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መግቢያ 
 

የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን በአዋጅ ቁጥር 10/87 እና በአዋጅ ቁጥር 35/2004 

እንዱሁም በዯንብ ቁጥር 34/94 የተቋቋመሇትን አሊማ ውጤታማ በሆነ መሌክ በመፇፀም 

ዯንበኞች ፇጣን፣ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና ፍትሀዊ አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፣ 

ዉሳኔ የሚያስፇሌጋቸዉን የተሇያዩ ጉዲዮች ህግና ስርዓትን በተከተሇ መሌኩ እንዱከናወኑ 

ሇማስቻሌ የባሇስሌጣኑን ፕሮሰስ ካውንስሌ ተግባርና ኃሊፉነት በግሌፅ ማስቀመጥ አስፇሊጊ 

በመሆኑ፤  

የኘሮሰስ ካወንስለ ወቅቱንና ጊዜውን የጠበቀ የሥራ ዕቅዴ እንዱያዘጋጅ በማዴረግና 

አፇፃፀሙን ተከታትል በመገምገም በተቋሙ ውጤታማ የሆነ የሥራ አፇፃፀም እንዱኖር 

ሇማስቻሌ እንዱሁም ስራውን ሃሊፉነትና ተጠያቂነት ባሇው መንገዴ ሇመምራት እንዱችሌ 

ማዴረግ አስፇሊጊ በመሆኑ ስሇታመነ ፣ 

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር አስፇፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንዯገና 

ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 35/2004 አንቀጽ 53 ንዐስ አንቀጽ 2 በተሰጠው ስሌጣን 

መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 
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አንቀጽ 1 
አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ውሃና ፍሳሽ ባሊስሌጣን የኘሮሰስ 

ካውንስሌ የአሰራርና አፇፀፃም መመሪያ ቁጥር 1/2012 ተብል ሉጠራ ይችሊሌ፡ 

አንቀጽ 2 

ትርጓሜ 
 

የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ ውስጥ ያለ 

ቃሊትና ሀረጎች የሚከተሇውን ትርጉም ይይዛለ፡- 

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

2. “ዋና ሥራ አስኪያጅ” ማሇት፡-የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ማሇት ነው፡፡  

3.  “መመሪያ” ማሇት፡- የባሇስሌጣኑ የኘሮሰስ ካውንስሌ አስራርና ሥራ አፇፀፀም 

መመሪያ ማሇት ነው፡፡ 

4.  “ፕሮሰስ ካውንስሌ” ማሇት፡-  የባሇስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ፣ ምክትሌ ዋና 

ሥራ አስኪያጆች፣ የስራ ሂዯት፣ ንዐስ የሥራ ሂዯት መሪዎች  ማሇት ነው፡፡ 

5. “የሥራ ሂዯት” ማሇት፡- የባሇስሌጣኑ መ/ቤት ባለ የሥራ ሂዯቶችና ንዐስ የሥራ 

ሂዯቶች  በሹመት የተሰጠ ማሇት ነው፡፡”  

6. “ተወካይ” ማሇት፡- በተሇያየ ዯረጃ ሊይ ያሇ ወይም ከኘሮሰስ ካወንስሌ አባሌ የሥራ 

ሂዯት በሌዩ ሌዩ ምክንያት ከስራ ገበታው ሲሇይ ሇጊዜው ተወክል የሚሰራ ማሇት 

ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 3 

       የተፇፃሚነት ወሰን 
 

ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ የኘሮሰስ ካውንሰሌ አመራር አባሊት ሊይ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 4 

