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ባሇስሌጣኑ የዯንበኞች የውሃ አገሌግልት አሰጣጥ ወጥነት ያሇው የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት 

ዯንበኞች አገሌግልቱን ሇማግኘት ማሟሊት ያሇባቸውን ቅዯመ ሁኔታዎች በግሌጽ ሇማስቀመጥ 

በማስፈሇጉ፡፡  

የባሇስሌጣኑ ሰራተኞች ባሇስሌጣኑ ሇዯንበኞች የሚሰጠው አገሇግልት ጥራቱን የጠበቀና በጊዜ 

የተገዯበ መሆኑን በመገንዘብ ስራዎችን በተቀመጠሊቸው ስታንዲርዴ መሠረት በመፈፀም 

የበኩሊቸውን ሃሊፊነት እንዱወጡ ሇማስቻሌና ይህ ባይሆን ዯንበኞች በአግባቡ ቅሬታ ሇማቅረብ 

የሚያስችሊቸውን አሰራር መዘርጋት በማስፈሇጉ፡፡ 

የቆጣሪ ንባብ ጥራት በማሳዯግ የገቢ አሰባሰቡን ሇማሳዯግና በተሇያየ ምክንያት ያሇባቸውን ሂሳብ 

በአንዴ ግዜ አጠቃሇው ሇመክፈሌ አቅም ሊጡ ዯንበኞች የክፍያ ጊዜ በመስጠት ሂሳባቸውን 

ሇማስከፈሌ እንዱሁም የዯንበኞችን መረጃ በዘመናዊ መሌክ ማዯራጀትና መረጃዎችንም 

በተፈሇገው ጊዜ በቀሊለ ሇማግኘት የሚያስችሌ አስራር ስርዓት መዘርጋት አስፈሊጊ መሆኑ 

ስሇታመነ፤ 

ባሇስሌጣኑ ሇዯንበኞች የሚሰጣቸው የአዱስ ውሃ ቅጥያ፣ ማዘዋዋሪያ፣ ማሻሻያ፣ ቦኖ፣ የቦቴ ውሃ፣ 

የሮቶ ውሃ፣ የተንቀሳቃሽ ቦኖ ውሃ፣ የቆጣሪ ንባብ፣ የገንዘብ አሰባሰብ ፣ የጥገና አገሌግልቶች 

ቀሌጣፋ፣ ወጪ ቆጣቢና ፈጣን በማዴረግ አገሌግልቱም ዯንበኞችን ፍሊጎት የሚያረካ ፣ 

ተጠያቂነት የሰፈነበት ወጥ የሆነ አሰራር ማስፈን ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፡፡ 

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 ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ /1/ 

አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን የዯንበኞች የውሃ አገሌግልት አሰጣጥ 

መመሪያ ቁጥር 11/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /2/ 

ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፡-  

1. “ባሇስሌጣን” ማሇት፡- የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሥሌጣን ማሇት ነው፡፡ 

2. “ዘርፍ” ማሇት፡- የባሇስሌጣኑ የውሃ ዘርፍ ማሇት ነው፡፡ 

3. “ዋና ሥራ አስኪያጅ” ማሇት፡- የባሇስሥሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

4. “ቅርንጫፍ ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ቤት” ማሇት፡-እንዯቃለ አግባብ የባሇስሌጣኑ  ቅርንጫፍ 

ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ማሇት ነው፡፡ 

5. “ቆጣሪ አንባቢ” ማሇት፡-  የውሃ ቅጥያ ያሊቸው ዯንበኞችን የውሃ ቆጣሪ በየወሩ ቤት ሇቤት 

በመሄዴ ንባቡን የሚመዘገብ  ሰው ማሇት ነው፡፡ 

6. “የቆጣሪ አንባቢዎች ተቆጣጣሪ”ማሇት፡-  በቆጣሪ ንባብ ሥራ ሊይ የተሰማሩትን የቆጣሪ 

አንባቢዎችን ሥራ የሚቆጣጠር ሰራተኛ ማሇት ነው፡፡ 

7. “የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች ጽ/ቤት” ማሇት፡- በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራይዞች ሌማት ቢሮ ሥር የተዋቀሩ በክ/ከተማ ወይም 

በወረዲ ያለ ጽ/ቤቶች ማሇት ነው፡፡ 

8. “የቦኖ ውሃ አገሌገልት ” ማሇት፡- በከተማው ሥር ባለ ወረዲዎች ውሌ ተዋዋይነት በግሌ 

ውሃ ሇማስገባት ሇማይችለ የህብረተሰብ ክፍልች ሇጋራ መጠቀሚያ እንዱውሌ የተተከሇ 

የውሃ ማዯያ ማሇት ነው፡፡ 

9. “የሮቶ ውሃ አገሌግልት” ማሇት፡-የውሃ አቅርቦት በቧንቧ ያሌተዲረሰባቸው አካባቢዎችና 

የውሃ አቅርቦት በተራዘመ ፈረቃ ሇሚታዯሌባቸው አካባቢዎች አማራጭ የውሃ አቅርቦት 

በክፍያ የሚሰጥ አገሌግልት ማሇት ነው ፡፡ 
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10. “ተንቀሳቃሸ ቦኖ አገሌግልት” ማሇት፡- በከተማው በተወሰኑ አከባቢዎች የውሃ አግሌግልት 

በተሇያዩ ምክንያቶች በሚቋረጥበት ጊዜ ሇዚህ ተብል በተዘጋጁ የውሃ ቦቴዎች አማካኝነት 

ሇአካባቢው ነዋሪ በባሉዱ፣ በጂሪካን ወይም በመሰሌ ዕቃ በማዯሌ የሚሰጥ አገሌግልት 

ማሇትነው፡፡ 

11. “አኖማሉስ” ማሇት፡- የዯንበኞች  የየወሩ የውሃ ፍጆታ ከተሇየ በኋሊ ቢሌ ከመዘጋጀቱ 

በፊት የኢንፎርማሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ተዘጋጅቶ የንባቡን ትክክሇኛነትን 

ሇማረጋገጥ ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የሚሊኩ ማሇትም  Zero Consumption /ምንም 

ያሌተጠቀሙ/ Over Charged ከከዚህ ቀዯሙ ንባብ ያነሰ ነው Decreased Consumption 

/ፍጆታው የቀነሰ/ Increased Consumption /ፍጆታዉ የጨመረ መረጃዎች/ ማሇት ነው፡፡ 

12. “ከተማ ” ማሇት፡- አዱስ አበባ  ከተማ ማሇት ነው፡፡ 

13. “ሽንሻኖ”  ማሇት፡- በቤት ሥራ ህብረት ሥራ ማህበራት በተሰጠው ካርታ ሊይ አባሊቱ 

ያሊቸውን ይዞታ በአባሊቱ ቁጥር ሌክ ተከፋፍል የተቀመጠበት የአከሊሇሌ አግባብ ማሇት 

ነው፡፡ 

14. “ማሻሻያ “  ማሇት ፡- ቀዴሞ የነበረውን የዯንበኞች መስመር የቧንቧና የቆጣሪ ስፋት ከፍ 

በማዴረግ ወይም እንዯ አስፈሊጊነቱ ዝቅ በማዴረግ የሚሰራ ወይም የተሰራ ሥራ ማሇት 

ነው፡፡ 

15. “ማዛወሪያ” ማሇት፡- ቀዴሞ የነበረውን የዯንበኞች መስመር የቧንቧ እና ወይም የቆጣሪ 

ስፋት እንዯነበረ ሆኖ ወይም ተሻሽል ከነበሩበት ቦታ ወዯ ላሊ ቦታ አዛውሮ መስራት 

ማሇት ነው፡፡ 

16. “የጋራ መስመር“ ማሇት የጋራ መስመር ዝርጋታ ዯንበኞች እንዱዘረጉ የሚገዯደት 

ባሇስሌጣኑ በራሱ ወጪ መስመሩን መዘረጋት ያሌቻሇበት ከአቅም በሊይ የሆነ ችግር 

ሲያጋጥመውና ዯንበኞች ይህን የውሃ መስመር በጋራ ሇመዘርጋት ሲስማሙ የሚዘረጋ 

መስመር ማሇት ነው፡፡ 

17. “የሚመሇከተው የመሬት አስተዲዯር ” ማሇት፡- በከተማው ውስጥ ያሇውን መሬት 

የማስተዲዯር፣ የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ አረጋግጦ የመስጠትና የከተማውን መሬት ይዞታ 

መዘግቦ የመያዝ ስሌጣን በከተማው አስተዲዯር የተሰጠው የመንግስታዊ አካሌ ማሇት 

ነው፡፡ 

 

አንቀጽ /3/ 
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የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በማንኛውም ዯረጃ ሊይ ባለ የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች፣ ሠራተኞች  ከባሇስሌጣኑ  

የውሃ አገሌግልት ሇማግኘት  በሚጠይቁ እና አገሌግልቱን እያገኙ ባለ ዯንበኞች ሊይ ተፈፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 

ክፍሌ ሁሇት 

አዱስ የውሃ አገሌግልት ወይም ቅጥያ ሇማግኘት መሟሊት ያሊባቸው ቅዴመ                      

ሁኔታዎች፡- 

አንቀጽ /4/ 

ይዞታው ዯንበኞች የራሳቸው የሆኑ ቤቶች  

1. የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወይም ዯብተር ዋናውና ፎቶ ኮፒውን፣ 

2. የባሇ ይዞታው የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፖስፓርት ወይም መንጃ ፍቃዴ ዋናውና 

ፎቶ ኮፒውን፣በመያዝ ባሇይዞታው በአካሌ ሲቀርብ ብቻ አገሌገልቱን ሇማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

3. ባሇይዞታው በተሇያየ ምክንያት የማይገኝ ከሆነ በበዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 የተገሇፀው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ፣ ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችሌ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት የተሰጠ ሕጋዊ 

ውክሌና ዋናውና ፎቶ ኮፒ፣ የተወካይ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም 

የመንጃ ፍቃዴ ዋናውና ፎቶ ኮፒ በመያዝ ተወካዩ በአካሌ ሲቀርብ ብቻ አገሌገልቱን 

ሇማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /5/ 

ቤቱ የከተማ አስተዲዯሩ ንብረት ከሆነ 

1. የውሃ አገሌግልቱ እንዱገባ ቤቱን የሚያስተዲዴረው የከተማው አስተዲዯር አካሌ  የጠየቀበት 
ዯብዲቤ እና ውሌ በስሙ እንዱዋዋለ ሇተወካዩ የተሰጠ የውክሌና ዯብዲቤ ዋናውን በማቅረብ 
እና 

2. የተወካይ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የመንጃ ፈቃዴ ዋናውንና 

ፎቶ ኮፒውን በመያዝ ተወካዩ በአካሌ ሲቀርብ ብቻ አገሌገልቱን ሇማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

 

 

 

አንቀጽ /6/ 
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ቤቱ የፌዯራሌ  ቤቶች ኮርፖሬሽን ንብረት ከሆነ 

1. የውሃ አገሌግልቱ እንዱገባ የፌዯራሌ ቤቶች ኮርፖሬሽን የጠየቀበት እና ውሌ በስሙ 

እንዱዋዋለ ሇተወካዩ የተሰጠ የውክሌና ዯብዲቤ ዋናውን ፣ 

2. የተወካይ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የመንጃ ፈቃዴ ዋናውንና 

ፎቶ ኮፒውን በመያዝ ተወካዩ በአካሌ ሲቀርብ ብቻ አገሌገልቱን ሇማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /7/ 

ይዞታው የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበር ከሆነና ካርታው ሊይ ሇእያንዲንደ ማህበር አባሌ 

