090/2010 አንቀጽ 23 መሰረት ይህን መመሪያ 

ውጥቷል፡፡ 

1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የፒሲቢ ቁሶች እና በፒሲቢ የተበከሉ ቁሶችን ከአገልግሎት ውጭ 

ለማድረግ የወጣ መመሪያ ቁጥር……ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ  

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡- 

   

1. “የሚጸዱ ቦታዎች” ማለት በጎጂ ኬሚካሎች የተበከሉና ቦታው ለቆሻሻ አያያዝ 

የታቀደ ቢሆንም ባይሆንም በንብረቱ ባለቤቶች ወይም በመንግሥት መጽዳት 

ያለባቸው ቦታዎች ናቸው፡፡    

 

2. ዝግ የፒሲቢ አጠቃቀም: ፒሲቢ በቀጥታ ወደ አካበቢ የማይወጣበት አጠቃቀም ነው፣ 

ለምሳሌ፣ በታሸጉ ካፓሲተሮች ፒሲቢን መጠቀም – ፒሲቢ የማያሰራጭ 

አጠቃቀምም ይባላል፡፡  

3. “ንግድ” ማለት በኢትዮጵያ በአንድ ክልል ውስጥ እና ከማንኛውም ክልል ውጪ 

መነገድ፣ ማዘዋወር፣ ማጓጓዝ ነው፡፡  

4. “ኮሚሽን” ማለት የአካባቢ፣ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ነው፡፡ 

5. የክልል የአካባቢ ጥበቃ መሥሪያ ቤት ማለት በክልል ደረጃ ኃላፊነት ያለበት ክልላዊ 

መንግሥት ወይም የከተማ አስተዳደር ነው፡፡  



6. የተዋረሰ ብክለት/cross-contamination" ማለት አንድ ቁስ (article) ከ50 ፒፒኤም 

ፒሲቢ በላይ ክምችት እንዲኖረው የሚያደርግና አስቀድሞ ከፒሲቢ ነጻ ወደ ሆነ ቁስ 

ፒሲቢን መገልበጥ ነው፡፡ ሕያው ነገር  

7. ዳይኤሌክትሪክ: በተለመደው ሁኔታ ውስጥ የኤሌክትሪክ ከረንት የማያስተላልፍ 

ቁስ፣ ኤሌክትሪክ የማያስተላለፍ/ኢንሱሌተር/ ነው፡፡  

8. “አወጋገድ” ማለት የፒሲቢን እና ፒሲቢ ያለባቸውን ቁሳቁስ አቅዶ ማስወገድ፣ 

መጣል ወይም አጠቃቀሙን ማቆም ወይም ማቋረጥ ነው፡፡ አወጋገድ ወደ አካባቢ 

መረጨትን፣ መፍሰስንና ሌላ ከቁጥጥር ውጪ የሆነ የፒሲቢ መለቀቅን ያካትታል፡፡    

9. "መሣሪያ"/Equipment/ ካፓሲተሮችን፣ ትራንስፎርመሮችን፣ የአሌክትሪክ 

ሞተሮችን፣ ሰርኪዩት ብሬከሮችን፣ የቮልቴጅ መቆጣጠሪያዎችን፣ የስዊች ጊሮችን፣ 

ሪክሎዘርስ፣ ሬክቲፋየርስን ኤሌክትሮማግኔቶችን ወይም ሌሎች ፒሲቢ ያለባቸውን 

ዲያሌክትሪከ ፈሳሾችን የያዙ ቁሶችን ያጠቃልላል፡፡ 

10.  “የፒሲቢ ፋሲሊቲ” ማለት ለፒሲቢ ቆሻሻ ማጣሪያ፣ ማከማቻ ወይም ማስወገድ 

ጥቅም ላይ የሚውሉ በአቅራቢያ ያሉ መሬቶች፣ ግንባታዎች፣ ሌሎች ቁሳቁሶች  

እና የፒሲቢ ቆሻሻ ለማከም፣ ለማከማቸት ወይም ለማስወገድ በመሬቱ ላይ የሚደረጉ 

ማሻሻያዎች በሙሉ ማለት ነው፡፡ አንድ ፋሲሊቲ አንድ ወይም ከአንድ በላይ 

የማከሚያ፣ ማከማቻ ወይም ማስወገጃ ክፍል ሊኖረው ይችላል፡፡  

 

