
ውሃ እና ኤሌክትሪክን ለመቆጠብ
ጠቃሚ ምክሮች

አረንጓዴን
ይምረጡ





ለሕይወት ውሃ ይቆጥቡ





ለተሻለ የወደፊት ህይወት 
ኤሌክትሪክ ይቆጥቡ
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በመኖሪያ ቤት 

ጥርስዎን በሚቦርሹበት ወቅት ቧንቧውን ይዝጉ። 

አጭር ሻወር ይውሰዱ።

ወለሎችን በሚያጸዱበት ወቅት ባልዲ እና መወ
ልወያ ይጠቀሙ፤ ሆኖም የውሀ ማጠጫ አይጠ

ቀሙ። 
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የታርሺድ ጠቃሚ ምክሮች  / አማርኛ

ውሃ ይጠቀሙ ነገር ግን 
በጭራሽ ውሃን አያባክኑ

መተላለፊያዎችና የቪላ መግቢያዎችን ለማጽዳት 
የውሀ ማጠጫ አይጠቀሙ፤ አቧራን ለማጽት 
መጥረጊያና አነስተኛ የውሀ መርጫ ይጠቀሙ። 

መኪና ለማጠብ ከውሀ ማጠጫ ይልቅ 3 ባልዲ 
ውሀ መጠቀም በቂ ነው። 
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የውሃ መንጠባጠብ
የውሃ መንጠባጠብ
ይህ ዓይነቱ ሁኔታ መቆም 
አለበት !!
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የታርሺድ ጠቃሚ ምክሮች  / አማርኛ

በቤት ውስጥ የሚያዩትን የትኛውንም የሚያፈስ 
ቦታ ሪፖርት ያድርጉ፤ ከተቻለ የሚፈሰውን ቦታ 

ይድፈኑ ወይም የሚፈሰውን ውሀ ያስቁሙ።

የመዋኛ ገንዳዎች ላይ በቋሚነት አለማፍሰሳቸ
ውን ይቆጣጠሩ፤ ጥቅም ላይ በማይውሉበት 
ወቅት የትኛውም የሸፈናቸው ነገር ካለ ሪፖርት 
ያድርጉ።

የውሀ ታንከሮች የማያፈሱ መሆኑን በቋሚነት 
ያረጋግጡ፤ የትኛውም ማፍሰስ ካለ ሪፖርት 

ያድርጉ። 

በሁሉም ውሀ ማጠጫዎች ላይ በጊዜያዊነት 
የማይፈለጉ ከሆነ ለመክደን የውሀ ማጠጫ ጋን 
ወይም አፍንጫ ይግጠሙ። 



10

መብራቶችን የማይፈልጓቸው ከሆነ እና ባዶ 
ከሆኑ ክፍሎች ያጥፉ። 

የሚጠባበቅ ሰው የሌላቸው የቤት ውስጥ ቁሶችን 
(ብረት፣ ቲቪዎች፣ የድምጽ ሲስተም፣ የአየር ማስ

ገቢያዎች፣ ወዘተ…) ይዝጉ/ያጥፉ። 

የውሀ ማሞቂያዎን ከመጠቀምዎ በፊት ለግማሽ 
ሰአት ያህል ያብሩ፣ በማያስፈልግበት ወቅት 
ያጥፈት፡፡ በተጨማሪም የውሀ ማሞቂያዎን በበጋ 
ወቅት ያጥፉ። 

የመብራት አምፑሎች በአቧራ ከተጋረዱ እስከ 
%10 ብርሀናቸውን ሊቀንስባቸው ስለሚችል አም
ፑሎቹን በቋሚነት ያጽዷቸው። 
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የታርሺድ ጠቃሚ ምክሮች  / አማርኛ

ኤሲዎን በ 240ሴ ያስተካክሉ 

የአየር ጸባይ ማስተካከያ ማጣሪያውን በቋሚነት 
ያጽዱ (በወር አንድ ጊዜ)። 

የአየር ጸባይ ማስተካከያ በሚበራበት ወቅት 
ውጤታማ በሆነ መልኩ እንዲሰራ ለማስቻል 

ሁሉም በሮችና መስኮቶች በአግባቡ መዘጋታቸ
ውን ያረጋግጡ። 

እንደ ኤልኢዲዎች ያሉ ውጤታማ የመብራት 
አምፑሎችን ይጠቀሙ።
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ማዕድ ቤት/ ኩሽና 

ፍራፍሬዎችና አትክልትን በሚያጥቡበት ወቅት 
በወራጅ ቧንቧ ከማጠብ ይልቅ ሰሀን ውስጥ አድ

ርገው ይጠቧቸው። 

የምግብ እቃዎችን በእጅዎ በሚያጥቡበት ወቅት 
በመጀመሪያ ሙሉ እቃዎችን በማጠቢያ ፈሳሽ 
ይጠቧቸውና ቀጥለውም በውሀ ያለቅልቋቸው። 
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የታርሺድ ጠቃሚ ምክሮች  / አማርኛ

የሚጠቀሙት አውቶማቲክ የእቃ ማጠቢያ ማሽን 
ከሆነ ማሽን ከማብራትዎ በፊት ውሀ ይሙሉት፡፡ 
በተመሳሳይ ለልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ግብአቶቻ
ቸውን አሟልተው ይጠቀሙባቸው፡፡ 

የቀዘቀዙ ምግቦችን ለማቅለጥ ወራጅ ውሀ አይጠ
ቀሙ፡፡ ምግቦቹን በቅድሚያ አቅደው ከሚፈለጉ
በት ጊዜ ቢያንስ ከተወሰኑ ሰአቶች በፊት ከማቀዝ
ቀዣዎች ውስጥ ያውጧቸው፡፡ በፍጥነት ማቅለጥ 
ካስፈለገ የኤሌክትሪክ ምድጃ ተጠቅመው ያቅል
ጧቸው። 

የምግብ እቃዎችን በእጅ በሚያጥቡበት ወቅት 
በተቻለ መጠን አነስተኛ የማጠቢያ ፈሳሽ 

ይጠቀሙ፡፡ ይህ ለማንጠፍጠፊያ የሚያስፈልገው 
ውሀ መጠን እንዲቀንስ ያስችላል።
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የፍሪጅዎን/ማቀዝቀዣዎን የሙቀት መጠን 
በውስጡ በሚቀመጡት የምግብ አይነቶች ላይ 

ተመስርተው ያስተካክሉ 

የፍሪጅዎን በር ከሚፈለገው ጊዜ በላይ ክፍት 
አድርገው አይተዉ። 

የፍሪጅዎን የሀይል ፍጆታ ለመቀነስ ትኩስ ምግቦ
ችን ፍሪጅ ውስጥ አያስቀምጡ። 

ዛሬ ላይ ሆነው
ይቆጥቡ
ነገዎትን
እንዲቋቋሙ



የታርሺድ ጠቃሚ ምክሮች  / አማርኛ
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የአትክልት ቦታና 
መሬት ማስዋብ 

ተመራጩ የውሀ ማጠጫ ጊዜ ጠዋት በማለዳ 
ወይም አመሻሽ ላይ ነው 

ተክሎች በክረምት የሚያስፈልጋቸው ውሀ አነስ
ተኛ ስለሆነ ለአጭር ጊዜ ብቻ ውሀ ያጠጧቸው።

የትኛውንም አረሞች በአላስፈላጊ ሁኔታ ውሀ ስለ
ሚመጡ ያስወግዷቸው። 

በቂ የውሀ መጠን ብቻ ያጠጡ እንዲሁም ከተፈ
ላጊው መጠን በላይ ውሀ አያጠጡ። 