ሽንሻኖ ያሇበት ሆኖ የማህበሩ አባሇት የተከፋፈለ ከሆነ፣ 

1. የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበር የማህበሩ አባሊት በይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ፎቶ ኮፒ ሊይ 

በማረጋገጥ የተፃፈ ዯብዯቤ ዋናውን፣ 

2. ካርታ ዋናውንና  ፎቶ ኮፒውን፣ 

3. የባሇይዞታው የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃዴ ዋናውና 

ፎቶ ኮፒ በመያዝ ባሇይዞታው በአካሌ ሲቀርብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

4. ባሇይዞታው ካሌተገኘ በበዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገሇፀው እንዯተጠበቀ 

ሆኖ፣ውሌ ሇማዋዋሌ የሚያስችሌ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ህጋዊ ውክሌና 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ እንዱሁም የተወካዩን የታዯስ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት 

ወይም የመንፈጃ ፍቃዴ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ በመያዝ በአካሌ ሲቀርብ አገሌግልቱን ሇማግኘት 

ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /8/ 

ይዞታው የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበር ሆኖ ካርታው በዚህ መመሪያ አንቀጽ 7 በተገሇፀው 

መሰረት ሽንሻኖ ባይኖረውም ቤቱ ተያይዞ ቢሰራም ይዞታው ከመሬት ጀምሮ እስከመጨረሻ ፎቅ 

እያንዲንደ የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበሩ አባለ ይዞታ ካሇውና ወዯፎቅ መውጫው ዯረጃ 

የራሱ ቤት ውስጥ ከሆነ፣ አገሌግልቱን ሇማግኘት 

1. ከሚመሇከተው የመሬት አስተዲዯር ሁለንም የማህበሩን አባሊት ስም ዝርዝር የያዘ 

የዴጋፍና የማረጋገጫ ዯብዲቤ ዋናዉን በማቅረብ፣ 

2. የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበሩ ካርታውን ፎቶ ኮፒ በማዴረግና ፎቶ ኮፒዉ ሊይ 

የይዞታ ሽንሻኖ በማስቀመጥና የባሇይዞታውን ይዞታ በማመሌከት ሇአባለ ውሃ እንዱገባሇት 

የፃፈውን ዯብዲቤ ዋናውን፣ 
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3. የቤት ሥራ ህብረት ሥራ ማህበሩ ካርታ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ፣ 

4. የባሇይዞታው የታሰዯ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የመንጃ ፈቃዴ 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ በመያዝ ባሇይዞታው በአካሌ ሲቀርብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፣ 

5. ባሇይዞታው የማይገኝ ከሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እስከ 3 የተመሇከተውን 

ማቅረብ እንዯተጠበቀ ሆኖ ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችሌ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

የተረጋገጠ ሕጋዊ ውክሌና ዋናውንና ፎቶ ኮፒ፣እንዱሁም የተወካዩን የታዯሰ የነዋሪነት 

መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም የመንጃ ፈቃዴ  ዋናውንና ፎቶ ኮፒ በመያዝ በአካሌ 

ሲቀርብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /9/ 

በኮንዱሚኒየም መሌክ በቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበራት የተሰሩ ቤቶችን በተመሇከተ፡- 

1. በሕንፃው የተዘረጋው የውሃ መስመር ዝርጋታ ሌክ እንዯ ኮዴሚኒየም ራሱን የቻሇ ቆጣሪ 

ሇመቀጠሌና የቆጣሪ ንባብ ሇመውሰዴ ምቹ ከሆነ የውሃ አገሌግልቱን ሇማግኘት በዚህ 

መመሪያ አንቀጽ 8 ንዑስ አንቀጽ /1/ እስከ /5/ የተዘረዘሩትን በማሟሊት እና 

2.  የቤት ሥራ ሕብረት ሥራ ማህበሩን የየፎቁን ሸንሻኖ ኘሊን ፎቶኮፒ በማያያዝና 

የአባለን ይዞታ በማመሊከት የተፃፈ ዯብዲቤ ዋናውንና እና ካርታውን ዋናዉንና ፎቶ ኮፒ 

በማቅረብአገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /10/ 

በግሇሰቦች ወይም በሽርክና ማህበር ወይም ኃሊፊነቱ የተወሰነ የግሌ ማህበር ወይም በአክስዮን 

ማህበር የተሰሩ ቤቶች ሇሥራ እና ሇመኖረያ በሚሌ የተሇዩ ከሆነ እና በዚህም መሰረት 

አገሌግልቱን እየሰጡ ወይም የሚሰጡ ከሆነ የአዱስ ውሃ ጥቅያ አገሌግልት እንዱያገኙ ይዯረጋሌ 

ሆኖም ዯንበኛው አገሌግልቱን ሇማግኘት፡፡ 

1. ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን፣  

2. የህንፃውን አጠቃቀም ኘሊን /Lay out Plan/ ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን፣ 

3.  የባሇይዞታው የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን በመያዝ በአካሌ በመቅረብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

4. ባሇይዞታው በማንኛውም ምክንያት በአካሌ ሇመገኘት የማይችሌ ከሆነ በዚህ አንቀጽ 

በንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ወኪለ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

የተረጋገጠ ውክሌና ዋናውንና ፎቶ ኮፒ እንዱሁም የተወካዩ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ 
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ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን በመያዝ በአካሌ 

በመቅረብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

5. ይዞታው የሽርክና ማህበር ወይም የተወሰነ የግሌ ማህበር ወይም አክሲዮን ማህበር ከሆነ 

ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችሌ ውክሌና ዋናውን እና የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም 

ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን በመያዝ በአካሌ በመቅረብ 

አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

 

አንቀጽ /11/ 

በግሌ ይዞታ ውስጥ ከአካባቢ መንገዴ ጋር የሚዋሰንና ራሱን የቻሇ ቤት ወይም ህንፃ ሆኖ እራሱን 

በቻሇ የግንባታ ፈቃዴ የተሰራ ከሆነ በተጨማሪ አዱስ የውሃ ቅጥያ እንዱያገኙ ይዯረጋሌ ሆኖም 

ዯንበኛው አገሌግልቱን ሇማግኘት፡፡ 

1. ይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን  

2. የግንባታ ፍቃዴ ዋናውንና ፎቶ ኮፒ፤ 

3. የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ ዋናውንና ፎቶ 

ኮፒውን በመያዝ በአካሌ በመቅረብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

4. ባሇይዞታው በማንኛውም ምክንያት በአካሌ ሇመገኘት የማይችሌ ከሆነ በዚህ አንቀጽ 

በንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ወኪለ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት 

የተረጋገጠ ውክሌና ዋናውንና ፎቶ ኮፒ እንዱሁም የተወካዩ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ 

ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ በመያዝ በአካሌ በመቅረብ አገሌግልቱን 

ሇማግኘት ይችሊሌ፡፡ 

 

 

 

አንቀጽ /12/ 

የሪሌ እስቴት  ቤቶች ከሆኑ ፡- 

1. ሇሪሌ እስቴት የሚዘረጉ መጋቢ መስመሮች ዝርጋታ ክፍያ የሚፈጸመው በሪሌ እስቴት አሌሚው 

ሆኖ ሥራው በባሇስሌጣኑ የሚሰራ ይሆናሌ ፡፡ 
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2. የውሃ አገሌግልት እንዱገባሇቸው የተጠየቁት የሪሌ እስቴት ቤቶች ፎቅ ከሆኑ የራይዘሩ ግንባታ 

የውሃ ቆጣሪ ሇማስቀመጥ በግዴግዲ ውስጥ ያሌተቀበረና ሇቆጣሪ ንባብ ምቹ ሆኖ ሲገኝ 

ሇእያንዲንደ ቤት የግሌ ውሃ እንዱገባበት ሉፈቅዴ ይችሊሌ ፡፡  

3. የቤቱ አሰራር ማንኛውንም አይነት ይሁን ሇእያንዲንደ የሪሌ እስቴት ቤት የውሃ አገሌግልቱን 

ሇማግኘት የሚቻሇው ከዚህ በታች የተገሇጹት መሟሊታቸው ሲረጋገጥ ብቻ ነው፡፡ 

ሀ. ሪሌስቴቱ ስም የተሰጠውን የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ዋናውና ፎቶ ኮፒውን ፣ 

ሇ. የቤቶቹ ያረፉበትን /site plan/፣ 

ሐ.  ቤቶቹ ፎቅ ከሆኑ ሸንሻኖ ኘሊን/Floor plan/ ፎቶ ኮፒ፤ 

መ. ሇሪሌ እስቴት ቤቶች ግንባታ የታዯሰ የግንባታ ፍቃዴ ኮፒ፤ 

ሠ. የቤቶቹ ባሇቤቶች ከሪሌ እስቴት አሌሚው ጋር ያዯረጉት ውሌ ዋናውንና ፍቶ ኮፒ፣  

ረ. ተወካዩ በሪሌ እስቴቱ ስም የውሃ መስመር እንዱያስገባ የተወከሇበትን  ዯብዲቤ ዋናውን 

እና የተወካይ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ በመያዝ በአካሌ  ሲቀርብ፡፡ 

ሰ. ባሇይዞታው የማይገኝ ከሆነ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ከንዑስ ሀ-ረ የተገሇጸው 

እንዯተጠበቀ ሆኖ  በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ውክሌና ዋናውንና ፎቶ ኮፒ 

እንዱሁም የተወካዩ የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ ይዞ በአካሌ ሲቀርብ፡፡ 

 

አንቀጽ /13/ 

የኮንዱሚንየም ቤት ባሇእዯሇኞች 

1. ከቤቶች ግንባታ ኘሮዯክት ጽ/ቤት ጋር ያዯረጉትን ውሌ ዋናውንና ፍቶ ኮፒ  

2. የቅዴሚያ ክፍያ የከፈለበት ዯረሰኝ ወይም ሙለ በሙለ ክፍያ የፈፀሙብት ዯረሰኝ 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ፣ 

3. ሙለ በሙለ ክፍያ ያሌፈፀሙ ዯንበኞች ከባንክ ጋር ያዯረጉት የብዴር ውሌ ስምምነት 

ዋናውንና ፎቶ ኮፒ፣ 

4. የታዯሰ የነዋሪነት መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃዴ በማቅረብ 

አገሌግልቱን ሇማግኘት ይችሊለ፡፡ 
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አንቀጽ /14/ 

ሇማምረቻ ሼድች ወይም መሸጫ ማዕከልች 

በጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ሇተዯራጁ ሇማምረቻ ሼድች ወይም መሸጫ ማዕከልች የአዱስ 

ቅጥያ አገሌግልት ሇማግኘት የጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርኘራዞች ሌማት ጽ/ቤት በሥሙ የአዱስ 

የውሃ ቅጥያ አገሌግልት እንዱሰጠው ውለን በስሙ የሚዋዋሌ ሰው የወከሇበት ዯብዲቤ ዋናውን 

የወኪለን መታወቂያ ዋናውን እና ፎቶ ኮፒ በማቅረብ አገሌግልቱን ሇማግኘት ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /15/ 