11. “የፒሲቢ ቆሻሻ አመንጪ” ማለት ማንኛውም የሚያከናውነው ተግባር በዚህ መመሪያ 

አንቀጽ 11 መሰረት ለማስወገድ ቁጥጥር የተደረገባቸውን ፒሲቢዎች የሚያመነጭ 

ሰው ወይም ተግባሩ በቅድሚያ የሚያመነጫቸው ፒሲቢዎች ወይም የፒሲቢ 

ቁሳቁሶች በዚህ መመሪያ አንቀጽ 11 በተጠቀሱት የአወጋገድ ግዴታዎች 

የተከለከሉትን እንዲያመነጭ የሚያደርግ  ወይም የፒሲቢ አጠቃቀም እንዲቋረጥ 

ውሳኔ ከተሰጠ በኋላ  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 11 መሰረት መወገድ ያለበትን ፒሲቢ 

ያለበትን  ቁሳቁስ የሚያስተዳድር ሰው ነው፡፡ በዚህ ክፍል በሌላ ድንጋጌ ቦታን 

በሚመለከት የተለየ  ትርጓሜ ካልተሰጠ በስተቀር “የፒሲቢ ቆሻሻ አመንጪ” የፒሲቢ 

ቆሻሻ አመንጪ በሆነ ሰው በባለቤትነት የተያዙትን ወይም በእርሱ የሚንቀሳቀሱትን 

የፒሲቢ ቆሻሻ ማመንጫ ቦታዎችን ሁሉ ያጠቃልላል፡፡  



12. “ቆሻሻ ማቃጠያ መሣሪያ” ማለት ፒሲቢንና እና በፒሲቢ የተበከለ ቁስን በሙቀት 

ለማምከን የሚጠቅም በቁጥጥር ሥር የሆነ የማቃጠያ መሣሪያ ነው፡፡    

13. “ላቦራቶሪ” ማለት የፒሲቢ ናሙናዎችን የሚመረምርና የሚተነትን ፒሲቢ 

ከሚጠቀም ከማንኛውም አካል ጋር ግንኙነት የሌለው ፋሲሊቲ ነው፡፡   

14. “ፈሳሽ ፒሲቢ” ማለት ፒሲቢ ያለበት ፈሳሽ ሲሆን  በውስጡ የያዛቸው የማይሟሙ 

ነገሮች በክብደት ከ0.5 በመቶ የማይበልጡ ፒሲቢ የያዘ ያልተደባለቀ ፈሳሽ ነገር 

ነው፡፡ 

15. “መለያ ምልክት” ማለት ፒሲቢንና ፒሲቢ ያለባቸውን ቁሳቁሶች ወይም የማከማቻ 

ፋሲሊቲን፣ ፒሲቢ ማጓጓዣ ተሽከርካሪዎችን ጨምሮ እነዚህ ድንጋጌዎች 

የሚመለከቷቸው ቁሳቁሶች መግለጫ ስም፣ የአጠቃቀም መመሪያ፣ ማስጠንቀቂያ 

ወይም ሌላ መረጃ ነው፡፡   

16.  “ክፍት አጠቃቀም” ማለት ፒሲቢው ወደ አካባቢ ሊገባ የሚችልበት አጠቃቀም 

