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መግቢያ 

 

ባሇስሌጣኑ የከተማውን ነዋሪ የውሃ አቅርቦት ፍሊጎት ሇማርካት እና አሰራሩን ዘመናዊ ፣ቀሌጣፋ 

፣ፍትሃዊ እና ከኪራይ ሰብሳቢነት የፀዲ ሇማዴረግ  ስራዎች የሚከናወኑበትን ስታንዲርዴ 

በማውጣት ዘርፈ ብዙ ስራዎችን እያከናወነ የሚገኝ በመሆኑ፤  

ይህም አሊማ ግቡን ይመታ ዘንዴ የስራ ክፍልችን የስራ ተግባር ፣ ሃሊፊነት በግሌፅ በመሇየት 

በማስቀመጥ የስራ መጓተት፣ የንብረትና የግዜ ብክነትን በማስቀረት እና የተሇያዩ  ዘርፎች እና 

የስራ ክፍልች ተቀናጅተው እንዱሰሩ በማዴረግ የውሃ ስርጭት መቆራረጥን መቀነስ በተገቢ 

ሆኖ በመገኘቱ፤ 

ተጣርቶ ወዯ ከተማ የሚሰራጭ እና ገቢ የማይሰበሰብበትን ውሃ ሇመቀነስ እና የውሃ ብክነትን 

ሇመከሊከሌ የሚረዲ የአሰራር ስርአት ሇመዘርጋት በማስፈሇጉ   

 በውሃ ምርት ስርጭት ፣ መስመር ዝርጋታ ፣ጥገና እና የኦኘሬሽን ሥራዎችን ግሌፅ፣ቀሌጣፋ፣ 

ውጤታማ እና ተጠያቂነት የሰፈነበት ወጥ የሆነ የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት እንዲሇበት 

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 ዴንጋጌዎች 

አንቀጽ 1 

አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የአዱሰ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ውሃ ምርት ስርጭት፣ መስመር ዝርጋታ ፣

ጥገናና ኦፕሬሽን ሥራዎች መመሪያ ቁጥር 10/2012 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