የቦኖ ውሃ አገሌግልት 

በአንዴ አካባቢ አዱስ የቦኖ ውሃ አገሌግልት ሉፈቀዴ የሚችሇው፡- 

1.  አዱስ የቦኖ ውሃ እንዱተከሌ የተጠየቀበት ቦታ ቢያንስ 250 ሜትር ዙሪያ ርቀት (ራዱየስ) ሊይ 

የአከባቢው የወረዲ አስተዯዲር የሚያስተዲዴረው ነባር የውሃ ቦኖ ያሇመኖሩ ሲረጋገጥ፡፡ 

2. የቦኖ ውሃ አገሌግልቱን ሉጠቀሙ የሚችለ ቢያንስ 25 ኣባዋራ/እማወራዎች በአካባቢው 

መኖራቸው ሲረጋገጥ  

3. ነዋሪወቹም በግሌ የውሃ ቅጥያ አገሌግልት ሇማግኘት አቅም እንዯላሊቸው ወይም የይዞታ 

ማረጋገጫ ማቅረብ እንዯማይችለ የአካባቢው ወረዲ አስተዲዯር በማረጋገጥ የአባወራዎቹን/ 

የእማወራዎቹን ዝርዝር በመመዝገብ እና በማስፈረም የወረዲውን ማህተም በማሳረፍ  

ሇነዋሪዎቹ የቦኖ ውሃ በወረዲው ስም እንዱሰጣቸው ከመካካሊቸው ተወካይ ሰው በመምረጥ  

በወረዲው ስም ውሌ እንዱያስፈጽም ውክሌና መስጠቱ ሲረጋገጥ እና 

4. በወረዲው የተወከሇው ግሇሰብም ወረዲው በስሙ ውሌ እንዱዋዋሌ ውክሌና የሰጠው መሆኑን 

የሚረጋግጥ ውክሌና ዯብዲቤ፣የታዯሰ መታወቂያ ወይም የታዯሰ ፓስፖርት ወይም የታዯሰ 

መንጃ ፈቃዴ ዋናው እና ፎቶ ኮፒውን እንዱሁም የአዱስ ቦኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ስም ዝርዝር 

የወረዲው ማህተም አርፎበት ከመሸኛ ዯብዲቤ አያይዞ ሲያቀርብ አገሌግልቱን ሇማግኘት 

ይቻሊሌ፡፡ 

አንቀጽ /16/ 

የጋራ መስመር ዝርጋታ በተመሇከተ፡- 



10 
 

1. የባሇስሌጣኑ መሇስተኛ መስመር ከአገሌግልት ጠያቂዎች በመራቁ የተነሳ ከአንዴ በሊይ የሆኑ 

ባሇይዞታዎች ወይም ተጠቃሚዎች ከ2 ኢንች በታች የሆነ የጋራ መስመር እንዱዘረጋሊቸው 

ከጠየቁ እና፤-  

ሀ. አገሌግልት ጠያቂዎቹ አገሌግልቱ እንዱገባሇት የጠየቁት ቤት የራሳቸው ይዞታ      

ከሆነ  የይዞታ ማረጋገጫ ካርታ ወይም ዯብተር በማቅረብ በራሳቸው ወጪ መስመሩን 

ሇማዘርጋት ይችሊለ፣ 

ሇ. አገሌግልት ጠያቂወቹ የመንግስት ቤት ነዋሪ ከሆኑ ቤቱን በባሇቤትነት ከሚያስተዲዴረው 

መንግስታዊ አካሌ በስሙ ውሌ ሇመዋዋሌ የሚያስችሌ የውክሌና ዯብዲቤ በማቅረብ 

በራሳቸው ወጪ መስመሩን ሇማዘርጋት ይችሊለ፡፡ 

2. በዚህ አንቀስ ንዑስ አንቀስ /1/ የተጠቀሰው ዯንበኞች ያዘረጉት የውሃ መስመር ሇላሊ ዯንበኛ 

አዱስ የውሃ መስመር ሇማስቀጠሌ የሚችሌ ሆኖ ሲገኝና ባሇስሌጣኑ ሲፈቅዴ ቅጥያው የሚፈፀም 

ሲሆን ሇባሇመስመሮቹም ተገቢውን ካሳ እንዱከፈሊቸው ያዯረጋሌ፡፡ ዯንበኞቹም የባሇሥሌጣኑን 

ውሳኔ በመቃወም የመስመር ቅጥያ ተግባሩን ሉያውኩ አይችለም፡፡ 

 

አንቀጽ /17/ 

የጋራ ውሃ አገሌግልት፡- 

የይዞታ ማረጋገጫ ማቅረብ የማይችለ ነዋሪዎች በጋራ የውሃ አገሌግልት እንዱሰጣቸው ሲጠይቁ 

አገሌግልቱን ሇመማግኘት፡- 

ሀ. ቢያንስ 250 ሜትር ራዱየስ ውስጥ ያለ 25 ኣባዋራዎች/እማወራዎች የውሃው ተጠቃሚ 

እንዯሚሆኑ ነዋሪወቹም የይዞታ ማረጋገጫ ማቅረብ እንዯማይችለ የአካባቢው ወረዲ 

አስተዲዯር በማረጋገጥ የአባወራዎቹን/ የእማወራዎቹን ዝርዝር በመመዝገብ እና በማስፈረም 

የወረዲውን ማህተም በማሳረፍ ሇነዋሪዎቹ የጋራ የውሃ አገሌግልት በወረዲው ስም 

እንዱሰጣቸው ከመካካሊቸው ተወካይ ሰው በመምረጥ  በወረዲው ስም ውሌ እንዱያስፈጽም 

ውክሌና መስጠቱ ሲረጋገጥ እና 

ሇ.  በወረዲው የተወከሇው ግሇሰብም ወረዲው በስሙ ውሌ እንዱዋዋሌ ውክሌና የሰጠው 

መሆኑን የሚረጋግጥ ውክሌና ዯብዲቤ፣የታዯሰ መታወቂያ ወይም የታዯሰ ፓስፖርት ወይም 

የታዯሰ መንጃ ፈቃዴ ዋናው እና ፎቶ ኮፒውን እንዱሁም የጋራ ውሃ ተጠቃሚዎችን ስም 

ዝርዝር የወረዲው ማህተም አርፎበት ከመሸኛ ዯብዲቤ አያይዞ ሲያቀርብ የውሃ ታሪፉ 

በመኖሪያ ቤት ዯንበኞች የሚከፈሌ  የውሃ አገሌግልት ማግኘት ይችሊለ፡፡  
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አንቀጽ /18/ 

አዱስ የውሃ ቅጥያ ማመሌከቻ ቅጽ ስሇመሙሊት፣ ክፍያ ስሇመፈጸም እና የአገሌግልት ውሌ 

ስሇመዋዋሌ 

አገሌግልት ጠያቂዎቹ ከሊይ እንዯ አገሌግልቱ ዓይነት ከአንቀጽ 4 እስከ 17 የተጠቀሱትን 

መረጃዎች በሙለ አሟሌተው ሲቀርቡ የአዱስ ውሃ ቅጥያ ማመሌከቻ ቅጽ ሞሌተው የአዱስ ቅጥያ 

ግምት በባሇሙያ ይሰራሊቸዋሌ እንዱሁም ከባሇስሌጣኑ ጋር ውሌ በመዋዋሌ አስፈሊጊውን ክፍያ 

እንዱፈፅሙ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ /19/ 

የውሃ ዯንበኞች የአዱስ መስመር ቅጥያ 

1. በጋራ ወይም በመንግስት መጋቢ መስመር ሊይ የአዱስ ዯንበኞች የውሃ ቅጥያ 

የሚፈፀመው በመስመሩ ሊይ ያሇው የውሃ ቅጥያና ስርጭት ተፈትሾ የዯንበኛውን ቅጥያ 

ሇማስተናገዴ በቂ መሆኑ ሲረጋገጥ ነው፡፡ በተዯረገው ፍተሸም የአዱሱ መስመር መቀጠሌ 

በቀዴሞው ተጠቃሚዎች ስርጭት ሊይ መስተጓጎሌ የሚፈጠር በሆኑ ሲታመንበት እና 

መስተጓጎለም የስርጭት መረብ ማሻሻያ የሚፈሌግ መሆኑ መስመከታመነበት የአዱስ 

ዯንበኞች ቅጥያ ስራ የሚከናወነው ባሇስሌጣኑ ማሻሻያውን በመስራት ስርጭቱን ካስተካከሇ 

በኋሊ ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

2. የዯንበኞች የውሃ መስመር  አዱስ ቅጥያ  ጥያቄ  ሲቀርብ  የውሃ መስመሩ ስፋት 

ሇመኖሪያ ቤት/ Domestic/ ከሆነ ከ3/4 ኢንች መብሇጥ የሇበትም፡፡ ነገር ግን የተቋሙ 

ባሇሙያ ከቦታው አቀማመጥ፣ ርቀት እንዱሁም በህንፃው ውስጥ በሚካተቱ የውሃ 

መጠቀሚያ ዕቃዎች መሰረት ያዯረገ ማስተካከያ ሉዯረግ የሚችሌ ሲሆን በተሇያየ አግባብ 

መኖሪያ ቤቱ መኖሪያ ሊሌሆነ አገሌግልት መቀየር ሲፈሇግ እና ሇዚህም ህጋዊ ከሆነ አካሌ 

ግንባታ ማሻሻያ እና ወይም የንግዴ ወይም የኢንቨስትመንት ፈቃዴ ሲያመጣ ሉሰጥ 

የታሰበው አገሌግልት ሁኔታ በባሇሙያ ተፈትሾ የማሻሻያ ጥያቄ ሉያቀርብና ሉስተናገዴ 

ይችሊሌ፡፡ 

3. ዯንበኛው መኖሪያ ቤት ሊሌሆነ /Non Domestic/ አገሌግልት የሚውሌ ወይም መኖሪያ 

ቤት ሆኖ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ከተጠቀሰው የቧንቧ ስፋት በሊይ  የሆነ  አዱስ 

ቅጥያ ሇማስቀጠሌ ጥያቄ ሲቀርብ የአዱስ መስመር ቅጥያውን ሇማግኘት ዯንበኛው 

የህንፃውን ሳኒተሪ ፕሊን ፣ የህንፃው የውሃ ፍሊጎት ጥናት እንዱሁም ዱዛይን አግባብ ባሇው 
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አካሌ እውቅና በተሰጠው ባሇሙያ አሰርቶና በህጋዊ ፈቃዴ ሰጭ መ/ቤት አረጋግጦ እና 

አፀዴቆ ሲያቀርብ የባሇስሌጣኑ ባሇሙያ በሚወሰነው የቧንባ ስፋት አግባብ አገሌግልቱን 

ሇማገኘት ይችሊሌ፡፡ 

4. በዯንበኛው ቤት መቀመጥ ያሇበት የውሃ ማጠራቀሚያ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 ሊይ 

የተዘረዘረውን መነሻ የህንፃ ውኃ ፍሊጎት ጥናትና ዱዛይን መሰረት ያዯረገ መሆን 

ይገባዋሌ፡፡ ከዚህ ውጭ በተጨማሪነት የሚቀመጥም ሆነ የሚገነባ የውሃ ማጠራቀሚያ 

መፍቀዴም ሆነ መጠቀም የተከሇከሇ ነው፡፡  

5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ  አንቀጽ 3 ሊይ የተዘረዘሩት መነሻ ዯጋፊ ሀሳቦች ቢኖሩም ህንፃው 

የሚገነባበት እና አገሌግልት እንዱሰጥ በታሰበበት አካባቢ ከአቅርቦት አንፃር ውስንነት 

ያሇበት አካባቢ ማሇትም በቀን ከ24 ሠዓት ወይም በሳምንት ከ7 ቀን ባነሰ ሁኔታ ውሃ 

ቀርቦ የሚሰራጭበት አካባቢ መሆኑ ከተረጋገጠ እንዯሁኔታው እየታየ ከመጠጥ ውሃ ውጭ 

ሊለ አገሌግልቶች አማራጭ የውሃ ምንጭ አጎሌብቶ እንዱጠቀም የማስረዲት እንዱሁም 

ሇህንፃው የሚፈቀዯውን የውሃ መስመር ስፋት የመቀነስ (እንዯሁኔታው የመጠጥ ውሃ 

አገሌግልቱን ሉሸፍን ወዯ የሚችሌ የቧንቧ መስመር ስፋት የመቀነስ ) ስራ በየዯረጃው 

ባለ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ አመራርና ባሇሙያዎች ተሰርቶ፣ ተረጋግጦ እና ፀዴቆ ሉሰጠው 