መጠቀም ነው፡፡ 

17.  “ፒሲቢ እና ፒሲቢዎች (PCB and PCBs (Polychlorinated biphenyl)” ማለት 

የበርካታ አይሶመሪክና ሆሞሎገስ (isomeric and homologous) ውሁድ ንጥረ 

ነገሮችን የያዘ፣ በባይፊኒል ሞሊዩክል ውስጥ ያሉ ቢያንስ ሁለት የሃድሮጂን 

አቶሞችን በክሎሪን አቶሞች በመተካት የሚገኝ የመከላከያ ፈሳሽ ነው፡፡  

18.  “የፒሲቢ መያዣ” ማለት የፒሲቢ መያዣ ያልሆነ ፒሲቢ ያለበት እና   

በቢሲቢዎች በቀጥታ የተነካካ ማንኛውም የተመረተ ቁስ ነው፡፡  

19. “የፒሲቢ ቁስ መያዣ (ኮንቴይነር)” ማለት የፒሲቢ ቁስ ወይም የፒሲቢ መሣሪያ 

ለመያዝ ጥቅም ላይ የሚውል እና ከፒሲቢዎች ጋር በቀጥታ ያልተነካካ ማንኛውም 

እሽግ፣ ጣሳ፣ ጠርሙስ፣ ቦርሳ፣ በርሜል፣ ታንከር ወይም ሌላ ፒሲቢና የፒሲቢ 

መሣሪያ የሚይዝ ነው፡፡  

20. “በፒሲቢ የተበከሉ ትራንስፎርመር” ማለት 50 ፒፒኤም እና ከዚያ በላይ የፒሲቢ 

ክምችት ያለው ፈሳሽ ያልሆነ ቁስ ነው፡፡   

21. "የፒሲቢ ባለቤት" ማለት የፒሲቢ ቁሳቁሶችን ወይም በፒሲቢ የተበከለ ቁሳቁስ እና 

ቆሻሻ የሚጠቀም ወይም የሚያከማች ሰው ወይም ተቋም ነው፡፡ 



22. “ፒሲቢ ያለባቸው ነገሮች” ማለት ሆን ተብሎ ወይም ባለማወቅ 50 ፒፒኤም ወይም 

ከዚያ በላይ ፒሲቢ የተያዘበት ወይም የፒሲቢ ክፍል ያለበት ማንኛውም ቁሳቁስ  

ነው፡፡  

23. "የፒሲቢ ቆሻሻ" ማለት በአደገኛ ቆሻሻ አያያዝ እና አወጋገድ አዋጅ ቁጥር 

1090/2010 ቆሻሻ ተብሎ የተወሰነ ቆሻሻ ነው፡፡   

24. "ሰው" ማለት ተፈጥሯዊ ሰው ወይም ሕጋዊ ሰውነት ያለው አካል ነው፡፡  

25. “መልሶ መሙላት” ማለት የማዕድን ዘይት ወይም ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ፈሳሽ 