አንቀጽ 2 

ትርጓሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፡- 

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

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

3 “ዘርፍ” ማሇት ፡-የባሇስሌጣኑ የውሃ አገሌግልት ም/ዋ/ሥራ አስኪያጅ ነው፤ 

4 “አብይ የስራ ሂዯት” ማሇት፡- በውሃ ዘርፍ ም/ዋ/ሥራ አስኪያጅ ሥር የውሃ አቅርቦትን 

በበሊይነት የሚመራ የስራ ክፍሌ ነው፡፡ 

5 “ንዑስ የስራ ሂዯት” ማሇት ፡- በውሃ ዘርፍ ም/ዋ/ሥራ አስኪያጅ ሥር ባሇው አብይ የስራ 

ሂዯት ሥር ያሇ ንዑስ ሥራ ክፍሌ  ነው፡፡ 

6 “ኬዝ ቲም” ማሇት፡- በውሃ ዘርፍ አብይ የስራ ሂዯት ሥር  ባሇው ንዑስ ሂዯት ሥር የሚገኝ 

የስራ ክፍሌ ነው፡፡ 

7 ”የውሃ ምርት ” ማሇት ፡-ባሇስሌጣኑ ከገጸ ምዴር  እና ከርሰ ምዴር የውሃ መገኛዎቹ ያገኘውና 

የአሇም ጤና ዴርጅት ባወጣው መስፈርት መሰረት ተጣርቶና ታክሞ የቀረበ ሇጤና ተስማሚ  

የሆነ ንፁህ ውሃ ነው፡፡  

8 “የገጸ-ምዴር የውሃ መገኛ” ማሇት፡- ሇግዴቦች የዝናብ ውሃ በጏርፍ መሌክ እንዱገባና 

እንዱከማች የሚያዯርግ የግዴቡ ተፋሰስ አከባቢ ነው፡፡ 

9 “ከርሰ-ምዴር ውሃ” ማሇት፡- ከጥሌቅ ጉዴጓዴ ተቆፍሮ የሚወጣ ጥራቱን የጠበቀ 

ሇተጠቃሚዎች  የሚሰራጭ ውሃ  ነው፡፡ 

10 “የውሃ ማጣሪያ ጣቢያ ” ማሇት ፡- የአሇም ጤና ዴርጅት ባወጣው መስፈርት መሰረት  የገጸ 

ምዴር ውሃ ክምችት  የሚጣራበት ቦታ  ነው፡፡ 

11 “የውሃ ስርጭት“ ማሇት ፡-ከየውሃ ምርት መገኛ ጣቢያዎች የሚገኙትን የውሃ ምርቶች 

ማሰራጨት ነው፡፡ 



4 
 

12 “ማጠራቀሚያ” ማሇት፡- ከማጣሪያ ጣቢያ የሚመጣው ንጹህ የመጠጥ ውሃ የሚከማችበት 

በከተማው ውስጥ በተሇያየ ቦታ የሚገኝ የውሃ ማጠራቀሚያ ነው ፡፡ 

13 “ዱኤምኤ /DMA/”District Metered Areas “ማሇት፡-  የሚገባውንና የሚወጣውን የውሃ መጠን 

ሇማወቅ ከ500 አስከ 1000 ዯንበኞችን በሚይዝ አካባቢ የተከሇሇ  በቅ/ጽ/ቤቶች ገቢ 

የማይሰበሰብበትን የውሃ መጠን ሇመቀነስ የሚያስችሌ የአሰራር ስሌት ማሇት ነው፡፡ 

14 “ዞን/ሰብሲስተም “ ማሇት፡-  አንዴ ሲስተም  የውሃ መጠን የሚሇካበት፣ሇራሱ የግፊት መጠኑ 

የተወሰነበት፣ የተከሇሇ የውሃ ስርጭት አካባቢ ነው፡፡ 

15 “ከፍተኛ መስመር” ማሇት፡- ከማጠራቀሚያ ወዯ ስርጭት ሲስተሙ ውሃ የሚተሊሇፍበት ስፋቱ 

ከ125 ሚ.ሜ እና በሊይ የሆነ የውሃ መስመር ነው፡፡ 

16 “መሇስተኛ መስመር” ማሇት፡- ከከፍተኛ መስመር ወይም ከማጠራቀሚያ ወዯ ሲስተሙ ውሃ 

የሚያስተሊሌፍ ስፋቱ ከ125 ሚ.ሜ በታች የሆነ የውሃ መስመር ነው፡፡ 

17 “የጋራ መስመር ” ማሇት፡- ዯንበኞች በራሳቸው ወጪ ያዘረጉትና ስፋቱ ከ 50 ሜ.ሜ በታች 

የሆነ መሇስተኛ የውሃ መስመር  ነው፡፡ 

18 “የግሌ መስመር ” ማሇት፡- ከባሇስሌጣኑ ወይም ከጋራ መስመር ሊይ  ተቀጥል ወዯ ዯንበኛው 

ቤት የተዘረጋ እና ሙለ ኃሊፊነቱ የዯንበኛው የሆነ የውሃ መስመር  ነው፡፡ 

19 “የውሃ መሰረተ ሌማት“፡- ማሇት ማንኛውም የውሃ ምርት እና ስርጭት የሚከናወንበት ግዴብ፣ 

ጉዴጓዴ፣ማጠራቀሚያ፣ ግፊት መስጭያ ጣቢያ ፣የውሃ መስመርና በሊዩ ሊይ  የተገጠሙ 

መገጣጠሚያዎችና መሳሪያዎች እና ላልች ሇውሃ ስርጭት እና ማጣራት የሚያገሇግለ ቁሶች 

ማሇት ነው፡፡    

20 “ዝቅተኛ ተጠቃሚ” ማሇት በወር ውስጥ አስከ 14 ሜትር ኩብ የሚጠቀም ዯንበኛ  ነው፣                             

21 “መሇስተኛ  ተጠቃሚ” ማሇት በወር ውስጥ ከ 15-100 ሜትር ኩብ የሚጠቀም ዯንበኛ  ነው፣                

22 “ከፍተኛ ተጠቃሚ” ማሇት በወር ውስጥ ከ 100 ሜትር ክዩብ  በሊይ  የሚጠቀም ዯንበኛ  

ነው; 

23 “ተፋሰስ” ማሇት፡- ወዯ ግዴቡ የሚፈሱ ወንዞችና ምንጮች መገኛ ቦታ ነው፡፡ 

24 “ግዴብ” ማሇት፣- ጥሬ የገፀ ምዴር ውሃ ማከማቻ ነው፡፡ 
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አንቀጽ 3 

የተፈፃሚነት ወሰን 

ይህ መመሪያ በባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች እና ሠራተኞች፣ የመስመር ዝርጋታ ፣ቅጥያ፣ ጥገናና 

ኦፕሬሽን ሥራዎች በሚሰሩ የስራ ተቋራጮች ወይም ማህበራት እንዱሁም ከባሇስሌጣኑ የውሃ 

አገሌግልት ሇማግኘት በሚጠይቁ እና አገሌግልቱን እያገኙ ባለ ዯንበኞች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

