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መግቢያ   

የአዱስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን በአዋጅ በተሰጠው ሥሌጣንና ተግባር ኃሊፊነቱን 

በአግባቡ ሇመወጣት በየጊዜው እያዯገ የመጣውን የዯንበኛውን የንፁህ መጠጥ ውኃ 

ፍሊጎት ሇማርካትና የፍሳሽ አወጋገዴ ስርዓቱን በማሻሻሌ ፈጣንና ቀሌጣፋ አገሌግልት 

ሇመስጠት ከሚያከናውናቸው ዘርፈ ብዙ ሥራዎች መካከሌ ዋንኞቹ የዯንበኞች የውሃና 

የፍሳሽ መስመር ቅጥያ ሥራዎች ሲሆኑ በእነዚህ ሥራዎች ዯንበኛው አገሌግልት 

ሇማግኘት ከባሇሥሌጣኑ ጋር የሚዋዋሇው ውሌ እና ከዚሁ ጋር ተያያዥ የሆኑ ሠነድች 

የሚቀመጡበት የውሌ ማህዯሮች በጥንቃቄ በተገቢው ቦታ መቀመጣቸው ሇባሇስሌጣኑ 

የስራ አሰራርም ሆነ ሇዯንበኞች ቀሌጣፋ እና ተገቢውን ምሊሽና ማስረጃ ሇመስጠት  

እንዯሚረዲ በመታመኑ 

አዱስ ቅጥያ፣ ማዛወሪያ፣ ማሻሻያና የፍሳሽ መስመር ቅጥያ እና ላልች ተያያዥ 

መረጃዎች በጥንቃቄ በውሌ መዝገብ ቤት በየውሌ ቁጥራቸው ቅዯም ተከተሌ ፋይሌ 

ተዯርገው በተፈሇጉ ጊዜ በቀሊለ ሇማውጣትና ሇባሇስሌጣኑም ሆነ ሇዯንበኛው ትክክሇኛ 

የመረጃ ምንጭ በመሆን እንዱያገሇግለ ሇማስቻሌ ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ሥርዓት 

ሇመዘርጋት፣ የተሟሊና ምቹ የሆነ የዯንበኞች አገሌግልት መዝገብ ቤት አጠቃቀም 

ሥርዓት መኖር የጎሊ ዴርሻ ያሇው በመሆኑ፡፡  

የዯንበኞችን መረጃ ዯህንነት ሇመጠበቅ ከውሌ መዝገብ ቤት መረጃዎችን ሇማውጣት 

የሚችለ እነማን እንዯሆኑ፣ ሇምን ያህሌ ጊዜ በእጃቸው ማቆየት እንዲሇባቸውና መቼ 

ሇውሌ መዝገብ ቤት መመሇስ እንዲሊበቸው በዝርዝር የሚገሌፅ ወጥነት ያሇው የአሰራር 

ስርአት መዘርጋት ያሇበት መሆኑ ስሇታመነ፣  

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፈፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት 

እንዯገና ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 53 ንዑስ አንቀጽ 2 

በተሰጠው ስሌጣን መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
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 ክፍሌ አንዴ 

    ጠቅሊሊ 

አንቀፅ አንዴ 
አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የአዱስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን የዯንበኞች ፋይሌ አያያዝና 
አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር 12/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀፅ ሁሇት 
ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ 

1. “ዋና ሥራ አስኪያጅ”  ማሇት፡- የባሇስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

2. "ባሇሥሌጣን" ማሇት የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ሲሆን እንዯ አስፈሊጊነቱ 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችንም ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

3.  “የቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅ” ማሇት፡- በአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