በሌላ ዲያሌክትሪክ ፈሳሽ መተካት ነው፡፡  

26. “ጊዜያዊ ማከማቻ” ማለት ፒሲቢዎችን እና  ፒሲቢ የያዘ የሚወገድ ቁስ  ጊዜያዊ 

ማከማቻ ነው፡፡  

27. “የማሸጋገሪያ ፋሲሊቲ” ማለት በመደበኛ የማጓጓዝ ወቅት የፒሲቢ ቆሻሻ 

የሚጫንበትን የመጫኛ ወደብ፣ የመኪና ማቆሚያ ቦታዎችን እና ሌሎች ተመሳሳይ 

አካባቢዎችን ጨምሮ  ከማጓጓዝ ጋር የተያያዙ ማንኛቸውም ፋሲሊቲዎች ናቸው፡፡ 

በዚህ ትርጓሜ መሰረት የማጓጓዣ ተሸከርካሪዎች  የሽግግር ፋሲሊቲዎች 

አይደሉም፡፡ በሽግግር ፋሲሊቲዎች ያሉ የማከማቻ ቦታዎች በዚህ መመሪያ ወይም 

በሌላ ራሱን በቻለ ጋይድላይን በተጠቀሰ የፋሲሊቲ ደረጃ መሰረት መሰራት 

አለባቸው፤ ነገር ግን እንዲህ ዓይነት የማከማቻ ቦታዎች የፒሲቢ ቆሻሻ ወደ 

ማስወገጃ ቦታ እስኪደርስ ድረስ ከ10 ተከታታይ ቀናት በላይ ካልተቀመጠ በስተቀር 

ከይሁንታ ፈቃድ ግዴታዎች ነጻ ናቸው፡፡   

28. “የፒሲቢ ቆሻሻ አጓጓዥ” ማለት በቁጥጥር ሥር ያለ ፒሲቢ ቆሻሻ ለማከማቸት 

ወይም ለማስወገድ በአየር፣ በባቡር፣ በአውራ ጎዳና ወይም በውኃ አካል ላይ  

በማጓጓዝ ላይ የተሰማራ ማንኛውም ሰው ነው፡፡   

29. “የማጓጓዣ ተሸከርካሪ” ማለት ማንኛውንም ዓይነት ጭነት ለማጓጓዝ ጥቅም ላይ 

የሚውል የሞተር ተሸከርካሪ ወይም ባቡር ነው፡፡ እያንዳንዱ የጭነት ማጓጓዣ 

የተለያየ የትራንስፖርት ተሸከርካሪ ነው፡፡  

30.  “መታከም የመቻል ጥናት” ማለት የፒሲቢ ቆሻሻ፡  

i. ከማከሚያ ሂደቱ ጋር ተስማሚ መሆኑን፣  

ii. ምን ቅድመ ማከም እንደሚያስፈልግ (ካለ)፤ 



iii. የተፈለገውን የማከም ደረጃ ለማምጣት አስፈላጊ የሆነው ከፍተኛ የሂደት 

ሁኔታዎችን፤ 

iv. ለአንድ ለተለየ የቆሻሻ ዓይነት (ማለትም፣ ለአፈር፣ ዝቃጭ፣ ፈሳሽ…ወዘተ) 

ውጤታማ የሆነ የማከም ሂደት ወይም 

v. ከአንድ ከተለየ የማከም ሂደት የሚወጣውን ተረፈ-ምርት ባህርይና መጠን 

ለማወቅ የፒሲቢ ቆሻሻ የማከም ሂደት 

 

3. የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ ፒሲቢ እና የፒሲቢ ቁሶች በሚጠቀሙ፣በሚሸጡ እና በሚያስወግዱ 

ሰዎች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡ 

4. አጠቃላይ ክልከላ  

በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7 እና 8 ላይ የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ማኛውም ሰው 

ከዚህ በታች በተዘረዘሩት ጉዳዮች ላይ መሰማራት አይችልም፡፡ 

ሀ) ፒሲቢ ቁስ እና በፒሲቢ የተበከለ ቁስ ማምረት፤ 

ለ) ወደ ሀገር ውስጥ የፒሲቢ ቁስ እና በፒሲቢ የተበከለ ቁስ ማስገባት፤ 

ሐ) የፒሲቢ ቁስ እና በፒሲቢ የተበከለ ቁስ ወደ ውጭ ሀገር መላክ፤ 

5. የአገልግሎት ገደብ የጊዜ ሰሌዳ 

1. ማንኛዉም ሰዉ ከ2023 በኋላ ፒሲቢን ወይም በፒሲቢ የተበከለ ቁስን  መጠቀም 

የለበትም፡፡ 

2. የፒሲቢ ቆሻሻን ለማስወገድ ካልሆነ በስተቀር ማንኛዉም ሰዉ ከ2026 በኋላ ፒሲቢን 

፣በፒሲቢ የተበከለ ቁስን ወይም የፒሲቢ ቆሻሻን ማስቀመጥ የለበትም፡፡ 

6. ስለ ምዝገባ 

1. ፒሲቢ ወይም ፒሲቢ ያለበት ቁስን የያዘ ሰዉ ይህ መመሪያ በስራ ላይ በዋለ በዘጠና 

ቀናት ዉስጥ በኮሚሽኑ ቀርቦ መመዝገብ አለበት፡፡ 

2. ኮሚሽኑ የምዝገባ ማመልከቻ በተቀበለ በሰላሳ ቀናት ዉስጥ መመዝገብ አለበት፡፡ 



3. ኮሚሽኑ የምዝገባ ማመልከቻ ሲደርሰዉ ተጨማሪ የጽሁፍ መረጃ እንዲቀርብ  ወይም 

ማመልከቻዉ እንዲሻሻልና በቀጣይ 15 ቀናት ዉስጥ እንዲቀርብ ሊያዝዝ ይችላል፡፡ 

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት  የተመዘገበ ሰዉ በምዝገባዉ ዝርዝር ፍሬ ነገር 