            ክፍሌ ሁሇት 

ተግባርና ኃሊፊነት 
አንቀጽ 4 

የውሃ ማጣራት፣ ማምረት ማሰራጨትና ሲስተም ቁጥጥር  ንዑስ የስራ ሂዯት ተግባርና 
ኃሊፊነት 

1. የተፋሰስ  ጥበቃ ፣እንክብካቤ እና አስተዲዯር 

1. የውሃ መገኛ ተፋሰስ አካባቢዎች ከኢንደስትሪ፣ ከግብርና እና ከነዋሪዎች በሚፈጠሩ 

ዯረቅና ፈሳሽ ቆሻሻዎች እንዲይበከሌ እንዱሁም የጥሬ ውሃን መጠን ሉቀንሱ ከሚችለ 

የኢንቨስትመንት ወይም የሌማት ስራዎች ሇመታዯግ በወር አንዴ ጊዜ እና/ ወይም 

እንዯአስፈሊጊነቱ በየጊዜው የመፈተሽ እና ተገቢው ቁጥጥር እንዱሁም የክሌከሊ 

እርምጃዎችን የመውሰዴ እና የማስወሰዴ ስራዎችን ያከናውናሌ ፡፡ 

2. ሇብክሇት አጋሊጭ የሆነ ክስተት ከተገኘ በአፋጣኝ የማስተካከያ እርምጃ ይወሰዲሌ 

ብክሇቱንም ያዯረሰው አካሌ ተጠያቂ እንዱዯረግ አስፈሊጊውን መረጃ በማዯራጀት ሇህግ 

እና ኢንሹራንስ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ያስተሊሌፋሌ፡፡ 

3. በተፋሰስ አካባቢና በግዴቦች ዙሪያ በየአመቱ የዛፍ ችግኞችን በመትከሌ፣ ያሌተቋረጠ 

እንክብካቤ በማዴረግ እና ላልች የመከሊከያ ዘዳዎችን በመጠቀም  ወዯ ግዴብ  

የሚገባውን የዯሇሌ መጠን በመቀነስ ከግዴቦች የሚገኘው የጥሬ ውሃ ጥራት ዯረጃ  

እንዲይቀንስ እና የኬሚካሌ አጠቃቀምም  በአይነትና በመጠን  እንዲይጨምር  ጥረት 

ያዯርጋሌ  ፡፡  

4. በንጹህ የመጠጥ ውሃ ማምረት ሂዯት የሚፈጠሩ  ዝቃጮች በአካባቢ ሊይ ጉዲት 

በማያዯርስ መንገዴ መወገዲቸውን በመከታተሌ ጉዲት ሲከሰትም ተገቢውን 

የማስተካከያ እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

5. የተፋሰሶችን ከባቢያዊ ስነምህዲር ዯህንነት በጋራ ሇመንከባከብ እና ሇመጠበቅ 

የሚያስችሌ በአካባቢው ከሚኖሩ አርሶ አዯሮች፣ ከመንግስት አካሊት፣ ከግሌ ባሇኃብቶች 
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እና ከባሇስሌጣኑ የተውጣጡ አባሊት ያለበት ፎረም በማዯራጀት በተፋሰስ ዙሪያ 

በየሶስት ወሩ የምክክር መዴረክ በማዘጋጀት ያወያያሌ የተፈጠሩ ስጋቶችን ያቀርባሌ ፣ 

የመፍትሄ ሃሳቦችን በማቅረብ የማወያየት እና የጋራ የማዴረግ ሥራ በማከናወን 

የትግበራ ሂዯቱን ይከታተሊሌ፡፡  

6. የተፋሰስ አካባቢን ጽደና አረንጓዳ ሇማዴረግ የሚረደ እና የአካባቢውን ህብረተሰብ 

ተጠቃሚ የሚያዯርጉ የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች ይሰራሌ፡፡ 

2. የግዴብና  የማጣሪያ ጣቢያ ዯህንነት ክትትሌ ቁጥጥርና አስተዲዯር  

1. የግዴቡን ዯህንነት የሚከታተለ የተሇያዩ የጥበቃ እና የቁጥጥር መሣሪያዎች በትክክሌ 

የሚሰሩ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. በየእሇቱ የግዴብ ውሃ ከፍታ ፣ የሜትሮልጂ መረጃ ፣ከግዴቡ የዘሇቀ ውሃ, /dam 

seepage/ በመከታተሌ መረጃዎችን በመሰብሰብ ፣ በማዯራጀት፣ በመተንተን መወሰዴ 

ካሇበት የመፍትሔ ሃሳብ  ጋር አጠናቅሮ ሇሚመሇከተው ክፍሌ ያቀርባሌ፡፡ 

3. በግዴቡ ሊይ የተገጠሙ የኤላክተሮ መካኒካሌ መሳሪያዎችን የማጽዲት፤ የመፈተሸ ፤

ግሪስ የማዴረግ ፣የግዴብ ውሃ የመክፈት እና የመዝጋት ፣የተከማቸውን ዯሇሌ 

የማስወገዴ እና ግዴቡ ሞሌቶ ሲፈስ /overflow/  በመከታተሌ የማስተንፈስ ሥራ 

ይሰራሌ፡፡ 

4. ባዕዴ ነገር ወዯ ግዴቡ እንዲይገባና የውሃ ጥራት ዯረጃ እንዲይቀንስ ሇማዴረግ 

እንዱሁም የማጣሪያ ጣቢያዎችን ዯህንነት ሇመጠበቅ እንዱቻሌ የተጠናከረ የጥበቃ 

እና የፀጥታ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

5. በጥሬ ውሃ ሊይ የሚዯረግን የጀሌባ ሊይ ጉዞ የኦፕሬሽን ተግባር ያከናውናሌ 

ያስተዲዴራሌ፡ 

6. ሇውሃ ማምረት የሚያገሇግለ ፡- 

ሀ. የማጣሪያ መዯቦችን /Filter bed/ በተወሰነ የጊዜ ሰላዲ መሰረት የማጠብ፣ 

ሇ. የክሊሪፋየር ገንዲዎች በትክክሌ መሰራታቸውን ማረጋገጥ  ፣ 

ሐ. የዯሇሌ ማዝቀጫ ገንዲዎች እና የተገጠሙ መሳሪያዎች ጽዲት መጠበቅ እና 

በትክክሌ መስራታቸውን  ማረጋገጥ ፣ሲበሊሹም የማስጠገን እና ወይም 

የመጠገን እንዱሁም የመቀየር ተግባር ያከናውናሌ፡፡ 
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መ. በውሃ ማጣሪያ ጣቢያዎች ያለትን የመጠባበቂያ ጀነሬተሮች ሇሥራ ዝግጁ 