ይችሊሌ፡፡  

6. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 3፣4፣5 ሊይ የተጠቀሱትን ሇማስተግበር የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ 

ባሇሙያዎች እንዯሁኔታው በዯንበኛው የግሌ ይዞታ ውስጥ በመግባት የመቆጣጠር እና 

የማስተካከያ ትዕዛዝ ሉሰጡ ይችሊለ፡፡ 

 

 

 

 

አንቀጽ /20/ 

ቅዴመ ሁኔታ ሊሟለ ዯንበኞች የሚሰጣቸው አገሌግልት 

1. ዯንበኞች አገሌግልቱን አንዴ ጊዜ ብቻ በአካሌ መገኘት ያሇ ቀጠሮ መስተናገዴ አሇባቸው፣ 

2.  በውለ መሠረት ሥራው እንዱሰራ የሥራ ትዕዛዝ ተዘጋጅቶ ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ 

መተሊሇፍ ይኖርበታሌ፡፡ 
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3. የሥራ ትዕዛዙ የተሊሇፈሇት የሥራ ክፍሌም ሥራውን በስታንዲርደ መሠረት በመፈፀም 

ሥራው በሥራ ትዕዛዙ ሊይ ሥራው የተጠናቀቀበትን ቀንና ሰዓት ሞሌቶ ዯንበኛውን 

በማስፈረም ሇሚመሇከተው የሥራ ክፍሌ ማስረከብ አሇበት፡፡  

4. የሥራ ትዕዛዙ የተሊሇፈሇት የሥራ ክፍሌም ተገቢውን የዯንበኛውን መረጃ ሞሌቶ ቢሌ 

እንዱወጣሇት ሇሚመሇከተው  የሥራ ክፍሌ ማስተሊሇፍ ይኖርበታሌ፡፡   

5. መረጃውን የተቀበሇው የሥራ ክፍሌም የዯንበኛው ቢሌ እንዱወጣሇት መረጃውን ሞሌቶ 

ሇኢንፎርሜሸን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ያስተሊሌፋሌ፤ የዯንበኛውንም አዴራሻ በGIS 

መዝግቦ የሥራ ትዕዛዙን በቋሚነት ፋይሌ ተዯርጎ እንዱያዝ ሇውሌ መዝገብ ቤት አስፈርሞ 

ያሰረክባሌ እንዱሁም አዱስ ቢሌ መውጣቱን ሇመከታተሌ ያመች ዘንዴ  ዝርዝሩን 

በተዘጋጀው ቅጽ ሞሌቶ ሇቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴን የመሊክ ሃሊፊነት 

አሇበት፡፡ 

6. የቆጣሪ ንባብ፣ የቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴንም  ቢለ በቀጣዩ ወር መውጣቱንና የቆጣሪ 

ንባብ በየጊዜው መነበቡን የመከታተሌ እና የመቆጣጠር ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

7. ዯንበኛው የስምና የአዴራሻ ሇውጥ እንዱዯረግሇት ጠይቆ ስራው ከተሰራ የተዯረገው የስም እና 

የአዴራሻ ሇውጥ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ በቢሌ ተስተካክል መቅረብ ይኖርበታሌ፤  እንዱሁም 

አዱስ ቢለ ተስተካክል መውጣቱን ሇመከታተሌ ያመች ዘንዴ የስምና የአዴራሻ ሇውጡን 

የሰራው ባሇሙያ ወይም የስራ ክፍሌ ዝርዝሩን በተዘጋጀው ቅጽ ሞሌቶ ሇቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ 

ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴን የመሊክ ሃሊፊነት አሇበት፤ የቆጣሪ ንባብ፣ የቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ 

ቡዴንም  ቢለ በቀጣዩ ወር ተስተካክል መውጣቱን የመከታተሌና የመቆጣጠር ሃሊፊነት 

አሇበት ፡፡ 

 

 

 

ክፍሌ ሶስት 

የቦቴ ውሃ አገሌግልት 

አንቀጽ /21/ 

በቀጥታ ሇዯንበኞች የሚሰጡ የቦቴ ውሃ አገሌግልት አፈፃፀም 

1. ዋናው ሥራ አስኪያጅ፣ የዘርፍ ሃሊፊዎች( የውሃ አቅርቦት እና ስርጭት ም/ዋ/ስራ 
አስኪያጅ እና ዓብይ የስራ ሂዯት ባሇቤት ) ወይም የቅ/ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ እንዱሁም 
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ም/ዋ/ሥራ አስኪያጅ ሲፈቅዴ ከዚህ በታች ሇተዘረዘሩት ተቋማት በመዯበኛ የስራ ሰአት 
እና ቀናት በክፍያ የቦቴ ዉሃ አገሌግልት ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

ሀ. ሇሆስፒታልች ሇጤና ተቋማት፣ 

ሇ.  ሇማረሚያ ቤቶች እና ፖሉስ ጣቢያዎች፣ 

ሐ. በህብረተሰብ ጤና አስጊ ናቸው ተብል የሚመሇከተው የጤና ጽ/ቤት ጥያቄ 
ሇሚያቀርብሊቸው ዯንበኞች ፣ 

መ.  ኮላጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ከጀማሪ አፀዯ ህፃናት እስከ መሰናድ ያለ  ት/ቤቶች 

ሠ. ሇእሳትና ዴንገተኛ አገሌግልት ባሇስሌጣን በተጠየቀ ጊዜ በተቻሇ መጠን በነጻ 
አገሌግልቱን ይሰጣሌ፡፡ 

ረ. ሇኤምባሲዎች 

ሰ. ሇአየር መንገዴ 

ሸ. ሇዕዲሳት እና ዴንገተኛ አገሌግልት ባሇስሌጣን   

2. ከሊይ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 የተጠቀሰው እንዯተጠበቀ ሆኖ አስገዲጅ ሁኔታ 

ሲያጋጥምና በባሇስሌጣኑ ከታመነበት ከስራ ሰዓትና ቀናት ዉጪ ከመዯበኛው በተሇየ 

ክፍያ ወይም በተጨማሪ ክፍያ አገሌግልቱ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

3. የአገሌግልት ጠያቂዉ ተቋም የደቤ አገሌግልት ጥያቄ ሲያቀርብ እና ከባሇስሌጣኑ ጋር 

ሇዚህ አገሌግልት የሚሆን በየዓመቱ የሚታዯስ የደቤ አገሌግልት ውሌ ሲፈፅም 

አገሌግልቱን እንዱያገኝ ባሇስሌጣኑ ሉፈቅዴ ይችሊሌ፡፡  

4. የደቤ አገሌግልት ሇሚጠቀሙ ተቋማት አገሌግልቱ በሚሰጥበት ግዜ የደቤ አገሌግልት 

ውለን የፈረመው አካሌ ተወካይ እና /ወይም አገሌግልቱን በቀጥታ የሚጠቀመው ተቋም 

የአገሌግልት ተወካይ ወይም ህጋዊ ውክሌና ያሇው ጉዲይ አስፈፃሚ አገሌግልቱን 

ስሇማግኘቱ ማረጋገጫ ይሆን ዘንዴ ባሇስሌጣኑ በሚያዘጋጀው ስራ ተእዛዝ ሊይ ሙለ 

ስሙን እና የስራ ሃሊፊነቱን በመጻፍ መፈረም ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ከህዝብ አገሌግልት ውጭ በላልች ምክንያቶች የቦቴ ውሃ አቅርቦት ሲጠየቅ አገሌግልቱ 

ሉሰጥ የሚችሇው በዘርፉ ወይም በቅርጫፍ ሥራ አስኪያጅ ሲፈቀዴ ብቻ እና ተገቢውን 

ክፍያ በማስከፈሌ ሆኖ የስራ ክፍለ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን መሟሊታቸውን ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፤ 

 

ሀ. አገሌግልት ጠያቂው አዴራሻውን በማሳወቅ መንገደ ሇውሃ ቦቴ ምቹ መሆኑን 

አረጋግጦ ክፍያ  ሇመፈፀም ጥያቄ ማቅረብ አሇበት፡፡ 

 ሇ. ጥያቄው እንዯቀረበ እና አገሌግልቱ እንዱሰጠው ከተፈቀዯ ዯንበኛውን 

የአገሌግልት መጠየቂያ ቅጽ በማስሞሊት ክፍያውን እንዱከፈሌ መዯረግ አሇበት፡፡ 
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ሐ. ዯንበኛው ገንዘቡን ገቢ በማዴረግ ዋናውን ዯረሰኝ በማቅረብ በተዘጋጀው 

የአገሌግልት መስጫ መዝገብ ሊይ እንዱመዘገብ መዯረግ አሇበት፡፡  

መ. በመዝገቡም ሊይ የዯንበኛውን ስም፣ አዴራሻ፣ የስሌክ ቁጥርና የቦቴ ውሃ 

የሚሊክበትን ጊዜ መዝገቦ መረጃውንም በተገቢው መንገዴ ሇዯንበኛው እንዱውቀው 

መዯረግ አሇበት፡፡ 

ሠ. የስራ ክፍለ ሃሊፊም የሥራ ትዕዛዝ በማዘጋጀት የውሃ ቦቴ ሾፌር ያሰማራሌ 

ሇዯንበኛውም ክፍያ የፈፀመበትን ዋና ዯረሰኝ በመያዝ እንዱጠብቅ መረጃውን 

በስሌክ ያሳውቃሌ፡፡ 

ረ.  የውሃ ቦቴ ሾፌሩ በተሰጠው አዴራሻ በመሄዴ ዯንበኛው የከፈሇበት ዋና ዯረሰኝ 

ቁጥር በሥራ ትዕዛዙ ሊይ ከተጠቀሰው ቁጥር ጋር ተመሳሳይ መሆኑን በማረጋገጥ 

ውሃውን ዯንበኛው ባዘጋጀው ማጠራቀሚያ ያራግፋሌ፡፡ ዯንበኛው የቦቴ ውሃ 

አገሌግልት ስሇማግኘቱ ማረጋገጫ ይሆን ዘንዴ ዯንበኛውን በሥራ ትዕዛዙ ሊይ 

በማስፈረምና ሥራው የተጠናቀቀ መሆኑን በፊርማው አረጋገጦ የሥራ ትዕዛዙን  

ሇሚመሇከተው የሥራ ክፍሌ የመመሇስ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

ሰ. የቦቴ ውሃ አገሌግልት ጠያቂ ዯንበኛው የሰጠው መረጃ የተሳሳተ በመሆኑ የተነሳ 

የውሃ ቦቴ መኪናው ውሃውን ጭኖ በአዴራሻው በመሄዴ ወዯ ዯንበኛው ቤት 

ወይም ዴርጅት መግባት ባሇመቻለ የተነሳ አገሌግልቱን ሇዯንበኛው ሳይሰጥ 

የተመሇሰ እንዯሆነ ዯንበኛው በማካካሻነት ወይም ሇከፈሇው ገንዘብ ላሊ 

አገሌግልት ሇመጠየቅም ሆነ የከፈሇው ገንዘብ ተመሊሽ እንዱዯረግሇት ሇመጠየቅ 

አይችሌም፡፡፡ 

ሸ.  በራሳቸው የግሌ ቦቴ የውሃ አገሌግልት እንዱሰጣቸው ሇሚጠይቁ ግሇሰቦች ወይም 

ዴርጅቶች ተገቢው ከፍያ በማስከፍሌ አገሌግልቱን እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 