የኘሮሰስ ካውንስሌ አባሊት አወቃቀር 

1. የዋና መ/ቤት 

1. ዋና ሥራ አስኪያጅ        ሰብሳቢ 

2. የኘሮጀክት ሥራ አስኪያጅ እና ም/አስኪያጆች   አባሌ     

3. ምክትሌ ዋና ሥራ አስኪያጅ እና ሃብት አስ/አጠ/ክ/ዘርፍ  አባሌ  

4. የቅ/ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ  እና ም/ሥራ አስኪያጅ  አባሌ 

5. የቦርዴና ዋና ሥራ አስኪያጅ ጽ/ቤት ሃሊፉ   .      አባሌ  

6. የስራ ሂዯቶች እና ንዐስ የሥራ ሂዯቶች    አባሌ  

7. የእቅዴ ጥናትና በጀት ዯጋፉ የሥራ መሪ   አባሌና ፀሐፉ  

2. በኘሮጀክት ጽ/ቤት  

1.የኘሮጀክት ዋና ሥራ አስክያጅ      ሰብሳቢ 

2.የኘሮጀክት ም/አስኪያጅ        አባሌ 

3.የሥራ ሂዯቶች ንዐስ የሥራ ሂዯቶች    አባሌና ፀሐፉ 

3.በቅ/ጽ/ቤት 

1. የቅ/ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ        ሰብሳቢ 

2. የቅ/ም/ሥራ አስኪያጅ           አባሌ 

3. የሥራ ሂዯቶች እና ዯጋፉ የሥራ ሂዯቶች መሪዎች  አባሌና ፀሐፉ 

4. ሚኒ ማኔጅመንት    

1.ም/ዋና ሥራ አስኪያጅ      ሰብሳቢ 

2.የዘርፈ ፎካሌ ኘርሰን       አባሌና ፀሐፉ 

3.የዯጋፉ የሥራ ሂዯቶች እና የቡዴኖች መሪዎች   አባሌ 
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አንቀጽ 5 

 
የበሊይ አመራር ስሌጣን፣ ተግባርና ሃሊፉነት 

1. አጠቃሊይ እስትራቴጂ እና ፖሉሲ ሊይ በመመስረት አስቸኳይ የሆኑ ጉዲዮች ሊይ 

ተወያይቶ አቅጣጫ ይሰጣሌ፣  

2. በባሇስሌጣኑ መ/ቤት መቋቋሚያ አዋጅ ዯንብና መመሪያ መሠረት ተግባሮችን 

መፇፀማቸውን  ይከታተሊሌ፣ 

3. በባሇስሌጣኑ አጠቃሊይ አሰራር አዯራጃጀት አፇፃፀም ዙሪያ በመወያየት ሇቀጣይ 

ሥራ አቅጣጫ ይሰጣሌ፤ የመሌካም አስተዲዯር እና አገሌግልት አሰጣጥ ሪፎርም 

ሥራዎችን ኪራይ ሰብሳቢነት ዝንባላዎችና  ተግባሮች ሊይ በመገምገም ውሳኔ 

መስጠት በውሳኔው መሠረት እንዱፇፀም ክትትሌና ቁጥጥር ያዯርጋሌ፡፡ 

     

አንቀጽ 6 
የቅ/ጽ/ቤቶች ስሌጣን፣ ተግባርና ሃሊፉነት 

1. በእቅዴ አፇፃፀም የመገምገምና አቅጣጫ ይሰጣሌ፣ 

2. የሇውጥ ሥራዎችን በመዯበኝነት የመገምገምና አቅጣጫ ይሰጣሌ፣ 

3. የመሌካም አስተዲዯር እና አገሌግልት አስጣጥ ሥራዎች እንዱሁም የኪራይ 

ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር ዝንባላዎችና ተግባሮችን በመዯበኛነት በመገምገም 

አቅጣጫ እና ውሳኔ መስጠት ውሳኔውን ይከታተሊሌ፣  

4. ሇፎረም የሚዘጋጅ አጀንዲዎችን ይቀርፃሌ በፎረም ስብሰባ ሊይ የሚቀርቡ የህዝብ 

ጥያቄዎችን ይመዘግባሌ  በጽ/ቤት ዯረጃ ሊሇው የማኔጅመንት ኮሚቴ ሇውይይት 

ያቀርባሌ ፤ እንዯጥያቄው አግባብነት ምሊሽ እንዱሰጥ ያስወስናሌ አፇፃፀሙን 

ይከታተሊሌ፣ 

5. የአሰራር ሥርዓት ሊይ ተወያይቶ የሚነሱ ችግሮች ሊይ አፊጣኝ መፍትሄ ይሰጣሌ ፡፡ 

አንቀጽ 7 

የዘርፍ የሚኒ ማኔጅመንት ስሌጣን፣ ተግባርና ሃሊፉነት 
1. በእቅዴ አፇፃፀም የመገምገምና አቅጣጫ ይሰጣሌ፣  

2. የሇውጥ ሥራዎችን በመዯበኝነት በመገምገም አቅጣጫ ይሰጣሌ፣ 
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3. የመሌካም አስተዲዯር እና አገሌግልት አስጣጥ ሥራዎች እንዱሁም የኪራይ 

ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር ዝንባላዎችና ተግባሮችን በመዯበኛነት በመገምገም 

አቅጣጫ እና ውሳኔ መስጠት ውሳኔውን ይከታተሊሌ፣ 

4. የአስራር ሥርዓት ሊይ ተወያይቶ የሚነሱ ችግሮች ሊይ አፊጣኝ መፍትሄ ይሰጣሌ፡፡ 

 

               አንቀጽ 8  

የፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊት ስሌጣን ተግባርና ሃሊፉነት 
 

1. ባሇስሌጣኑ ተሌዕኮ ሇማሳካት የተዘጋጀውን ዕቅዴና የአፇፃፀምን ሪፖርቶች 

መርምሮ ያፀዴቃሌ፣ሇሚመሇከተው አካሌም ወቅቱን ጠብቆ እንዱተሊሇፍ 

ያዯርጋሌ፣ 

2. የአገሌግልት አሰጣጥ በዘመናዊ  ቴክኖልጂ ስርዏት የተዯገፇ እንዱሆንና 

ዯንበኛው በአገሌግልቱ እንዱረካ የሚያስችሌ የተፊጠነ ስርዓት  ይዘረጋሌ፣ 

3. የባሇስሌጣኑ የዘርፍ ፣ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን  እንቅስቃሴ በየጊዜው እየገመገመ 

አቅጣጫ ይሰጣሌ፣ 

4. ባሇስሌጣኑን በሰው ሀይሌ እና በማቴሪያሌ ሇማጠናከር የሚቀርቡ የአዯረጃጀትና 

የአሰራር ማሻሻያ ጥያቄዎችን በአግባቡ እየመረመረ ውሳኔ ይሰጣሌ፣ 

5. በእቅዴ አፇፃፀማቸው የተሻሇ ውጤት ያሊቸውን የአመራር እና የሠራተኞችን 

የመፇፀም ብቃት ሇማሻሻሌ የትምህርት ሥሌጠና ዕዴሌ ያመቻቻሌ፣ 

6. ባሇስሌጣኑ መ/ቤት ሥራ ሊይ የሚያጋጥሙትን የተሇያዩ ችግሮች በመሇየት እና  

በመወያየት መፍትሄ ይሰጣሌ፣ 

7. ባሇስሌጣኑ ተሌዕኮውን በብቃት እንዲይወጣ አለታዊ ተፅዕኖ የሚያሳዴሩ 

ጉዲዮችና የአሰራር ችግሮች ሲቀርቡ ጉዲዮቹን በስፊትና በጥሌቀት በመመርመር 

የመፍትሄ እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ፣ 

8. የዕቅዴ አፇፃፀም፣ የበጀት አጠቃቀም መገምገም፣ የገቢ አፇፃፀም ሪፖርት 

በመመርመር ፣የአሰራር መመሪያዎችን ተወያያቶ የማፅዯቅ አዯረጃጀትና  

ቴክኖልጂዎች እንዱተገበሩ ተወያይቶ  ይወስናሌ፣ 

9. የሇውጥ ስራዎችን በመዯበኛነት የመገምገም የመከታተሌ የመቆጣጠር  

የመዯገፍ የተሻለ የአሰራር ሂዯቶች እንዱፇጠሩ የማዴረግ እና የፇፃሚዎችን 
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የሥራ አፇፃፀም ይገመግማሌ፣ ውሳኔ ይሰጣሌ፣ በውሳኔ መሠረት መፇፀሙን 

ይከታተሊሌ፡፡ 

 

 

 

 