የማዯረግና የነዲጅ  አቅርቦቱ  እንዲይስተጓጎሌ የማዴረግ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

3. የውሃ ምርት ጥራት ቁጥጥርና ምርመራ 

1. የግዴብ ጥሬ ውሃ ጥራት አጠባበቅ 

አሌጌ ግዴቡ በያዘው ውሃ ሊይ በማበብ በመጠጥ ውሃ ጣዕም፣ ሽታ እና ጥራት ሊይ ተጽዕኖ 

እንዲያስከትሌ በየጊዜው ክትትሌ በማዴረግ በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲ እና መጠን ኬሚካሌ 

ይረጫሌ፣ 

2. የገጸ ምዴር ውሃ ምርት ጥራት 

ሇውሃ ምርት የማጣራት ሂዯት የሚያስፈሌጉ የኬሚካሌ አይነቶችን በተሰጠው መስፈርት 

መሰረት ውህዯቱ የተሠራ መሆኑን በመከታተሌ የተጣራው ውሃ የአሇም ጤና ዴርጅት 

ያወጣውን መስፈርት  ያሟሊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

3. የከርሰ ምዴ ርውሃ  ምርት ጥራት 

ከጉዴጓድችና ከምንጮች ወዯ ማጠራቀሚያ የሚገባ ውሃ መታከም የሚገባው በመሆኑ 

ውሃውን ሇማከም የአገሌግልት ሊይ የሚውሇውን የኬሚካሌ መጠን በመወሰን እና በማከም፣ 

በተወሰነው የጊዜ ሰላዲ መሰረት ናሙና በመሰብሰብ ችግር ከተገኘ የማስተካከያ እርምጃ 

መውሰዴ የመጠጥ ውኃ አቅርቦት ጥራቱ የአሇም ጤና ዴርጅት ባወጣው መስፈርት 

መሰረት መሆኑን ያረጋግጣሌ፣  

4. የማጠራቀሚያ ጋኖችና የውሃ መስመር ጥራት አጠባበቅ 

1. ሇውሃ ስርጭት አገሌግልት የሚውለ የውሃ ማሰራጫ መስመሮችና ማጠራቀሚያዎች 

በተሇያየ ምክንያት ብክሇት እንዲይከሰትባቸው ተከታታይ ክትትሌ በማዴረግ 

የሚሰራጨው የመጠጥ ውሃ የአሇም ጤና ዴርጅት ያወጣውን መስፈርት ያሟሊ መሆኑን 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. ሇህብረተሰቡ የሚቀርበው የተጣራ የመጠጥ ውሃ ብክሇት እንዲይዯርስበት የውሃ 

ማጠራቀሚያ ጋኖች፣ የውሃ ማሰራጫ መስመሮች ፣በአዱስ መሌክ ወዯ ውሃ ስርጭቱ 

የሚገቡና እንዯዚሁም ጥገና ተዯርጎሊቸው አገሌግልት መስጠት የሚጀምሩ የውሃ ስርጭት 

መገሌገያዎች በሙለ የኬሚካለን መጠንና አይነት በመወሰን ወዯ ስርጭት ሲስተም  

ከመግባታቸው  በፊት ታጥበው እንዱታከሙ በማዴረግ ከብክሇት የጸደ መሆናቸውን  

ያረጋግጣሌ፡፡ 
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3. ወቅታዊ የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖችን የማጠቢያ የጊዜ ሰላዲ አውጥቶ መተግበሩን 

በመከታተሌ ክፍተት ካሇም እርምጃ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ 

4. በዋና ዋና/ ከፍተኛ/ የውሃ ማስተሊሇፍያ መስመሮች ብክሇት እንዲይከሰትባቸው አመታዊ 

የክትትሌ እና የጥበቃ ዕቅዴ በማውጣት የማጠብና የማከም ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

5. ሇተጠቃሚው ህብረተሰብ የሚዯርሰው ውሃ ጥራት ቁጥጥር 

1. በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲ መሰረት ከተቋማት፣ ከዯንበኛ ቤቶች እና ከቦኖዎች ናሙና 