ላይ ማንኛዉንም ለዉጥ በተደረገ በሰላሳ ቀናት ዉስጥ ለኮሚሽኑ በጽሑፍ ማሳወቅ 

አለበት፡፡  

7. ፒ.ሲ.ቢ. የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ እና ቆጠራ  

1. ማንኛውም ፒሲቢ የያዘ እና በዚህ መመሪያ አንቀፅ ስድስት የተመዘገበ አካል ፒ.ሲ.ቢ. 

የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ በማዘጋጀት ይህ መመሪያ በወጣ በሶስት ወር ጊዜ ውስጥ 

ለኮሚሽኑ ማቅረብ ይኖርበታል፡፡    

2.  በዚህ አንቀፅ ንዕስ አንቀፅ አንድ የተገለፀው ፒ.ሲ.ቢ. የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ 

ቢያንስ የሚከተሉትን ማሟላት አለበት፡፡     

ሀ. እቅዱን የሚያቀርበው ሰው ስም እና አድራሻ ዝርዝር;  

ለ. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 6 ንዕስ አንቀፅ (3) መሠረት በኮሚሽኑ የተሰጠው የምዝገባ 

ቁጥር;  

ሐ. ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የሚገልፅ ጥቅም ላይ ወይም ክምችት ላይ ያሉ 

የፒ.ሲ.ቢ. ያልሆኑ ቁሳቁሶች፣ የፒ.ሲ.ቢ. ቁሳቁሶች እና በፒ.ሲ.ቢ. የተበከሉ ቁሳቁሶች 

አጠቃለይ ቆጠራ፤   

1. የዕቃው ዓይነት;  

2. መለያ ቁጥር;  

3. የሚገኝበት ቦታ (በጂ አይ ኤስ ኮዖርዲኔት); 

4. የአምራቹ ስም  

5. የተመረተበት ቀን;  

6. የዳይኤላክትሪክ ፈሳሽ ይዘት ዓይነት  

7. የ KVA rating   

8. የፈሳሽ ክብደት በ (ኪግ) ወይም የፈሳሹ መጠን (በሊትር) እና  

9. የፒሲቢ ክምችት በፓርትስ ፐር በሚሊየን።   



መ. ማንኛውም ሰው ሁሉንም የፒሲቢ ቁሳቁስ ወይም በፒሲቢ የተበከለ ቁሳቁስ 

አገልግሎት ላይ ለማዋል የሚያቀርበው የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ በዚህ መመሪያ 

አንቀፅ አምስት ላይ ከተቀመጠው የጊዜ ገደን መብለጥ  የለበትም፡፡  

3. ኮሚሽኑ የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅዱን በተቀበለ በሀያ የስራ ቀናት ውስጥ የመጨረሻ 