አንቀጽ 9 

የሰብሳቢ ተግባርና ኃሊፉነት 

1. የኘሮሰስ ካውንስሌ የስብሰባውን  አጀንዲ ይመርጣሌ፤ 

2. የመወያያ አጀንዲ ቅዯም ተከተሌ በማስያዝ፤ ሇውይይት ያቀርባሌ፣ 

3. በውይይቱ አማራጭ ሀሳቦች እንዱንሸራሸሩ እና የካውንስለ አባሊት 

ዱሞክራሲያዊ በሆነ መንገዴ እንዱሳተፈ ያዯርጋሌ፣ 

4. አከራካሪ ጉዲዮች በሚያጋጥሙበት ወቅት በአብሊጫ ዴምፅ እንዱወሰን 

ያዯርጋሌ፤ተሰብሳቢዎቹ እኩሌ ዴምፅ ሲኖራቸው በሰብሳቢው ዴምፅ መሠረት 

ውሳኔ ያገኛሌ ፤ ወይም ሀሳቡ ተብሊሌቶ እንዱቀርብ በይዯር ያስተሊሌፊሌ፣ 

5. የውሳኔዎች ተፇፃሚ የሚሆነው በአብሊጫ ዴምፅ ይሆናሌ፣ 

6. የኘሮሰስ ካውንሰለ ውሳኔዎች ስራ ሊይ መዋሊቸውን ይቆጣጠራሌ፣ 

7. የተቋሙን ዕቅዴ ሪፖርት እና መመሪያዎችን ተወያይቶ ያፀዴቃሌ፣ 

8. ስብሰባዎች ወቅታቸውን ጠብቀው እንዱካሄደ ሇማዴረግ በሥራ ምክንያት ሉገኝ 

ካሌቻሇ በምክትሌ ስብሰቢው አማካኝነት ስብሰባ እንዱከናወን  ያዯርጋሌ፣ 

9. የባሇስሌጣኑ አገሌግልት አሰጣጥና የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች የገቢ አሰባሰብ 

በመዯበኛ አጀንዲ ተቀርፆሊቸው ተገቢው ውይይት እንዱዯረግባቸው እና የተወሰነ 

ውሳኔ ተግባራዊ እንዱሆን ይቆጣጠራሌ፡፡ 

አንቀጽ 10 

የምክትሌ ሰብሳቢ ተግባርና ኃሊፉነት 

 ዋና ሥራ አስኪያጅ በላሇበት ጊዜ ተግባሩን ተክቶ ይሰራሌ፡፡ 

አንቀጽ 11 

የፀሐፉ ተግባርና ኃሊፉነት 
 

የባሇስሌጣኑ ካውንስሌ ፀሐፉ  የሚከተለት ተግባርና ሃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 



8  

 

1. የስብሰባ አጀንዲ አስቀዴሞ ሇአባሊቱ በማሳወቅ የስብሰባ ጥሪ ያዯርጋሌ፣ 

2. የስብሰባ ቃሇ-ጉባኤ ይይዛሌ የተገኙ አባሊቱንም ያስፇርማሌ፣ 

3. ቃሇ-ጉባኤው ተዯራጅቶ በፊይሌ እንዱያዝ ያዯርጋሌ፣ 

  4. ላልች ከኘሮሰስ ካውንስለ የሚሰጡትን ሥራዎች ያከናውናሌ፣ 

  5. የኘሮሰስ ካውንስሌ ውሳኔ ሇአባሇት ሇቀጣይ አፇፃፀም በዯብዲቤ እንዱዯረስ 

ያዯረገሌ፣ አፇፃፀሙን ይከታተሊሌ፡ 

አንቀጽ 12 

የፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊት መብቶች 
 

ሀ.  እያንዲንደ የኘሮሰስ ካውንስሌ አባሊት  የመሰሇውን ሀሳብ በነጻነት የማቅረብ፣ 

የመቃወም እና በሌዩነት የመውጣት መብት አሇው፣ 

ሇ. ከስብሰባው ከሶስት ቀን በፉት አጀንዲ እንዱያዝሇት ጥያቄ የማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

 

አንቀጽ 13 

የፕሮሰስ ካውንስሌ አባሊት ኃሊፇነት 

 