በመሰብሰብና በመመርመር ብክሇት ካጋጠመም ተገቢውን እርምጃ በመውሰዴ 

ሇዯንበኞች የሚዯርሰው የመጠጥ ውሃ  የአሇም ጤና ዴርጅት ያወጣውን መስፈርት  

ያሟሊ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

2. ከተጠቃሚ የሥራ ዘርፎች ወይም ከዯንበኛው የውሃ ጥራት ምርመራ ጥያቄ  

ሲቀርብሇት አስፈሊጊውን ሳምፕሌ በመውሰዴ በሁሇት ቀን ውስጥ ውጤቱን ያሳወቃሌ 

ብክሇት ከተገኘም  የማስተካኪያ እርምጃ ይወስዲሌ፣ 

3. የውሃ ጥራት ምርመራ እንዱዯረግሊቸው ሇሚጠይቁ የውጭ ዯንበኞች (የከርሰ ምዴር 

ውሃ ሇግሌ ጥቅማቸው ያስቆፈሩ ዴርጅቶች ፣ግሇሰቦች፣ ውሃ በማምረት አሽገው 

ሇሚያቀርቡ ዴርጅቶች )   የውሃ ጥራት ምርመራ ሥራዎች ያከናውናሌ፡፡   

4. የውሃ ወሇዴ በሽታ ከተከሰተ ከጤና ጽ/ቤት እና ከጤና ተቋማት ጋር ጥብቅ የመረጃ 

ሌውውጥ በማዯረግ የበሽታውን ምንጭ ሇማወቅ የሚሰራን ስራ ይተባበራሌ፡፡ 

6. በውሃ ማጣራት ሂዯት የተሇየውን ዝቃጭ ማጣራትና ማስወገዴ   

1. የዝቃጭ ውሃ ማጣሪያ ኬሚካሌ ውህዴት መጠንን የመከታተሌ፣ የዝቃጭ ውሃ ማጣሪያ 

ኬሚካሌ መበጥበጫ ገንዲን የማጽዲት፤የዝቃጭ ኬክ ማምረቻ ማጣሪያ መሳሪያ Filter 

press / ዝቃጭ ማጥሇያ መሳሪያ/ የማጠብ እና የኤላክተሮ መካኒካሌ መሳሪያዎችን 

የማጽዲትና ግሪስ የማዴረግ ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡  

2. ተጣርቶ የሚወጣውን የዝቃጭ መጠን አካባቢውን እንዲይበክሌ ክትትሌ እና ቁጥጥር 

በማዴረግ ያስወግዲሌ፣ 

7. ሇውሃ ማጣሪያ የሚረደ መሳሪያዎችና ኬሚካልች አያያዝ፣ እንክብካቤ እና ክትትሌ 

1. የሊቦራቶሪ መሳሪያዎችን ዯህንነትና  አያያዝ ስርአት ያወጣሌ ተግባራዊም ያዯርጋሌ፣   

2. የአገሌግልት ጊዜአቸው ያሇፈ ሇውሃ ማጣሪያ አገሌግልት የሚውለ ኬሚካልችን 

ያስወግዲሌ  እንዱሁም የማጣሪያ ኬሚካልች ክምችት ማነስ ሲያጋጥም እንዱሟሊ 

ያዯርጋሌ፣   
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3. በአገሌግልት ሊይ የዋሇውን ባድ የክልሪን መያዥያ ሲሉነዯር በተገቢው ቦታ 

መከማቸቱን እና በውስጡ ምንም ክልሪን የላሇ መሆንኑን በመፈተሽ የአካባቢው 

ዯህንነት እንይበከሌ ያዯርጋሌ፡፡ 

4. ኬሚካሌ የያዙ ሲሉንዯሮች ዯህንነት እና የተቀመጡበትን ቦታ ሇአዯጋ የተጋሇጠ 

አሇመሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 

5. ውህዴ ክልሪን ሇማምረት የሚስፈሌግ ዓመታዊ የግብዓት ፍሊጎት እና የግዥ ሰነዴ 

በማዘጋጀት የግዥ ሂዯቱን የመከታተሌ እና የመዯገፍ ሃሊፊነት አሇበት፡፡ 

6. ውህዴ ክልሪን በማምረት ወዯ ማጣሪያ ጣቢያው ሲስተም የማሰራጨት ፣የኦፕሬሽን 

ዯህንነት የመከታተሌ እና የመቆጣጠር ተግባር ያከናውናሌ፡፡ 

7. በኤላክትሮ ክልሪኒሽን ሲስተም ሊይ የተገጠሙ የኤላክትሮ መካኒካሌ ፣ሃይዴሮሉክ እና 

ኤላክትሮኒክስ መሳሪዎችን ፅዲት ፣ሰርቪስ እና ቀሊሌ ጥገና ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

8. የውሃ ምርት ጥራት ምርመራ እናመረጃ አሰባሰብ 

1. በየቀኑ ወዯ ምርት የገባውን ጥሬ የውሃ መጠን፣ የፈጀውን የኬሚካሌ አይነትና መጠን 

እና ተመርቶ ወዯ ስርጭት የገባውን ንጹህ የመጠጥ ውሃ መጠን መረጃ በየቀኑ መዝግቦ 

በመያዝ ወዯ መሀከሊዊ መረጃ ቋት ይሌካሌ፡፡ 

2. የአሇም ጤና ዴርጅት የውሃ ጥራት ዯረጃ፡ የፌዯራሌ ጤና ጥበቃን የውሃ ጥራት ዯረጃ 

እና የከተማውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ ከሁለም የውሃ መገኛዎች  ቢበዛ በየሣምንቱ 

ናሙና  በመውሰዴ የኬሚካሌ፣ ፊዚካሌ እና ባክትሮልጂካሌ ምርመራ በማካሄዴ 

መረጃውን በማዯራጀት እና በመተንተን በየሣምንቱ ሇሚመሇከታቸው የስራ ክፍልችና 

ሇመሀከሊዊ መረጃ ቋት ይሌካሌ ፡፡ 

3. የአሇም ጤና ዴርጅት የውሃ ጥራት ክትትሌ ዯረጃ፣ የፌዳራሌ ጤና ጥበቃን የውሃ ጥራት 

ዯረጃ እና የከተማውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ በየቀኑ ከስርጭት መረብ ውስጥ፣ ከውሃ 