ውሳኔ መስጠትና ይህንንም ለአመልካች በፅሁፍ ማሳወቅ አለበት፡፡  

4. ኮሚሽኑ እንደአስፈላጊነቱ አመልካቹን በ …. ቀናት ተጨማሪ መረጃ እንዲያቀርብ ወይም 

እንዲሻሽል ሊጠይቅ ይችላል፡፡   

5.   በኮሚሽኑ የአገልግሎት የጊዜ ገደቡ የፀደቀለት ሰው እቅዱን መተግበር ያለበት ሲሆን 

እቅዱን ማሻሻል አስፈላጊ ሆኖ ካገኘው በቅድሚያ ለኮሚሽኑ  ማሳወቅ አለበት፡፡ 

8 . ምርመራ እና መለያ ምልክት  

1. ማንኛውም ሰው በይዞታው ስር ያለውን ቁሳቁስ የፒሲቢ ይዘት ከአጠቃላዩ ላይ 

ናሙና በመውሰድ እውቅና ባለው ላቭላቶሪ ማስመርመር ያለበት ሆኖ ውጤቱን እስከ 

2015 ድረስ መያዝ አለበት፡፡    

2. ማንኛውም የ ፒሲቢ ባለቤት ያለውን ቁሳቁስ በዚህ መመሪያ አንቀፅ 10 መሰረት 

የመለያ ምልክት መስጠት አለበት፡፡ 

3. በዚህ መመሪያ አንቀፅ 7(2) መሰረት በተካሄደ የፒሲቢ ቆጠራ መሰረት 

የተመዘገበ የፒሲቢ ቁሳቁስ በፒሲቢ አገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ ከተጠናቀቀ በኋላ እውቅና 

ባለው ላቭላቶሪ ማስመርመር ያለበት ሆኖ ውጤቱን ለኮሚሽኑ ማስገባት አለበት፡፡  

4.  በፒሲቢ በተበከሉ ትራንስፎርመሮች ውስጥ ያለው የፕሲቢ መጠን በፓርትስ 

ፐር ሚሊየን መገለፅ አለበት፡፡ 

5. በቁሳቁሶች ውስጥ የሚገኝ የፒሲቢ መጠን ልኬት የተቀመመበትን ውህድ 

መሰረት ያደረገ ሆኖ በፒፒኤም መገለፅ አለበት፡፡ 



6. የዚህ አንቀፅ ድንጋጌዎች ተፈፃሚ የሚሆኑት ከተፈቀደው የፒሲቢ ክምችት በላይ ሲሂን 

ብቻ ነው፡፡  

7. ክምችቱ ከ 50 ፒፒኤም በላይ ለሆነ ፒሲቢ የተመለከቱ የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች 

የክምችት መጠኑ ከ ≤10 µg/100 cm2 በላይ ለሆኑ በፒሲቢ የተበከሉ ቦታዎች ላይም 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

8. ክምችቱ ከ50 እስከ ከ500 ፒፒኤም ለሆነ ፒሲቢ የተመለከቱ የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች 

የክምችት መጠኑ ከ ≤10 µg/100 cm2 እስከ  <100 µg/100 cm2  ለሆኑ በፒሲቢ 

የተበከሉ ቦታዎች ላይም ተፈፃሚ ይሆናል፤  

9. ክምችቱ ከ 500 ፒፒኤም በላይ ለሆነ ፒሲቢ የተመለከቱ የዚህ መመሪያ ድንጋጌዎች 

የክምችት መጠኑ ከ ≥100 µg/100 cm2 በላይ ለሆኑ በፒሲቢ የተበከሉ ቦታዎች ላይም 

ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

10.  ማንኛውም ሰው የፒሲቢ ክምችት መጠንን በመበረዝ በዚህ መመሪያ ውስጥ የተጠቀሱትን 

ድንጋጌዎች መጣስ የለበትም፤ 

11.  