4. “የውሌ መዝገብ ቤት”  ማሇት፡- በየቅርንጫፉ የተዯራጀ ወይም የተዘጋጀ የዯንበኞች 

የውሌ መዝገብ ቤት ማሇት ነው፡፡ 

5. “የዯንበኞች ፋይሌ” ማሇት፡- የውሃ ቅጥያ ያገኘ ዯንበኛ ውሌና ዯጋፊ ሰነድች 

እንዱሁም በተከታታይ የተዯረጉ የመስመር ማዛወሪያ፣ የመስመር ማሻሻያ፣ የቆጣሪ 

ሇውጥ ሥራ ትዕዛዝ፤ የፍሳሽ መስመር ቅጥያ ፣የሂሳብ እርማት እና የመሳሰለትን 

ሰነድች የያዘ እና  በውሌ  መዝገብ ቤት የሚቀመጥ የዯንበኞች ቀሪ ሰነዴ ማሇት 

ነው፡፡ 

አንቀፅ ሶስት 

የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች እና ሠራተኞች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 
ተግባር፣ ኃሊፊነትና ግዳታዎች 

አንቀፅ አራት 

የውሌ መዝገብ ቤት  ተግባርና ሃሊፊነት  

1. የዯንበኞችን ፋይሌ ከየሥራ ክፍልች በመረከብ አዯራጅቶ የማስቀመጥና በውስጡ 

ሇያዘው ሰነዴ ተከታታይ ቁጥር የመስጠት፣ 

2. የዯንበኞች ፋይልች በተቆሇፉ ሊተራሌ ፋይሌ ውስጥ ማስቀመጥ እና ዯህንነታቸውን 

የመጠበቅ፣ 

3. በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 መሰረት ፋይልቹን ከውሌ መዝገብ 

ቤት ሇማውጣት ሇተፈቀዯሊቸው ብቻ በፋይለ ውስጥ በተሰጠው ተከታታይ ቁጥር 

መሠረት የያዘውን ሰነዴ ብዛት በመጥቀስ አስፈርሞ የማስረከብ፣ 

4. ሇሥራ የወጡ ፋይልችን ተከታትል ያሌተጓዯለ መሆናቸውን በማረጋገጥ የመረከብ፣ 

5. የውጡ ፋይልች የተመዯበሊቸው የመመሇሻ ጊዜ ካሇፈ ከመከታተሌ በተጨማሪ 

ዝርዝራቸውን በየጊዜ ሇዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት ሪፖርት የማዴረግ፣ 

6. በመሸኛ ዯብዲቤ ሇሚመከሇታቸው አካሊት የተሊኩ ፋይልች እንዱመሇሱ በሌዩ ሁኔታ 

የመከታተሌና ዝርዝሩን በየጊዜው ሇዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት ሪፖርት 

የማቅረብ  ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

አንቀፅ አምስት 

የዯንበኞች ፋይሌ አያያዝና አጠቃቀም 

1. ሁለም ዯንበኞች ከባሇስሌጣኑ ያገኙትን የአዱስ የውሃ ቅጥያ፣ የፍሳሽ መስመር 

ቅጥያ፣ የማዛወሪያ፣ የማሻሻያ፣ የቆጣሪ ሇውጥ የሥራ ትዕዛዝና፤ የሂሳብ እርማት 

መረጃዎች አጠቃል የያዘ የግሌ ፋይሌ እንዱኖራቸው ይዯረጋሌ፡፡ 

2. የዯንበኞች ፋይሌ አቀማመጥ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው በሚሰጣቸው የውሌ ቁጥር 

ቅዯም ተከተሌ መሠረት በማዯራጀት በሊቴራሌ ፋይሌ ውስጥ ተቆሌፎበት መያዝ 

አሇበት ፡፡ 

3. እያንዲንደ የዯንበኞች ፋይሌ ውስጥ ያለ ሰነድች ተከታታይ ቁጥር ተሰጥቶቷቸው 

ፋይሌ መዯረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

4. የቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅ የዯንበኞችን ፋይሌ ከውሌ መዝገብ ቤት አውጥተው 

መጠቀም የሚችለ ሃሊፊዎችና ባሇሙያዎችን ዝርዝር በዯብዲቤ ሇውሌ መዝገብ ቤት 

መገሇጽ አሇበት፡፡ 
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5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 መሰረት በቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅ በተፃፈው  

ዯብዲቤ ውስጥ ከተዘረዘሩት ሃሊፊዎችና ባሇሙያዎች ውጭ የዯንበኞችን ፋይሌ 

ማውጣትም ሆነ መስጠት አይፈቀዴም፡፡ ሆኖም የውስጥና የውጭ ኦዱተሮች  

በፋይናንስ ሕግ፣ ዯንብና መመሪያ መሠረት የዯንበኞችን ፋይሌ በማውጣት 

ሇመጠቀም ይችሊለ፡፡ 

6. የውሌ መዝገብ ቤት ሰራተኞችም ሆኑ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 

መሰረት ፋይልቹን አውጥተው የሚጠቀሙ ሃሊፊዎች ወይም ሰራተኞች 

ከዯንበኛኞች ፋይሌ የተገኙ መረጃዎችን ሇላልች ሊሇተፈቀዯሊቸው ግሇሰቦችም ሆነ 

ዴርጅቶች በማናቸውም መንገዴ አሳሇፎ መስጠት የሇባቸውም፡፡  

7. ከባሇስሌጣኑ ውጭ በሕግ የተፈቀዯሊቸው አካሊት የዯንበኞች ፋይሌ  እንዱሊክሊቸው 

በዯብዲቤ ሲጠይቁ ፋይለ በመሸኛ ዯብዲቤ የሚሊክሊቸው ሲሆን  የመሸኛ 

ዯብዲቤውም የውሌ መዝገብ ቤት በግሌባጭ እንዱያውቀው መዯረግ አሇበት፡፡ 

የመሸኛው ዯብዲቤም  የዯንበኛውን ስም፣የውሌ ቁጥር፣ በፋይለ ውስጥ ያለ ሰነድች 

ብዛት እና ፋይለ እንዱሊክሇት የጠየቀውን ተቋም ወይም ዴርጅት ስም እንዱሁም 

ፋይለ እንዱሊክ የተጠየቀበት ዯብዲቤ ቀንና ቁጥር መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

8. ፋይለን ከውሌ መዝገብ ቤት በማውጣት አገሌግልት የሚሰጡ ሃሊፊዎች ወይም 

ሰራተኞች በሕግ ባሇመብት ሇሆኑ ግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች ወይም መንግስታዊ 

አካሊት መረጃውን በማመሳከር እንዯአስፈሊጊነቱ የውሌ ኮፒ የመስጠት፣ በሕጉ 

መሠረት ስም ማዛወሪያ የመፈፀም፣ ውሌ የማዯስ አገሌግልት እና ሇሚመሇከተው 

አካሌ በሕጉ መሠረት በዯብዲቤ መረጃ የመስጠት አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ 

9. ሇባሇስሌጣኑ የውስጥ ሥራ ከውሌ መዝገብ ቤት የወጣ ፋይሌ በወጣበት እሇት 

ሇውሌ መዝገብ ቤት ተመሊሽ መዯረግ አሇበት፡፡ ሆኖም በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 

7 መሰረት ፋይለ እንዱሊክሇት ሇጠየቀው አካሌ የተሊከ ከሆነ ፋይለ መሊኩን 

እንዱያውቀው ፋይለ የተሊከበት ዯብዲቤ ሇውሌ መዝገብ ቤት ግሌባጭ መዯረግ 

አሇበት፡፡ 

10. የዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 7 መሰረት በሸኚ 

በዯብዲቤ ሇሚመሇከታቸው አካሊት የተሊኩ የዯንበኞች ፋይልችን ተከታትል 

የማስመሇስ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 
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ክፍሌ  ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ ስዴስት 
ተጠያቂነት 

 

1. በዚህ መመሪያ ውስጥ የተጣሇበትን ሃሊፊነት በአግባቡ ያሌተወጣ የሥራ መሪ / 
ሰራተኛ በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብና በህብረት ስምምነት መሠረት ተጠያቂ 
ይሆናሌ፡፡ 