ማጠራቀሚያ ጋኖች፣ ከዯንበኞች ቅጥያ ናሙና መውሰዴ  እና ምርመራ በማካሄዴ 

መረጃውን በማዯራጀትና መተንተን ሇመሀከሊዊ መረጃ ቋት በየቀኑ ሪፖርት ይሌካሌ፡፡ 

4. የውሃ ጥራት ሇመጠበቅና ሇሊብራቶሪ ሥራዎች የሚያስፈሌጉ ኬሚካልች አቀማመጥ፣ 

መጠን እና በግ/ቤት ያለ ኬሚካልች ሇምን ያህሌ ጊዜ እንዯሚያገሇግለ መረጃ 

በማዯራጀትና በመተንተን በየወሩ ሇውሃ ማ/ማ/ሲ/ ቁ/ ን/ የሥራ ሂዯት ሪፖርት 

ይሌካሌ፡፡  
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      አንቀጽ 5 
የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት 

 
1. የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት መገኛ ጣቢያዎች  ክትትሌና አስተዲዯር 

1. ከከርሰ ምዴር የውሃ ምርት መገኛዎችና ከዌሌ ፊሌድች፣ ከተማ ውስጥ ከሚገኙ በተሇያየ 

ቦታ ከተቆፈሩ ጉዴጓድችና ምንጮች የሚገኘውን የውሃ ምርት አቅርቦት ሥራዎችን 

ሇማሳሇጥ አስፈሊጊውን ዕቅዴና በጀት ማዘጋጀትና አፈጻጸሙን መከታተሌ አሇበት፣ 

2. የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት መሳሪዎችን /(Hydraulic and Electro mechanical) / 

በፕሮግራም የቅዴመ ብሌሽት መከሊከሌና  ጥገና እንዱከናወንሊቸው  መዯረግ  አሇበት፣ 

3. ከጉዴጓድች እና ምንጮችን የሚመረተው የውሃ ምርት ታክሞ መስራጨቱን መቆጣጠርና 

መከታተሌ አሇበት፣  

4. የከርሰ ምዴር የውሃ ማጠራቀሚያ ጋኖች  በየአመቱ በሚዘጋጀው የጊዜ ሰላዲ መታጠብ  

እና መታከማቸውን ይከታተሊሌ፡፡ 

5. የውሃ ማከሚያ ኬሚካሌ ክምችት በበቂ ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥና የተበሊሹ የኬሚካሌ 

ውህዯት መሳሪያዎች በጊዜው እንዱጠገኑ ወይም እንዱቀየሩ ማዴረግ አሇበት፡፡  

6. የከርሰ ምዴር የውሃ መገኛዎች ሊይ የተገጠሙትን የኃይሌ አቅርቦት መጠባበቂያ 

ጀነሬተሮችን በመረከብ ፤ማስተዲዯርና ዯህንነታቸውን መጠበቅ ፣ ችግር ካሇ 

ሇሚመሇከተው አካሌ  አሳውቆ ማስጠገን ፤ የነዲጅ ፍጆታን በመከታተሌ የነዲጅ 

አቅርቦት ጥያቄ  በወቅቱ እንዱቀርብ መዯረግ አሇበት፣  

7. የከርሰ ምዴር የውሃ መገኛዎች  ውስጥ ያለትን  ጠሊቂ ፓምፖች፣ የኤላትሪክ ቦርድችና 

ሇውሃ ስርጭቱ ማሳሇጫ የሚያገሇግለ መሳሪያዎች ዯህንነታቸውንና ንጽህቸውን 

መጠበቅና መከታተሌ አሇበት፡፡    

8. በየጊዜው የጉዴጓድችን የመዲረሻ መንገዴ ጥገና፣የጥበቃና ፓናሌ ቦርዴ ቤት ፣ በጏርፍ 

የሚጠቁ ጉዴጓድችን የመከሊከያ ሥራ እና ፣ የጉዴጓድች/Well head /ጥናት 

በማስጠናትና በጀት በማስያዝ  የማስተካከያ ሥራ መሰራት አሇበት፡፡ 

9. ጉዴጓድችና ምንጮች በተዘጋጀዉ የጊዜ ሰላዲ፣ በዕቅዴ፣ መስፈርት እና በጀት  መሰረት 

መጠረጋቸውን ይከታተሊሌ ፣  

10.  በማጠራቀሚያዎችና በጉዴጓድች ይዞታ ውስጥ ያለ የውሃ መስመሮች ሊይ ጉዲት 

ሲዯርስ ወዱያዉኑ ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ በማሳወቅ መጠገኑን  ይከታተሊሌ፡፡ 
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2. የከርሠ ምዴር ውሃ ክትትሌ (Monitoring)  እና መሌሶ ማጏሌበት 