አንቀጽ /22/ 

ሇሮቶ የቦቴ ውሃ እንዱሞሊ ማዴረግን በተመሇከተ 

1. የውሃ እጥረት ሊሇባቸው ቦታዎች ባሇስሌጣኑ ያስቀመጣቸው የውሃ ሮቶ አስቀጂዎች በስሌክ 

በመጠየቅ መረጃ በመሰብሰብ በተገኘው መረጃ መሠረት ሮቶው ባድ መሆኑ ከተረጋገጠ  ውሃ 

በቦቴ እንዱዯርስ መዯረግ ይዯረጋሌ፡፡ 
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2. የቦቴ መኪና ሾፌር  የቦቴውን ውሃ በሮቶው ሊይ ከገሇበጠ በኋሊ ስራውን ሇመስራቱ ማስረጃ 

ይሆን ዘንዴ በሥራ ትዕዛዙ ሊይ በሮቶ ውሃ አስቀጂውን በማስፈረም የሥራ ትዕዛዙን መሌሶ 

ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ ማስረከብ አሇበት፡፡ 

3. የሮቶ ውሃ አሰቀጂ በታረፉ መሠረት የሮቶ ውሃ ተጠቃሚዎችን ህጋዊ እና ተከታተይ ቁጥር 

ባሇው ዯረሰኝ ብቻ በማስከፈሌ ውሃውን የማስቀዲት እና የሰበሰበውን ገንዘብም በተዘጋጀሇት 

ኘሮግራም መሠረት ገቢ የማዴረግ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

4. የሥራ ክፍለም የሮቶ ውሃ አስቀጂ በታረፉ መሠረት የሮቶ ውሃ ተጠቃሚዎችን ህጋዊ እና 

ተከታተይ ቁጥር ባሇው ዯረሰኝ ብቻ በማስከፈሌ ውሃውን ማስቀዲቱን እና የሰበሰበውን 

ገንዘብም በተዘጋጀሇት ኘሮግራም መሠረት ገቢ ማዴረጉን የመከታተሌ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

5. የሥራ ክፍለም በየሳምንቱ በሮቶ የተቀዲውን የውሃ መጠንና በሮቶ አማካኝነት የተሸጠውን 

የውሃ መጠን መረጃ በማመሳከር በባሇስሌጣኑ የስሌጣን ተዋረዴ መሰረት ሇሚመሇከተው ክፍሌ 

ሪፖርት የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡  

6. የሥራ ክፍለም በየሳምንቱ ከሮቶ ውሃ ሽያጭ እና ከቦቴ ውሃ ሽያጭ የተገኘውን ገንዘብ የገቢ 

ሪፖርት በማዘጋጀትና በሥራው ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችን በመዘርዝር በባሇስሌጣኑ የስሌጣን 

ተዋረዴ መሰረት ሇሚመሇከተው ክፍሌ ሪፖርት የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡    

 

 

አንቀጽ /23/ 

የተንቀሳቃሽ ቦኖ አገሌግልት በተመሇከተ፣ 

1. ተንቀሳቃሽ ቦኖ አገሌግልት የሚሰጠው በቦኖ መሌክ ሇማስቀዲት ፎውሴት በተገጠመሊቸው 

የውሃ ቦቴዎች ሲሆን በአንዴ በተወሰነ አከባቢ በተሇያዩ ምከንያቶች የውሃ አገሌግልት 

ሲቋረጥ እና ሁኔታው አስቸጋሪ መሆኑን የቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅ ወይም የወከሇው ሃሊፊ 

በማመን ሇነዋሪው በቦቴ የቦኖ ውሃ እንዱሰጥ ሲወሰን ብቻ ነው፡፡   

2. የቦቴ መኪና ሾፌርና ረዲት ሇህዝቡ የቀረበውን ውሃ ወረፋ በማስያዝ ማስቀዲት 

ይኖርባቸዋሌ ፤የቦቴ መኪና ሾፌሩም በየቀኑ በዚህ መሌክ ሇአካባቢው ሕዝብ ያዯሊቸውን 

የውሃ መጠን በሥራ ትዕዛዝ ሊይ በማረጋገጥ ሇሥራ ክፍለ የማስረከብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡  

3. የሥራ ክፍለ በየወሩ በዚህ ሥራ ሊይ የተሰማሩ የውሃ ቦቴዎች ምን ያህሌ ሥራ እንዯሰሩ፣ 

የተጓዙበትን ኪል ሜትርና የተጠቀሙበትን ነዲጅ መጠንና የአጠቃቀሙን ትክክሇኛነት 
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ተንትኖ በማረጋገጥ በባሇስሌጣኑ የስሌጣን ተዋረዴ መሰረት ሇሚቀጥሇው አካሌ ሪፖርት 

የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

 

ክፍሌ አራት 

የጥገና፣የማዛወሪያ፣ማሻሻያና ቅጥያ አገሌገልት አሰራርን በተመሇከተ፡- 

አንቀጽ /24/ 

የዯንበኞች መስመር ጥገና 

1. መረጃውን በስሌክ ወይም በአካሌ በመቀበሌ የጥገና ሥራ ትዕዛዝ ሇጥገና ቡዴኑ በሰዓቱ 

የማስሊሇፍ  ሃሊፊትነት አሇበት፣ 

2. ሇዯንበኞች የግሌ ቅጥያ ጥገና ወጭ አስከ 3 ሜትር ዴረስ ያሇውን መስመር ሇመጠገን  

የሚወጣው ወጭ በባሇስሌጣኑ የሚሸፈን ሲሆን ስራው ባሇሌጣኑ ከሚሽፍነው በሊይ ሆኖ 

ከተገኘ ስራው የሚሰራው ሂሳቡን ዯንበኛው ገቢ ሲያዯርግ ወይም ዯንበኛው ከቀጣዩ ወር 

የውሃ ቢሌ ሊይ ተዯምሮ እንዱከፈሌ ከጠየቀም ሇዚሁ በተዘጋጀው የስምምነት  ሰነዴ ሊይ 

እንዱፈርም በማዴረግ ብቻ ይሆናሌ የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯትም እንዯ ስራው 

አግባብ ይህንን ሇቆጣሪ ንባብ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ አስተባባሪ ወይም ሇኢንፎርሜሽን 

ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት  ሪፖርት የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

3. የጥገና ስራውን የሚያከናውነው የጥገና ቡዴንም ሥራውን ባሇስሌጣኑ ባስቀመጠው 

እስታንዲርዴ መሰረት በመስራት አገሌግልቱን በማስጀመር የስራ ማጠናቀቂያ ሪፖርት 

የማዘጋጀትና በስራ ትእዛዙ ሊይ ሥራው የተሰራሊቸውን ዯንበኞችም ሆነ በዯንበኛው ቤት 

ውስጥ ያለ የቤተሰብ አባሌን ሙለ ስማቸውን ፣ ስሌክ ቁጥራቸውን እና በስራው ወይም 

ስራውን በሰራው ባሇሙያ ሊይ አስተያየት ካሊቸው አስተያየታቸውን በማፃፍ የስራ 

ትእዛዙን እና ሪፖርቱን ሇውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡  

 

አንቀጽ /25/ 

የዯንበኞች ውሃ መስመር ቅየራ 

1. የዯንበኛው የውሃ ቅጥያ ሇውሃ ብክሇትና ብክነት የተጋሇጠ መሆኑ በባሇስሌጣኑ 

ባሇሙያዎች ከተረጋገጠ እና ችግሩን ሇመቅረፍም መስመሩ መቀየር ካሇበት ዯንበኛው 

በራሱ ወጭ  መስመሩ እንዱቀይር ይዯረጋሌ፡፡   
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2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ የዯንበኛው የውሃ መስመር 

ከተዘረጋ ከ10 አመት በሊይ የሆነውና የብረት ቧንቧ ከሆነ ዯንበኛው በራሱ ወጭ  የውሃ 

መስመሩን ሙለ ሇሙለ እንዱቀይር ያዯርጋሌ ፡፡  

 

አንቀጽ /26/ 

የመንግስት  መስመር ጥገና በተመሇከተ፡- 

1. የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት የመስመር ብሌሽት መረጃ ክፍሌ ወይም ባሇሙያ 

በአካሌ ወይም በስሌክ መረጃውን በመቀበሌ መዝግቦ እንዯ አግባቡ ሇቀሊሌ መስመር ጥገና 

ቡዴን ወይም ሇከባዴ መስመር ጥገና ቡዴን የሥራ ትዕዛዙን በሰዓቱ በማስተሊሇፍ 

መሌክቱ ከዯረሰው ሰዓት ጀምሮ ባሇስሌጣኑ ባስቀመጠው እስታንዲርዴ መሰረት መስመሩ 

ተጠግኖ አገሌግልት መጀመሩን በመከታተሌ ሇውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት ሪፖርት 

ያቀርባሌ፡፡ 

2. የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት የመስመር ብሌሽት መረጃ ክፍሌ ወይም ባሇሙያ 

በየዕሇቱ የተመዘገቡ የዯንበኞች መስመር ጥገና፣ የመሇስተኛ መስመር ጥገና እና ከፍተኛ 

መስመር ጥገና ጥያቄዎችን ብዛት እንዱሁም በየዕሇቱ የጥገና ሥራቸው የተጠናቀቁትንና 

ቀሪ ሥራዎችን በመመዝገብ ሪፖርት ሇየውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት ያቀርባሌ፡፡ 

3. የጥገና ስራውን እንዱሰራ የተመዯበው ባሇሙያ የዯንበኞችን መስመር ጥገና ከተሰራ በኃሊ 

በስራ ትእዛዙ ሊይ ሥራው የተሰራሊቸውን ዯንበኞችም ሆነ በዯንበኛው ቤት ውስጥ ያለ 

የቤተሰብ አባሌን ሙለ ስማቸውን ፣ ስሌክ ቁጥራቸውን እና በስራው ወይም ስራውን 

በሰራው ባሇሙያ ሊይ አስተያየት ካሊቸው አስተያየታቸውን በማፃፍ የስራ ትእዛዙን ሇውሃ 

ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት የመስመር ብሌሽት መረጃ ክፍሌ ወይም ባሇሙያ መመሇስ 

አሇበት፡፡  

 

አንቀጽ/27/ 

የማሻሻያ እና ወይም የማዛወሪያ አገሌግልት አፈፃፀም 

1. የአገሌግልቱ ጠያቂ ከባሇስሌጣኑ ጋር በውሌ የውሃ ቅጥያ ያሇው ሆኖ በመጨረሻ  

የተከፈሇ የውሃ ቢሌና የታዯሰ መታወቂያውን ዋናውንና ፎቶ ኮፒውን በማቅረብ የመስመር 

የማሻሻያ እና ወይም የማዛወሪያ ፎርም መሙሊት ይኖርበታሌ፡፡ 
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2. ዯንበኛው በማንኛውም ምክንያት ራሱ ሇመገኘት የማይችሌ ከሆነ ሕጋዊ ወክለ ውሌ 

ሇማዋዋሌ የሚያስችሌ በሰነድች ማረጋገጫ ጽ/ቤት የተረጋገጠ ውክሌና ዋናውንና ፎቶ ኮፒ 

፣ በመጨረሻ የተከፈሇ የውሃ ቢሌና የታዯሰ መታወቂያ ዋናውንና ፎቶ ኮፒዉን በማቅረብ 

የመስመር የማሻሻያ እና ወይም የማዛወሪያ ፎርሙን መሙሊት ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የሥራ ሂዯት ወይም በስራ ሂዯቱ ስራውን እንዱሰራ የተመዯበው 

ባሇሙያ  የዯንበኛው ያሌተከፈሇ ዕዲ ካሇ አጣርቶ በማስከፈሌ፣ ተቀማጭ ክፍያ ሌዩነት 

ካሇ ተጣርቶ እንዱመጣ በማዴረግ የማሻሻያ እና ወይም የማዛወሪያ ግምት በአካባቢው 

ያሇውን የውሃ አቅርቦትና የግፊት ሁኔታ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሇሥራው 