1.  እያንዲንደ የኘሮሰስ ካውንስሌ አባሌ በስብሰባ ሊይ ሰዓት አክብሮ የመገኘትና 

በውይይቱ የመሳተፍ፣  

2. ቀዯም ብል በተሰራጨው በተሰጠው አጀንዲ መሰረት ተዘጋጅቶ የመቅረብና 

በውይይቱ የመሳተፍ፣  

3.  የኘሮሰስ ካውንስሌ ውሳኔን ተግባራዊነት  መከታተሌ ስሇ አፇፃፀሙ ሇካውንሰለ 

ሪፖርት የማቅረብ፣  

4.  በስብሳብው የሚሰጠውን ተጨማሪ ተግባር ተሌዕኮ የመፇፀም፣  

5. ከአቅም በሊይ በሆነ ምክንያት በስብሰባው መገኘት ካሌቻሇ አስቀዴሞ የማስፇቀዴ፣  

6. በስብሰባው ወቅት ስሌክ ማነጋገር፣ መውጣት፣ መግባት፣ የጎንዮሽ ወሬ 

ማውራት  ወይም ስብሰባውን የሚረብሹ ተግባሮችን ከመፇፀም የመታቀብ፣   

7. በስብሰባው ማስታወሻ የመያዝ ስሇሥራው በቂ ማብራሪያ መስጠት ሃሇፉነት 

አሇበት፡፡  
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አንቀጽ 14 

            የባሇስሌጣኑ ፕሮሰስ ካውንስሌ የስብሰባ ጊዜ ሰላዲ 
 

1. የባሇስሌጣኑ መ/ቤት በወር 2 ጊዜ ስብሰባ ይኖረዋሌ፤ ሆኖም አስቸኳይ ጉዲይ 

ሲያጋጥም እንዲስፇሊጊነቱ ጊዜውን ሳይጠብቅ የስብሰባ ጥሪ ሉያዯረግ ይችሊሌ፣ 

2. የዘርፍ እና የቅርንጫፍ ጽ/ቤት የኘሮሰስ ካንውስሌ ስብሰባ በየሳምንቱ ይሆናሌ፣  

3. በስብሰባው ሊይ ከየስራ ሂዯቱ ከየቅርንጫፈ በሚቀርበው የስራ አፇጻጸም 

ሪፖርት መነሻ በማዴረግ መዯበኛ ግምገማ ያዯርጋሌ፤ እንዱሁም አቅጣጫ 

ይሰጣሌ፤ በየወሩ የማጠቃሇያ የስራ ግምገማ ያዯርጋሌ፣  

4. በየሩብ አመቱ ከጠቅሊሊ ሰራተኛ ጋር ስብሰባ በማዴረግ የዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ 

ይወያያሌ፤ የቀጣይ ሩብ አመት እቅዴ አፇፃፃም አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፡ 

 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 15 

    የመተባበር ግዳታ 

ማንኛውም አመራር ወይም ሠራተኛ ይህን መመሪያ ሇማስፇፀም በሚዯረግ ማንኛውም 

እንቅስቃሴ ዴጋፍ እንዱያዯርግ ሲጠየቅ የመተባበር ግዳታ አሇበት፡ 

አንቀጽ 16 

ተጠያቂነት 
ማንኛውም የኘሮሰስ ከውንስሌ አባሇት ህግና ዯንብ በመጠበቅ በባሇስሌጣን መ/ቤቱ 

በተቀመጠው የስብሰባ ጊዜና ቦታ በወቅቱ የመገኝትና የመሳተፍ ሃሊፉነት ያሇበት ሲሆን 

ሆኖም የተጣሇበትን ሃሊፉነት ያሌተወጣ አመራርና አባሌ  በሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ 

ዯንብ መሠረት  ይጠይቃሌ፡፡  

አንቀጽ 17 

መመሪያውን ስሇማሻሻሌ 
ባሇስሌጣን መ/ቤቱ ይህን መመሪያ አስፇሊጊ ሆኖ ባገኘው ጊዜ ሙለ በሙለ ወይም 

በከፉሌ ማሻሻሌ ይችሊሌ:: 
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አንቀጽ 18 

ተፇፃሚነት ስሇማይኖራቸው ህጎች 
 

ከባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብ ውጪ ይህንን መመሪያ የሚቃረን 

ማንኛዉም መመሪያ ወይም ሰርኩሊር በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ ተፇፃሚነት 

አይኖራቸዉም፡፡  

አንቀጽ 19 

   መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

  ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ ዋና ስራ አስኪያጅ ከተፇረመበት ቀን ጀምሮ የፀና ይሆናሌ፡፡ 

አወቀ ኃ/ማርያም  
የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን 

ዋና ሥራ አስኪያጅ 
 