1. በዌሌ ፊሌድች ዯረጃ ሇምተው በሚገኙ ጣቢያዎች እና አካባቢ/ Catchment area/ 

የከርሠ ምዴር ውሃ ብክሇት እንዲይፈጠር ያለበትን ሁኔታ በማጥናት የማስተካከያ 

እርምጃ ይወስዲሌ፡፡ 

2. በዌሌ ፊሌድች ሊይ የ Ground Water Model እንዱሠራ በማዴርግ፣በየጊዜው የሞዳለን 

Calibration & Post Auditing  በመስራት አስፈሊጊው ማስተካከያ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. በዌሌ ፊሌድችና ከተማ ውስጥ በተቆፈሩ ጉዴጓድች ሊይ የከርሠ ምዴር ውሃ ከፍታ / 

Ground water level /እና ውሃ ጥራት /Quality / ጥናት በማዴረግ የማስተካከያ እርምጃ 

ይወስዲሌ፡፡ 

4. መዯበኛ እና ተከታታይነት ያሇው የውሃ ምርት እና ጥራት ክትትሌን መሰረት ያዯረገ 

የጠረጋ /Rihabilitation/ ተግባር በማዘጋጀት ሂዯቱን ይከታተሊሌ፡፡ 

3. የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት መረጃ አሰባሰብ 

1. በማምረት ሂዯት አስፈሊጊ ግብአቶች መሟሊታቸውን በመከታተሌ  የእሇቱን የውሃ 

ምርት፣ የማጣሪያ ኬሚካሌ መጠን ፍጆታ እና ጉዴጓዯቹ የሰሩበትን ሰዓት በመሰብሰብና 

ትክክሇኛነቱን በማረጋገጥ አዯራጅቶ በመያዝ መረጃዎቹን ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት 

ማዯራጃ ይሌካሌ፡፡ 

2. የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት ክትትሌ መሳሪዎችን (የስካዲ ሲስተም፣ ሬዴዬ እና ስሌክ) 

ተረክቦ ዯህንነታቸውን በመጠበቅ ሇታሇመሊቸው አሊማና በአግባቡ ስራ ሊይ መዋሊቸውን 

በማረጋገጥ ፤መሌዕክት በመቀበሌና በመስጠት ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ መረጃ 

ያስተሊሌፋሌ፡፡ 

3. ሇውሃ አቅርቦት የሚቆፈሩ ጉዴጓድችን  በቁፋሮው ወቅት የተገኙ መረጃዎችን፣

በውስጣቸው የተተከለ ጠሊቂ የውሃ ፓምፖች መረጃን ከነ ካታልጉ፣ያለበትን ቦታ /x,y,z/ 

፣ከጉዴጓድቹ የሚገኘው የውሃ ምርት የሚዯርስበት ማጠራቀሚያ ወይም አካባቢ፣ 

የተቆፈሩበት ዘመን፣ የመንገዴና የጥበቃ ሁኔታ እና የመሳሰለትን መረጃዎችን አሰባስቦ 

በመያዝ ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ  አሇበት ፣ 

4. የየሇቱን ፣የሳምንቱን፣የወሩን የውሃ ምርት መጠን፣ ሃይሌ ፍጆታና የመብራት ሀይሌ 

መቆራረጥ የተከሰተበትን ሰዓት፣ጀነሬተሮች የሠሩበትን ሰዓት እና የነዲጅ ፍጆታ 

መረጃዎች ከየጣቢያዎቹ በማሰባሰብ  አዯራጅቶ በአግባቡ በመያዝ ትክክሇኛነቱን 
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አረጋግጦ መረጃውን ሇሚፈሌገው የስራ ክፍሌ  እንዱሁም ሇመዕከሊዊ መረጃ ቋት 