12.  የፒሲቢ ክምችት መጠናቸው የማይታወቅና ከ1993 ዓ.ም በፊት የተመረቱ በማዕድን 

ዘይት የተሞሉ የኤክትሪክ ቁሳቁሶች የፒሲቢ ክምችት መጠናቸው ከ50 ፒፒኤም እስከ 500 

ፒፒኤም እንደሆነ መታሰብ ይኖርበታል፡፡  

13. ሁሉም ከ1993 በፊት የተመረቱ ምሰሶ የሚቆሙ እና pad-mounted ማከፋፈያ 

ትራነሰፎረመሮች በማዕድን ዘይት የተሞሉ ናቸው፡፡  

14.  ማንኛውም ከ1993 ዓ.ም በኃላ የተመረተ የኤሌክትሪክ ቁሳቁስ ከፒሲቢ ነፃ ነው፡፡ 

15. የተመረተበት ቀን የማይታወቅ በማዕድን ዘይት የተሞሉ የኤክትሪክ ቁሳቁስ በፒሲቢ 

የተበከለ ነው ተብሎ መታሰብ አለበት፡፡ 



16. ከ1993 ዓ.ም በፊት የተመረተ እና 1.36 ኪ.ግ (3 ፓውንድ) በላይ ከማዕድን ዘይት ውጪ 

ፈሳሽ የያዘ የፒሲቢ መጠኑ የማይታወቅ ትርንስፎርመር ፒሲቢ ትራንስፎርመር እንደሆነ 

መታሰብ አለበት፡፡  

17. የተመረተበት ቀንና ዳይኤሌክትሪክ ፈሳሽ አይነቱ የማይታወቅ ትራንስፎርመር ፒሲቢ 

ትራንስፎርመር እንደሆነ መታሰብ አለበት፡፡  

18. ከ1993 ዓ.ም በፊት የተመረተ የፒሲቢ መጠኑ የማይታወቅ ካፓሲቴተር የፒሲቢ ክምችቱ 

ከ500 ፒፒኤም በላይ እንደሆነ መታሰብ አለበት፡፡    

19. ማንኛውም ከ1993 ዓ.ም በኃላ የተመረተ ካፓሲቴተር ከፒሲቢ ነፃ ነው፡፡  

20. የተመረተበት ቀን የማይታወቅ ካፓሲቴተር የፒቺቢ የፒሲቢ ክምችቱ ከ500 ፒፒኤም በላይ 

እንደሆነ መታሰብ አለበት፡፡ 

21. No PCBs የሚል ፅሁፍ ያለበት ካፓሲቴተር ከፒሲቢ ነፃ ነው፡፡  

22. የፒሲቢ ክምችት  

ሀ.  ቁሳዉሱን በመመርመር፤  

ለ. በምርት ጊዜ በቁሳቁሱ ላይ የፒሲቢ ክምችት መጠኑን በሚገልፅ መለያ ምልክት፤  

ወይም 

ሐ. የቁሳቁሱን ከተመረተበት ጊዜ ጀምሮ ሰርቪስ በሚደረግበት ወቅት የተያዙ የፒሲቢ 

ክምችት መጠን መዛግብትን በማየት፤  ማወቅ ይቻላል፡፡   
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11የፒስቢ ማከማቻ 

የፒስቢ ማከማቻ 

1. ማንኛዉም ተቋም ፒሲቢ ለማከማቸት በኮሚሽኑ መመዘገብና ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡  