የሚያሰፈሌገውን የዕቃ ዓይነት፣ ስፋት፣ ብዛትና ዋጋ እንዱሁም የተቀማጭ ሌዩነት ሂሳብ 

ሰርቶ ክፍያውን  የማስከፈሌ ሃሊፊነት አሇበት፡፡  

4. ዯንበኛው በዘህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 መሰረት የተሰሊውን እና መክፈሌ ያሇበትን 

ክፍያ ከተፈፀመ የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የሥራ ሂዯት ወይም በስራ ሂዯቱ ስራውን እንዱሰራ 

የተመዯበው ባሇሙያ የስራ ትዕዛዝ በማዘጋጀት ሥራው እንዱሰራ ሇቴክኒክ ቡዴኑ 

የማስተሊሇፍ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

5. የቴክኒክ ቡዴኑም ሥራውን በማከናወን ስራው የተጠናቀቀበትን ቀንና ሰዓት ጠቅሶ 

ሇመሰራቱም በስራ ትእዛዙ ሊይ ሥራው የተሰራሊቸውን ዯንበኞችም ሆነ በዯንበኛው ቤት 

ውስጥ ያለ የቤተሰብ አባሌን ሙለ ስማቸውን ፣ ስሌክ ቁጥራቸውን እና በስራው ወይም 

ስራውን በሰራው ባሇሙያ ሊይ አስተያየት ካሊቸው አስተያየታቸውን በማፃፍ እና 

በማስፈረም የስራ ትእዛዙን ሇውሃ ዯንበኞች ንዑስ የስራ ሂዯት ወይም የዯንበኛውን 

የካርታና ላልች መረጃዎች ማስተከከያ ሥራ ሇሚሰራ አካሌ መሊክ ይኖርበታሌ፡፡  

6. ከሊይ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 5 መሰረት የተሰራው ስራ ማሻሻያ ስራን ያካተተ ከሆነ 

የመስመሩ ስፋትና የቆጣሪ ቁጥር ሇውጥ መረጃ እንዱሁም የካርታና ላልች መረጃዎች 

በሶፍት ኮፒ ከተስተካከሇ በኋሊ የተጠናቀቀውን የሥራ ትዕዛዝ ሇውሌ መዝገብ ቤት 

በዯንበኛው ፋይሌ ውስጥ እንዱያያዝ መሊክ ይኖርበታሌ፡፡  

7. የዯንበኞች አዱስ ቅጥያ፣ማዛወሪያ ፣ማሻሻያ፣ጥገና ፣ቆጣሪ ሇምርመራ ሆነ በእዲ ማንሳት 

በተመሇከተ ሇተሰሩት ሥራዎች ማረጋጋጫ ይሆን ዘንዴ ስራውን የሰራው ባሇሙያ በስራ 

ትዕዛዙ ሊይ ሙለ ስሙን በመጻፍና በመፈረም  የስራ ትዕዛዙ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 

6 መሰረት በዯንበኛው ፋይሌ ውስጥ ተያይዞ እንዱቀመጥ ሇውሌ መዝገብ ቤት መሊክ 

አሇበት፡፡  
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8. የውሃ ዯንበኞች ንዑስ የሥራ ሂዯት በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 4 ሊይ የተጠቀሱትን 

ስራዎች ማስፈጻሚያ የሚሆን ተከታተይነት ያሇው የሥራ ትእዛዝ ቅጽ የማዘጋጀት 

ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

9. የዯንበኞች የውሃ መስመር ማሻሻያና ማዘወሪያ በአዱስ መሌክ ከተሰራ ስራውን የሰራው 

ባሇሙያ ነባሩ ቅጥያ የነበረበትን ቦታ ውሃ እንዲይባክን በትክክሇኛው መንገዴ በታፕ 

መዘጋት ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

አንቀጽ/28/ 

የዯንበኞች መረጃ አያያዝ በተመሇከተ፡- 

1. የዯንበኞች ስም፣ አዴራሻ፣ የውሌ ቁጥር፣ የጠየቁትና ያገኙት የውሃ አገሌግልት 

አይነት፣የቤቱ ኮኦርዱነት/X,Y,Z/፣የውሃ መስመሩ አዘረጋግ ንዴፍ መረጃዎችና የፈፀማቸው 

ክፍያዎችን የያዘ እንዱሁም አካባባቢው ኮድችና ኦርዱናልች ፣ አገሌግልቱን ሇማግኘት 

ማሟሊት ያለባቸውን ሰነድች፣ ወቅታዊ የተዯረገ የዯበንኛው ካርታ በመለ ሇዯንበኞች ውሌ 

መዝገብ ቤት ተሊሌፈው በቋሚ ፋይሊቸው ውሰጥ በውሌ ቅዯም ተከተሌ መቀመጥ 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ /1/ የተጠቀሱትን መረጃዎችም አንዯስራው አግባብ ሇቢሌ 

ዝግጅት ክፍሌ ወይም ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት መሊክ አሇበት፡፡ 

 

ክፍሌ አምስት 

የውሃ ቆጣሪ ንባብ፣ የገቢ አሰባሰብና ውዝፍ ክትትሌ በተመሇከተ 

አንቀጽ/29/ 

የቆጣሪ አንባቢዎች ተግባርና ሃሊፊነት 

1. የየወሩን የቆጣሪ ንባብ በተመዯበሊቸው ኮታ፣ በተቀመጠሇት የጊዜ  ገዯብና ጥራት ዯረጃ 

ይፈፅማሌ፡፡ 

2. አዱስ ቅጥያ የተቀጠሇሊቸውን ዯንበኞች የቆጣሪ ንባብ ተከታትል በተቀመጠሇት ጊዜና 

ጥራት ያነባሌ፡፡ 

3. ቆጣሪ አንባቢው በየቤቱ ሇቆጣሪ ንባብ በሚሄዴበት ወቅት የዯንበኛውን የቆጣሪ ንባብ 

በዯንበኛው ቤት በሚገኘው የንባብ  መከታተያ ካርዴ ሊይ የየወሩን ንባብ እና የንባብ 

መረጃው የተወሰዯበትን ቀንና ሰዓት በመመዝገብ የመፈረም ሃሊፊነት አሇበት እንዱሁም 
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የአዱስ መስመር ቅጥያዎችን ፣ የተሻሻሇ ቅጥያዎችን ፣የቆሙ ፣ወይም የቆሸሹ  ቆጣሪዎችን 

፣ ሇንባብና ሇቆጣሪዎቹ ዯህንነት ምቹ ባሌሆኑ ቦታዎች የተተከለና ፣ የተቀየሩ ቆጣሪዎችን 

እና ያገኙአቸውን የቴክኒካሌና ኦኘሬሽናሌ ኮድች መረጃ  ሇዚህ ተብል በተዘጋጀው ቅጽ 

ሊይ በመመዝገብ ሇየቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪዎች ሪፖርት የማቅረብ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

4. ሇቆጣሪ ንባብ ሥራ በሚዘዋወሩበት ወቅት የሚፈስ ውሃ፣ህግ ወጥ ቅጥያ፣ ከውሃ አጠቃቀም 

አንጻር አጠራጣሪ ዴርጊቶች ካጋጠሟቸው ወዱያውኑ ሇሚመሇከተው የሥራ ክፍሌ ሪፖርት 

ማዴረግ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

5. ቆጣሪ አንባቢው በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 እና 4 በተጠቀሰው መሰረት ሪፖርት 

አዴርጎ ችግሩ ካሌተቀረፈ ወይም ካሌተስተካከሇ ጉዲዩን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ስራ አስኪያጅ   

በጹሁፍ ያሳውቃሌ፡፡  

6. የቆጣሪ ንባብ ፣ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ አስተባባሪ ውዝፍ ሂሳብ ሊሇባቸው ዯንበኞች 

የሚሰጠውን የክፍያ ማሳወቂያ ሇዯንበኛው አስፈርሞ በመስጠት ያስረከቡበትን ሰነዴ  

ሇቆጣሪ ንባብ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ አስተባባሪ መሌሶ የማስረከብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

7. የቆጣሪ አንባቢው የሰራው የንባብ ስራ የቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪ፣ የውስጥ ኦዱተሮች 

ወይም  እንዯ ስራው አግባብ ላልች የሚመሇከታቸው ባሇሙያዎች በወሰደአቸው የናሙና 

የቆጣሪ ንባብና ቀን መነሻ በማዴረግ ሲነፃፀር ሇሚገኙ ስህተቶች ኃሊፊነት በመውሰዴ 

ተጠያቂ የመሆን ግዳታ አሇበት፡፡  

8. በየሳምንቱ ሁሇት ግማሽ ቀናት ከዯንበኞች ሇሚቀርቡ ቅሬታዎች የመቀበያ ግዜ 

የማዘጋጀትና የቆጣሪ ንባቡን ማጥራት አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝም የቆጣሪ ንባብቡን በዴጋሚ 

አንብቦ  ሇቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪ የማስረከብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

9. በየወሩ ሇቆጣሪ ንባብ  በተመዯበባቸው ቦታዎች ሲሄዴ ከሊፈው ወር የተሇየ  የቆጣሪ ቁጥር 

፣ የቆጣሪ አይነት ፣ የቆጣሪ ሥፋት  እና የውሃ አጠቃቀም አይነት ካገኘ ሇዚህ ተብል 

በተዘጋጀው ቅጽ ሊይ መረጃዎቹን በመመዝገብ ሇቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪ የማስረከብ 

ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

10. ከሥራው ጋር ተዛማጅነት ያሊቸው እና ላልች ከቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪ እና ከቆጣሪ 

ንባብ ፣ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴን አስተባባሪ የሚተሊሇፉ ሥራዎችን የመፈጸም  

ኃሊፊነትና ግዳታ አሇባቸዉ፡፡ 

አንቀጽ/30/ 

የቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪዎች ተግባርና ሃሊፊነት 
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1. በሥራቸው የተመዯቡ ቆጣሪ አንባቢዎችን ሥራ የመከታተሌ ፣የመቆጣጠርና  የመዯገፍ 

ተግባር በማከናወን የየወሩ የቆጣሪ ንባብ ሥራ በአግባቡ መሰራቱን የናሙና ንባብ 

በመውሰዴ በቆጣሪ አንባቢ ከተወሰዯው ንባብና ቀን ጋር በማነፃፀር ያረጋግጣሌ፡፡  

2. የቆጣሪ አንባቢዎች የዯንበኞችን የየወሩን የውሃ ፍጆት ሂሳብ በዯንበኛው ባሇው የውሃ 

ፍጆታ  ማሳወቂያ  ካርዴ ሊይ መመዝገባቸው ይከታተሊሌ ይቆጣጠራሌ፡፡ 

3. እያንዲንደ የቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪ በባሇስሌጣኑ አሰራር መሰረት በተመዯበሇት ኮታ 

ሌክ የመዯበኛ አገሌግልት ተጠቃሚ ከሆኑ ዯንበኞችና ዋና ዋና ዯንበኞች የናሙና ንባብ 

በተዘጋጀው ቅጽ በመውሰዴ  በሁሇት ኮፒ በማዘጋጀት አንደን ኮፒ በፓስታ አሽጏ ወር 

በገባ እስከ 10ኛ ቀን ዴረስ ሇቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሸያጭ ቡዴን አስተባባሪ 