2. የዯንበኞች ፋይልች ዯህንነት ሊይ ሇሚዯርስ ማናቸውም ጥፋት ወይም ጉዲት 
የዯንበኞች ውሌ መዝገብ ቤት ሰራተኞች ከላልች ዴርጊቱ ወይም ስራው 
ከሚመሇከታቸው የስራ ሃሊፊዎች እና/ወይም ሰራተኞች ጋር በአንዴነትና በነጠሊ 
ተጠያቂነት አሇባቸው፡፡ 

3. የዚህን መመሪያ አፈፃፀም ያዯናቀፈ ወይም ትርጉሙን እና አሰራሩን ያዛባ 

በማንኛውም ዯረጃ የሚገኝ የባሇስሌጣኑ የስራ ኃሊፊና ሰራተኛ በፍ/ብሔርና የወንጀሌ 

ህግ ያሇው ተጠያቂነት እንዯ ተጠበቀ ሆኖ በህብረት ስምምነቱ እና በስራ መሪዎች 

መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ተገቢው የዱሲፕሉን እርምጃ ይወሰዴበታሌ፡፡ 

 

አንቀጽ ሰባት 

ክሌከሊ 

1.  በዚህ መመሪያ አንቀጽ 5 ንዑስ አንቀጽ 4 እና 5 መሰረት በቅርንጫፉ ስራ 

አስኪጅ ከተፈቀዯሊቸው የስራ ሃሊፊዎችና ሰራተኞች ውጪ የዯንበኞችን ፋይሌ 

ከውሌ መዝገብ ቤት አውጥቶ መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡ 

2. ከባሇስሌጣኑ ፍቃዴ ውጪ ወይም በዚህ መመሪያ አንቀፅ 5 ከተገሇፀው ውጪ 

የዯንበኞችን ፋይሌም ሆነ መረጃ መጠቀምም ሆነ አሳሌፎ መስጠት የተከሇከሇ ነው፡፡  

 

አንቀፅ ስምንት  

መመሪያውን የማሳወቅ ግዳታ 

የዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት የባሇስሌጣኑ የውሌ መዝገብ ቤት ሰራተኞች ፣

የሥራ ሃሊፊዎች፣ ሰራተኞች ፣ ዯንበኞች እና የሚመሇከታቸው አካሊት ስሇ አሰራሩ እና 

ስሇመመሪያው አፈፃፀም በቂ እውቀት እንዱኖራቸው የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፡፡ 
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አንቀፅ ዘጠኝ 

ቅሬታ የማቅረብ መብት 

በዚህ መመሪያ የተጣሇበትን ግዳታ ተወጥቶ  አገሌግልቱን  በተገቢው መገንዴ  ያሊገኘ 

ዯንበኛ ቅሬታዉን ወይም አቤቱታውን በፅሑፍ ሇባሌስሇጣኑ ቅሬታ እና አቤቱታ ሰሚ 

ኮሚቴ  ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀፅ አስር 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 
ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘው በማንኛውም  ጊዜ መመሪያውን በሙለ ወይም 

በከፊሌ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡  

አንቀፅ አስራ አንዴ 

የመተባበር ግዳታ 

ይህንን መመሪያ ሇማስፈጸም በየትኛውም ዯረጃ ያለ የባሇስሌጣኑ ኃሊፊዎች፣ 

ሰራተኞች ፣የሚመሇከታቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች 

ወይም ህግና ዯንብ እንዱያስከብሩ ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት፣ ማንኛውም ሰው  

እና ዯንበኞች የመተባበር ግዳታ አሇባቸው፡፡  

አንቀፅ አስራ ሁሇት 
ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው መመሪያዎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ላልች መመሪያዎች ወይም አሰራሮች በዚህ 

መመሪያ ውስጥ በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

አንቀፅ አስራ ሶስት 

መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 
ይህ መመሪያ በባሇሥሌጣኑ ዋና ሥራ አሰኪያጅ ተፈርሞና የባሇሥሌጣኑ 
ማህተም ካረፈበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አወቀ ኃይሇማርያም 

የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

ዋና ሥራ አስኪያጅ 

 

 