2. የፒሲቢ ማከማቻ ቦታ እና አካባቢው የሚከተሉትን መስፈርቶች ማሟላት ይኖርበታል፤ 

2.1. ከመኖሪያ አካባቢዎች፣ ከትምህርት ቤቶች፣ ከሆስፒታሎች፣ ከንግድ አካባቢዎች፣ 

ለሰዎች ወይም ለእንስሳት ምግብ ከሚያመርቱ ኢንዱስትሪዎች፣ ከወንዞች፣ 

ከውሃ አካላት፣ ከውሃ መስመሮች ወይም ሐይቆች መራቅ አለበት፡፡  

2.2. ከሙቀት እና ተቀጣጣይ ከሆኑ ነገሮች መራቅ አለበት፡፡ 

2.3. ለለለለ ለለለለ ለለለ ለለለለለለለ   

2.4. ማከማቻው የመልበሻ ክፍል፣ የመጸዳጃ አገልግሎት፣ የመከላከያ አልባሳት 

መልበሻ ክፍል፣ ፍሳሽ መጣጭ ቁስና ተወጋጅ ልብስ ሊኖረው ይገባል፡፡  

2.5. አደጋ አመላካች ምልክቶች በሚታይ ቦታ እና ቅርጽ መቀመጥ ወይም መሰቀል 

ይኖርባቸዋል፡፡  

2.6. ከተፈቀደለት ሰው በስተቀር ወደ ማከማቻ ክፍል መግባት የለበትም፡፡  

2.7. ለተሽከርካሪዎች በተለይም ለእሳት አደጋ መከላከያ ተደራሽ መሆን አለበት፡፡  

2.8. የማከማቻ መጋዘን ውስጣዊ ክፍል፡ 

2.8.1. የሙቀት እና የእንፋሎት ክምችት ለመቀነስ የአየር ማዘዋወርያ 

መሣሪያ/ቬንትሌተር ሊኖረው ይገባል፡፡ 

2.8.2. ማከማቻው በውስጡ ያሉትን ኬምካሎች ለማጓጓዝ በቂ መተላለፍያ ያለው 

መሆን አለበት፡፡ 

2.8.3. የተከማቹ ምርቶች በየትኛውም አቅጣጫ ከግድግዳው በ1ሜትር መራቅ 

አለባቸው፡፡ 

2.9. የማከማቻ ሕንጻ  
2.9.1. ማንኛውም አካል ወይም ድርጅት የፒሲቢ  ኬሚካል ማከማቻ መጋዘን 

ለመገንባት ከሚመለከተው አካል የግንባታ ፈቃድ ማግኘት አለበት፡፡  

2.9.2.  የማከማቻ ቤቱ ጣርያ ወይም ሽፋን ቀጥተኛ የጸሐይ ጨረር እና ውሃ 

የማያስገባ መሆን አለበት፡፡ 



2.9.3. ማከማቻ ቤቱ ለደህነት ሲባል በግንብና በአደገኛ አጥር የታጠረ መሆን 

አለበት፡፡ 

2.9.4. የማከማቻ ቤቱ ወለል ኮንክርት፤ ውሃ የማያሰርግ፣ ስንጥቅ የሌለው እና 

ኤፖክሲ(epoxy) ቀለም የተቀባ መሆን አለበት፡፡ 

2.9.5. ምቹ የዕቃ ማውጫና ማውረጃ መኖር አለበት፡፡  

13. ዘገባ  

1. ማንኛውም ፒሲቢ የያዘ ሰው በበጀት አመቱ ሁለት ጊዜ በኦዲተሮች የተዘጋጀውን ዘገባ 

የፀደቀው የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ ጊዜ ከማለፉ በፊት በራሱ ወጪ ለኮሚሽኑ ማቅረብ 

አለበት፡፡ 

2. በዚህ አንቀፅ ንዖስ አንቀፅ 1 የተጠቀሰው የኦዲት ዘገባ ቢያንስ የሚከተሉትን ማካተት 

ይኖርበታል፡፡ 

ሀ. የተከናወነውን የኦዲት ስራ ነፀ በሆነ ኦዲተር ስለመሆኑ፤ 

ለ. የኦዲተሩ አጭር ግለ ታሪክ መግለጫ 

ሐ. ፒቺቢ ያያዘ ሰው ወይም ዘገባውን የሚያቀረበቀው ሰው ስምና አድራሻ በኦዲት ዘገባ 

ትክክለኛነት ማረጋገጫ  

መ. ፈቃድ ካለው ቆሻሻ አስደጋጅ ተቋም የተሠጠ ደህንነቱ የጠበቀ የፒሲቢ ቆሻሻ 

አወጋገድ የምስክር ወረቀት ቅጂዎች፤ 

ሰ. በዚህ መመሪያ መሰረት ከብክለት እንዲፀዱ ተደርገው ወደ አገልግሎት የተመለሱ 

ቁሳቁሶች የቤተ-ሙከራ ስራ ውጤት፤ 

የኦዲት ዘገባው በአንቀፅ 7 መሰረት የፀደቀውን የአገልግሎት ጊዜ ገደብ እቅድ አተገባበር 

ዝርዝር ዘገባ 

 

 

 

 

 

 



መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

ይህ መመሪያ ከ………………………….ቀን 2013 ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡ 

 

አዲስ አበባ………….................ቀን 2013 ዓ.ም 

 

ፕሮፌሰር ፈቃዱ በየነ 

የአከባቢ ደንና አየር ንብረት ለውጥ ኮሚሽን ኮሚሽነር 

 