ስረክባሌ ፣ 

4. የወር ፍጆታቸው ከ501 ሜ.ኩ በሊይ የሆኑ እና በዋና ዋና ወይም ከፍተኛ ዯንበኞች 

ተብሇው የተሇዩትን ዯንበኞች የውሃ አጠቃቀም፣የውሃ ቆጣሪውን ዯህንነት እና ላልችን 

በመከታተሌ መፍትሄ ይሰጣሌ፡፡ 

5. የወር ፍጆታቸው ከ20 ሜ.ኩ አስከ 500 ሜ.ኩ የሆኑትን በመካከሇኛ ዯንበኞች በመሇየት 

የውሃ አጠቃቀማቸውን፣የውሃ ቆጣሪውን ዯህንነት እና ላልችን በመከታተሌ መፍትሄ 

ይሰጣሌ፡፡ 

6. አዱስ ቆጣሪ ቅጥያዎች ንባብ መምጣት አስኪጀምር ዴረስ በባሇስሌጣኑ ዝቅተኛ 

ስታንዯርዴ ተዯርጎ የሚወስዯውን በወር አስከ 20 ሜትር ኩብ ውሃ ሇመጀመሪያው ወር 

ሇቢሌ ህትመት በማስገባት ቢሌ እንዱታተም ያዯርጋሌ ፣ትክክሇኛው የዯንበኛው የቆጣሪ 

ንባብ ሲመጣም ይህን ያስገባውን ንባብም የማረም ወይም የማስተካከሌ ስራ ይሰራሌ 

ሆኖም ይህ የአዱስ ቅጥያ ፍጆታ ቢሌን በዝቅተኛ ፍጆታ የማውጣት ሂዯት በማንኛውም 

ሁኔታ ከሁሇት ወር በሊይ መቀጠሌ የሇበትም ፡፡ 

7. የቆጣሪ ንባብ ሥራ ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ሇምዝገባ (INCODING)  ሇኢንፎርሜሽን 

ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ከመሊኩ በፊት በሥሩ ባለት የማንበቢያ መጽሐፎች በቆጣሪ 

አንባቢዎች የተወሰዯውን ንባብ ራሱ ከወሰዯው የናሙና ንባብ ጋር በማነፃፀር 

ትክክሇኛነቱን ያረጋግጣሌ፡፡  

8. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 7 በሰራው የማነፃፀሪያ ሥራ መሠረት ትክክሌ ሆነው 

ያሌተገኙትን የቆጣሪ ንባቦች መነሻ በማዴረግ እንዯአግባቡ ከማህበራቱ ጋር በተዯረገው 

ውሌ ወይም በባሇሥሌጣኑና መሠረታዊ ሰራተኛ ማህበሩ ጋር በተዯረገው የሕብረት 

ስምምነት መሠረት በማህበሩ ወይም በአንባቢው ሊይ ሕጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴበት 
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ሇቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴን አስተባባሪ ሪፖርት ያቀርባሌ አፈፃፀምሙን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

9. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ 7 ውስጥ ያሌተካተቱና ከዯንበኞች በሚቀርበው ቅሬታ 

መሠረት ባዯረገው ማጣራት የቆጣሪ ንባብ ስህተት የተገኘባቸውን ንባቦች በተጨማሪነት 

እንዱካተቱ በማዴረግ ተገቢና ሕጋዊ እርምጃ እንዱወሰዴ ሇቆጣሪ ንባብ ፣ቢሌ ዝግጅትና 

ሽያጭ ቡዴን አስተባባሪ ሪፖርት ያቀርባሌ አፈፃፀምሙን ይከታተሊሌ፡፡ 

10. የቆጣሪ ንባብ ጥራት ተጠብቆ የሚዘጋጁ ክፍያዎች በወቅቱ እንዱሰበሰቡ በማስቻሌ 

የባሇስሌጣኑ ገቢ አሰባሰብ ሇማሳዯግ ይቻሌ ዘንዴ ውዝፍ ሂሳብ ያሇባቸው ዯንበኞች ክፍያ 

እንዱፈጽሙ በቆጣሪ አንባቢዎች በኩሌ የሚሊኩ ማስጠንቀቂያዎች ሇዯንበኞች 

መዴረሳቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

11. የቆጣሪ ንባብ ስህተት የተገኘባቸውን የዯንበኞች ሂሳብ በተገቢው ማስረጃ አስዯግፎ 

በማረም የንባብ ስህተት ማስተካከያ ቅጽ ሞሌቶ ሇቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ 

ቡዯን አስተባባሪ አቅርቦ በማፅዯቅ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት በመሊክ 

ማስተካከያው መመዝገቡን ተከታትል በማረጋገጥ  ክፍያውን ያስከፍሊሌ፡፡ 

12. ከቆጣሪ አንባቢዎች በቀረቡት የቴክኒካሌና ኦኘሬሽናሌ ኮድች ምክንያት ከሁሇት ወር 

በሊይ የቆጣሪ ግብር ብቻ ቢሌ እንዱከፍለ የሚጠየቁ ዯንበኞችን የተሇየ ክትትሌ በማዴረግ  

ከሚመሇከታቻው ጋር በመሆን መፍትሄ ያሰጣሌ፡፡ 

13. ዯንበኞች በተሇያየ ምክንያት ቀዴመው የከፈለት የውሃ ፍጀታ/OVC/ በመሇየት በየወሩ 

መከታተያ ቅጽ ሊይ በመሙሊት ከሚመሇከታቸው ጋር በመሆን መፍትሄ ያሰጣሌ፡፡ 

14. ከሁሇት ወር በሊይ በቆጣሪ ግብር ብቻ የሚወጣ ቢሌ ምክንያቱን አጣርቶ ተገቢ 

ማስተካከያ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፡፡ 

15. የቆሙና ሉነበቡ የማይችለ ቆጣሪዎችን በተመሇከተ ሪፖርቱ ከቆጣሪ አንባቢው  

እንዯዯረሰው እንዱስተካከ ችግሩ ሌወዱያዉኑ ሇሚመሇከተው ክፍሌ በማስተሊሇፍ 

ተፈጻሚነቱን ይከታተሊሌ፡፡ 

16. ሁለንም በስሩ የተመዯቡትን የማንበቢያ መጽሐፎች ንባብ በማረጋገጥ በተቀመጠሇት ጊዜ 

ገዯብ ውስጥ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ይሌካሌ፡፡ 

17. ከኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት የሚሊከውን አኖማሉስ ሇቆጣሪ አንባቢዎች 

ያከፋፍሊሌ  አንባቢዎቹም ተገቢውን ማስተከከያ  ማዴረጋቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 
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18. ከቆጣሪ አንባቢዎች ተረጋግጦ የቀረበሇትን አኖሚሉስ አጣርቶ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ 

ዯጋፊ የስራ ሂዯት ያስረክባሌ፡፡ 

19. ከኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት የማንበቢያ መጸሐፎችን በጊዜው ተረክቦ 

ሇቆጣሪ አንባቢዎች ያስረክባሌ 

20. ከሥራው ጋር ተዛማጅነት ያሊቸው እና  ላልች ከቆጣሪ ንባብ ቢሌ ዝግጅቶችና ሽያጭ 

ቡዴን አስተባባሪ የሚተሊሇፉትን ሥራዎች የመፈፀም ኃሊፊነትና ግዳታ አሇበት፡፡  

አንቀጽ/31/ 

የቆጣሪ ንባብ ፣ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም ተግባርና ሃሊፊነት 

1. ጥራት ያሇው የቆጣሪ ንባብ ሥራ በማሰራትና ትክክሇኛ ቢሌ ሇሽያጭ እንዱቀርብ 

በማዴረግ ዯንበኞች በወቅቱ ሂሳባቸውን እንዱከፍለና የገቢ አሰባሰቡ በከፍተኛ ዯረጃ 

እንዱያዴግ ያሌተቆጠበ ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ ትክክሇኛ ያሌሆኑ ሂሳቦች ካለ በበቂ መረጃ 

በማስዯገፍ  እንዱታረም በማዴረግ የማስተካከያ መረጃ ሇፋይናንስ ዯጋፊ የሥራ ሂዯት፣ 

ሇኢንፎርሽሜን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት እና ሇቅርንጫፉ ገቢ የማይሰበሰብበት ውሃ 

ምርመራ እና ቁጥጥር ንዑስ የሥራ ሂዯት በመሊክ ሥራዎቹ በጊዜና በጥራት 

ሇመፈፀማቸው የመከታተሌ ኃሊፊነት አሇበት፡፡  

2. የቆጣሪ ንባብ፣ የቢሌ ዝግጅትና ሽያጭን በበሊይነት ይመራትሌ ያስተባብራሌ፣ 

3. የቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪዎች በተቀመጠሊቸው ጊዜና ኮታ መሠረት የናሙና ንባብ 

በመውሰዴና በማነፃፀር የንባብ ቁጥጥርና ክትትሌ ሥራ በተገቢው ሁኔታ በመሥራት 

የቆጣሪ ንባብ ሥራ በጥራት እየተሰራ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡  

4.  የቆጣሪ አንባቢ ተቆጣጣሪዎች በዚህ መመሪያ አንቀጽ 33 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት 

በፓስታ አሽገው ያስረከቡትን የናሙና ንባብ በመውሰዴ በ አንቀጽ 34 ንዑስ አንቀስ 7 

ከሰሩት ማነፃፀሪያ ጋር ያመሳክራሌ ፡፡ 

5. የተሳሳተ የቆጣሪ ንባብ ሥራ በሰሩ ቆጣሪ አንባቢዎች ሊይ አግባብ ባሊው ሕግ እና 

መመሪያ መሠረትሕጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ ፡፡ 

6. የቆጣሪ ንባብ አኖማሉስ በወቅቱ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ አገሌግልት መሊኩን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

7. ሇሽያጭ የሚቀረቡ ቢልች በወቅቱ ዝግጁ መዯረጋቸውንና ሇክፍያ መተሊሇፋቸውን  እና 

ክፍያውን በሚሰበስበው አካሌ በኩሌ የተሸጡ ቢልች ሂሳብ በወቅቱ ወዯ ባስስሌጣኑ የባንክ 

ሂሳብ ገቢ መዯረጋቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 
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8. የቢሌ እርማት ሥራ በተገቢው ሁኔታ እና በበቂ ማስረጃ በማስዯገፍ የተሰራ መሆኑን 

አረጋግጦ በማፅዯቅ የመረጃ ማስተካከሌ ሥራ በወቅቱ መሠራቱን ያረጋግጣሌ፡፡ 

9. ውዝፍ ሂሳብ ያሇባቸውን ዯንበኞች በመሇየት በስሌክ በማነጋገር ወይም የማስጠንቀቂያ 

ዯብዲቤ በቆጣሪ አንባቢዎች በኩሌ በመሊክ እንዱከፍለ የማዴረግና የመከታተሌ ስራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 

10. ሇህዝብ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት ማሇትም ሇሆስፒታልች፣ ሇጤና ተቋማት፣ ሇማረሚያ 

ቤቶች፣ ፖሉስ ጣቢያዎች፣ በህብረተሰብ ጤና አስጊ ናቸው ተብል የሚመሇከተው የጤና 

ጽ/ቤት ጥያቄ ሇሚያቀርብሊቸው ዯንበኞች፤ ት/ቤቶች እና ዋና ዋና የመንግስት መስሪያ 

ቤቶች ያሌተከፈሇ እዲ ካሇ የውሃ አገሌግልቱ ከመቋረጡ በፊት አስከ ሁሇት ጊዜ 

ማስጠንቀቂያ አስፈርሞ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፡፡  

11. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /9/ መሠረት በስሌክ ተነግሯቸው ወይም ማስጠንቀቂያ 

ተሰጥቷቸው ሂሳባቸውን ያሌከፈለትን ዯንበኞች ዝርዝር ሇቆረጣ በማስተሊሇፍና 

አገሌግልቱ መቋረጡን ይከታተሊሌ፡፡ 

12. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /10/ ከተዘረዘሩት ውጭ ባሇስሌጣኑ ካስቀመጠው የክፍያ ጊዜ 

ውጭ የሚመጣ ዯንበኛ አገሌግልቱ ባይቋረጥም ውዝፍ ሂሳቡን ከነ ማስቀጠያው ያስከፍሊሌ 

፡፡ 

13. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /11/ መሠረት አገሌግልት የተቋረጠባቸው ዯንበኞች ውዝፍ 

ሂሳባቸውንና ማስቀጠያ ሂሳብ መክፈሊቸውን በማረጋገጥ አገሌግልቱ መሌሶ 

እንዱቀጠሌሊቸው የሥራ ትዕዛዝ በመስጠት ሥራው በተቀመመጠሇት ስታንዲርዴ መሰረት 

መሰራቱን ይከታተሊሌ፡፡ 

14. የማንኛውም ዯንበኛ ውዝፍ ዕዲ በተቀማጭ ካስያዘው ገንዘብ በሊይ ከሆነ በቀጣይ ወር 

ውስጥ ተከታትል ያስከፍሊሌ ፤ ዕዲቸውን ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ ያሌሆኑ ዯንበኞችን ባሇው 

አሰራር መሰረት ሇሕግና ኢንሹራንስ ዯጋፊ የሥራ ሂዯት በማስተሊሇፍ ጉዲዩ ያሇበትን 

ዯረጃ ይከታተሊሌ፡፡  

15. የውሃ ቆጣሪው ከዯንበኛው ቤት ሳይገኝ ሲቀርና ቆጣሪው የተነሳበት የስራ ትእዛዝ ከጠፋ 

የሚመሇከተው ባሇሙያ ወዯ ዯንበኛው ቤት በመሊክ ቆጣሪው በቦታው አሇመኖሩን እና 

ቆጣሪው በቦታው ያሌተገኘበትን ምክንያት በማጣራት መስመሩን ከመነሻው በመዝጋት 

በስራ ትእዛዙ ሊይ ሙለ ስሙን በመፃፍ የመጨረሻውን ሲስተም ሊይ ያሇውን ንባብ 

በመሙሊት ቢሌ እንዲይወጣ ወይም የቢሌ ህትመቱ እንዱቋረጥ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ 

ዯጋፊ የስራ ሂዯት ይሌካሌ፡፡ 
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16. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 15 መሰረት ቆጣሪው በቤቱ ባሇመገኘቱ ምክንያት አገሌግልቱ 

የተቋረጠበት ዯንበኛ አገሌግልቱ እንዱቀጠሌሇት ሲጠይቅ ዯንበኛው ያሌተከፈሇውን ሂሳብ 

እና የቆጣሪውን ዋጋ በማስቀጠያ ሂሳቡ ሊይ በመጨመር በማስከፈሌ የተቋረጠው መስመር 

እንዱቀጠሌ ያዯርጋሌ፡፡  

17. የውሃ አገሌግልቱ በእዲ ምክንያት ተቆርጦባቸው እዲቸውን ከፍሇው አገሌግልቱን 

ሇማስቀጠሌ ፍቃዯኛ ያሌሆኑና ቆጣሪያቸው ከተቆረጠ 60 ቀናት ያሇፈ ዯንበኞች ቢሌ 

እንዲይወጣ  ወይም የቢሌ ህትመቱ እንዱቋረጥ/ Disconnection/ የሥራ ትዕዛዝ ሞሌቶ 

ሇኢንፎርሚሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት በመሊክ አፈፃፀሙን ይከታተሊሌ፡፡ 

18.  በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /17/ መሰረት ቢሌ እንዲይወጣ የተዯረገበት እና እዲውን 

እስከ 6 ወራት ግዜ ዴረስ ከፍል ቆጣሪውን ያሊስቀጠሇ ዯንበኛ ከባሇስሌጣኑ ጋር ያሇው 

ውሌ ሁላም እንዱያቋረጥ /  Deletion/ ቅጽ ሞሌቶ ሇኢንፎርሚሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ 

የስራ ሂዯት በመሊክ አፈፃፀሙን ይከታተሊሌ፡፡   

19. እያንዲንደ ሥራ ያሇበትን ዯረጃ በባሇስሌጣኑ በሚወሰነው ግዜ ውስጥ ወይም በተጠየቀ 

ግዜ  በባሇስሌጣኑ የስሌጣን ተዋረዴ መሰረት ቀጥል ሊሇው ሃሊፊ ሪፖርት የማዴረግ 

እንዱሁም  ከበሊይ አካሊት የሚሰጠውን ተዛማጅ ሥራዎች የመፈፀምና የማስፈፀም፣ 

ኃሊፊነትና ግዳታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ/32/ 

የክፍያ ጊዜ ስሇማራዘም 

1. በተሇያየ ምክንያት ክፍያ የተወዘፈባቸው ዯንበኞች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሠረት በቂ 

ምክንያት አሊቸው ብል ሲያምን ባሇስሌጣኑ የክያፍውን ጊዜ በማራዘም ውዝፍ እዲውን 

በእኩሌ በማከፋፈሌ እንዱፈክፍለ ሇመፍቀዴ ይችሊሌ ፡፡ 

2. ሇዯንበኞች የሚሰጠው የክፍያ ማራዘሚያ ጊዜ የውዝፍ ሂሳቡን ወራት በሊይ መሆን የሇበት 
ነገር ግን ሇዯንበኛው የሚሰጠው የክፍያ ማራዘሚያ ግዜ በማንኛውም ሁኔታ ከዘጠኝ ወራት 
ግዜ ሉበሌጥ አይችሌም፡፡ 

3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 መሰረት የክፍያ ግዜው የተራዘመሇት ዯንበኛ በየወሩ 

አከፋፍል እንዱከፍሌ በተፈዯቀሇት የገንዝብ መጠን ሌክ ሳይከፍሌ ከቀረ ወይም መክፈሌ 

ከቋረጠ እዲውን ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ እንዲሌሆነ ተቆጥሮ የውሃ አገሌግልቱ እንዱቋረጥ  

በማዴረግ  ዯንበኛው ያሇበትን እዲ በሙለ እንዱከፍሌ ይዯረጋሌ፡፡ 

4. የክፍያ ጊዜ ማራዘሚያ ሇመፍቀዴ ውክሌና የተሰጣቸው አካሊት፣ 

ሀ.  የቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ቡዴን አስተባባሪ ሇ 3 ወራት፣ 
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ሇ.  የሚመሇከተው የሥራ ሂዯት መሪ ሇ6 ወራት፣ 

ሐ. የቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅ ሇ9 ወራት፣የክፍያ ግዜ ሇማራዘም ይችሊለ፡፡  

5. ስሇ ሥራው ሪፖርት የማቅረብ ኃሊፊነት 

ሀ. የቆጣሪ ንባብ፣ ቢሌ ዝግጅችና ሽያጭ ቡዴን ጊዜ የተሰጣቸውን ዯንበኞች በየውሌ 

ቁጥሩ፣ ጊዜ የተሰጣቸው የገንዘብ መጠን፣ ሪፖርት እስከቀረበበት ወር ዴረስ የተከፈሇ 

ሂሳብ፣ ቀሪ ሂሳብ እንዱሁም በሪፖርቱ በተመሇከተው ወር ውስጥ ክፍያቸውን 

ያጠናቀቁ ዯንበኞች ዝርዝር በማዘጋጀት በየወሩ ሇውሃ ዯንበኞች የሥራ ሂዯት ሪፖርት 

የማቅረብ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

ሇ. የውሃ ዯንበኞች የሥራ ሂዯት የሥራ ሂዯቱ  የሥራ አፈፃፀሙን ሪፖርት በየወሩ 

ሇቅርንጫፉ ሥራ አስኪያጅና ሇጥናት ዕቅዴና በጀት ዯጋፊ የሥራ ሂዯት ያቀርባሌ፡፡ 

እንዱሁም አሰራሩ እና አፈፃፀሙ በኘሮሰስ ካውንስሌ ስብሰባ በጋራ ተገምግሞ 

የማስተከከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯረጋሌ፡፡ 

 

ክፍሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ/33/ 

መመሪያውን የማሳወቅ ግዳታ 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ ሃሊፊ ፣የሥራ ክፍሌ እና ሰራተኛ የሚመሇከታቸውን አካሊት እና 

የባሇስሌጣኑ ዯንበኞች ስሇመመሪያው አፈፃፀም በቂ እውቀት እንዱኖራቸው የማሳወቅ ግዳታ 

አሇባቸው፡፡ 

አንቀጽ/34/ 

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፡፡  

አንቀጽ/35/ 

                     የዯንበኞች ግዳታና ሃሊፊነት 
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1. የተሟሊና ትክክሇኛ መረጃ የማቅረብ ሃሊፊነት አሇባቸው፡ 

2.  የተዘረጋሊቸውን የውሃ መስመር በአገባቡ የመያዝ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

3.  የውሃ ቆጣሪ ከባሇሰሌጣኑ ፍቃዴ ውጭ ከቦታ ቦታ ማዛወር የተከሇሇ ተግባር ነው፡፡ 

4.  የውዝፍ  ክፍያ ጊዜ ተሰጥቷቸው እንዱከፍለ የተፈቀዯሊቸው ዯንበኞች ክፍያውን በወቅቱ 

የመፈፀም ግዳታና ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

 

 

አንቀጽ/36/ 

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፡፡ 

 

አንቀጽ/37/ 

ተጠያቂነት 

1. በዚህ መመሪያ የተጣሇበትን ግዳታ ያሌተወጣ ተግባሩን በአግባቡና ዱስኘሉን በተሞሊበት 

ሁኔታ ያሇፈፀመ የሥራ መሪ ወይም ሰራተኛ አግባብ ባሇው የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች 

መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በህብረት ስምምነት እና በሀገሪቱ ህግ መሠረት ተጠያቂ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ መሠረት መብትና ግዳታውን በአግባቡ ያሌተወጣ ያሳሳተ ወይም የሃሰት 

መረጃ የሰጠ ወይም ይህንን መመሪያ በተመተሊሇፍ ጥፋት የፈፀመ ተገሌጋይ ወይም 

ዯንበኛ አግባብ ባሇው የባሇስሌጣኑ መመሪያ ፣ዯንብ እንዱሁም አግባብ ባሇው የሀገሪቱ ህግ 

መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

3. እንዯየ አገሌግልቱ ዓይነት በዚህ መመሪያ ከአንቀጽ 4 እስከ አንቀጽ 18 ሇሚሰጡ 

አገሌገልቶች የተሳሳተ መረጃ ማቅረብ አግባብ ባሇው የሃገሪቱ መሰረት ህግ ያስጠይቃሌ፤ 

ዯንበኛውም በሰጠው የተሳሳተ መረጀ መሰረት  አገሌግልቱን እያገኘ ከሆነም አገሌግልቱ 

እንዱቋረጥ ይዯረጋሌ፡፡ 
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አንቀጽ/38/ 

ቅጣት 

1. በዚህ መመሪያ ሊይ ጥሰት የሚፈፅም ሰራተኛ በአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 እና 

በህብረት ስምምነቱ መሠረት የዱሲፕሉን ቅጣት እና አግባብነት ባሊቸው የወንጀሌና 

ፍትሐብሄር ሕጎች ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

2. በዚህ መመሪያ ሊይ ጥሰት የሚፈፅም ሃሊፊ ወይም የሥራ መሪ በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ 

ዯንብ መሰረት እና አግባብነት ባሊቸው የወንጀሌና ፍትሐብሄር ህጎች ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ/39/ 

ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው መመሪያዎች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ላልች መመሪያዎች ወይም አሰራሮች በዚህ መመሪያ ውስጥ 

በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

አንቀጽ/40/ 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 

ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘው በማንኛውም  ጊዜ መመሪያውን በሙለ ወይም በከፊሌ 

ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡  

 

አንቀጽ/41/ 

መመሪያው የሚጸናበት ጊዜ 

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

አወቀ ኃይሇማርያም 

የአዱስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን 

ዋና ሥራ አሰኪያጅ 

 

ጥር 2009 ዓ.ም 

አዱስ አበባ 