ማዯራጃ ይሌካሌ፡፡ 

5. በተሇያዩ ምክንያቶች ጉዴጓድቹ ሙለ ሇሙለ ምርት በማይሰጡበት ወቅት መረጃዉን 

በማጠናቀር ሇመዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ ይሌካሌ፡፡ 

አንቀጽ 6 

ኤላክትሮ መካኒካሌ መሳሪያዎችና የጀነሬተር ጥገናና ተከሊ 

1. ኤላክትሮ መካኒካሌና የጀነሬተር ግብአት አቅርቦትና አያያዝ 

1. የውሃ ስርጭቱን ሇማዲረስ የግፊት መስጫ ፓምፕ የሚያስፈሌግ ከሆነ በጥናት የተዯገፈ 

የዕቃዎቹን ዝርዝር መስፈርት የያዘ ሰነዴ ያዘጋጃሌ፣ በሰነደ መሠረትም የኤላክትሮ 

መካኒካሌ መሣሪያዎት እንዱገዙ በጀቱን በማፀዯቅ ግዥ እንዱፈፀም ይጠይቃሌ ሇግዥ 

ሂዯቱም ክትትሌ እና ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

2. በአገሌግልት ዘመንና በጥገና ምሌሌስን ምክንያት ሉተኩ የሚገባቸውን የኤላክትሮ 

መካኒካሌ መሳሪያዎች እንዱገዙ መስፈርቱን አዘጋጅቶ በጀት በማስያዝ ግዥ 

እንዱፈፀም ይጠይቃሌ፡፡የግዥ ሂዯቱም እንዲይጓተት ከሚመሇከተው ክፍሌ ጋር 

በቅርበት በመዯጋገፍ እና ጠንካራ ክትትሌ በማዴረግ በወቅቱ ግዥው እንዱፈፀም 

ያዯርጋሌ፡፡ 

3. በጥናት የተዯገፈ ዝርዝር መስፈርቶችን በማዘጋጀት እና በጀት በማስያዝ የስካዲ 

ሲስተምና  እና የሬዱዮ መገናኛ መሳሪያ ግዥ ይጠይቃሌ፡፡ 

4. የመጠባበቂያ ጀነሬተሮችን በመትከሌ ዯህንነታቸውን በመጠበቅ እና/ወይም ላልች 

አማራጭ የሃይሌ አቅርቦቶችን በማጥናት ወይም በማስጠናት በሃይሌ መቆራረጥ 

ምክንያት የሚከሰተውን የውሃ ምርትና ስርጭት መቆራረጥ ችግር ይቀንሳሌ፡፡ 

5. የውሃ ስርጭቱን ሇማዴረስ የመጠባበቂያ የኤላክትሮ መካኒካሌ እና ጀነሬተሮች ፍሊጎት 

በጥናት የተዯገፈ ዝርዝር መስፈርት አዘጋጅቶ በጀት በማስያዝ ግዥ ይጠይቃሌ ፣ 

የግዥውን ሂዯትም በመከታተሌ  የቴክኒክ ጉዲዮቹን ይዯግፋሌ፡፡ 

6. በየወቅቱ አስፈሊጊ የሆኑ የኤላክትሮ ሜካኒካሌ መሳሪያዎች መሇዋወጫ እና 

መጠባበቂያ ዕቃዎችን ዝርዝር መስፈርት በማዘጋጀት በጀት በማስያዝ ግዥ 

እንዱፈጸም ያዯርጋሌ፡፡በመጠባበቂያ የተያዘን መሇዋወጫ ሇመጠባበቂያው ከሚያዘው 

በሊይ ትርፍ ካሌሆነ በቀር ሇላሊ አካሌ በብዴር/በትውስት …ሇመስጠት አይቻሌም፡፡ 



13 
 

2.  ኤላክትሮ መካኒካሌ መሣሪያዎች  ተከሊ፣ አያያዝ፣ ቅየራና ጥገና 

1. ማንኛቸውም የኤላክትሮ መካኒካሌ መሳሪያዎች በዱዛይኑ መሰረትና በጥናቱ ሊይ 

በተጠቀሰው ቦታ ሊይ የትግበራ ስታንዲርዴን ሳያዛባ ይተክሊሌ፡፡ 

2. ማንኛውም የኤላክተሮ መካኒካሌ መሳሪያዎች ሚመሇከታቸው ዘርፍ ሳይፈቀዴ ወዯ 

ላሊ ቦታ ማዛወር እና/ ወይም ፈቶ ሇመሇዋወጫነት መጠቀም አይቻሌም፡፡ 

3. አስፈሊጊ ሲሆን የኤላክተሮ መካኒካሌ እና ጄኔሬተር ዕቃዎች አቅርቦት ጥገና እና 

ተከሊ ስራዎችን በሶስተኛ ወገን ያሰራሌ፡፡ 

4. በሶስተኛ ወገን የሚሰሩ የኤላክተሮ መካኒካሌ እና ጄኔሬተር ዕቃዎች አቅርቦት ጥገና 

እና  ተከሊ  ሥራዎችን ጥናት፣ ዱዛይን፣ የሱፕርቪዥንና የኮንትራት አስተዲዯር 

ስራዎችን ያከናውናሌ ፤ በየግፊት መስጪያ ጣቢያዎች የተተከለ ፖምፖችና 

ሞተሮች ፣ በየጉዴጓደ የገቡ ጠሊቂ ፓምፖችን ይከታተሊሌ ፣ ይጠግናሌ ፣ ላልች  

ችግሮች  ካለም  መፍትሄ ይሰጣሌ፡፡ 

5. በተወሰነ የጊዜ ሰላዲ መሰረት የኤላክትሮ መካኒካሌ መሳሪያዎች የአሰራር ሁኔታ  

መረጃ መሰብሰብና በመተንተን መሳሪያዎችን በመፈተሽ በውሃ ሲስተም ማሳሇጫ 

መሳሪያዎች ሊይ ሉዯርሱ የሚችለ ችግሮችን አስቀዴሞ በመተንበይ የቅዴመ ብሌሽት 

ፍተሻና ጥገና / Preventive maintwnance/ በማዴረግ  የውሃ አቅርቦት እንዲይስተጓጎሌ  

ያዯርጋሌ፡፡  

6. የተሇያዩ መጠን ያሊቸው የውሃ መስመሮችን እና የኤላክትሮ መካኒካሌ መሳሪያዎችን  

ከሚመሇከተቸው የስራ ክፍልች  ጋር በመቀናጀት  የብየዲ ሥራዎችን  በመስክም ሆነ 

በወርክ ሾፑ  ይሰራሌ፡፡ 

7. የአስካዲ ሲስተም እና የሬዱዮ መገናኛ መሳሪያዎችን ተከሊ፤ ቀሊሌ፣ መካከሇኛና ከፍተኛ 

ጥገናና እንክብካቤ  እና የቅዴመ ብሌሽት የመከሊከሌ ሥራዎችን  ያከናውናሌ፡፡ 

8. በኤላክትሮ መካኒካሌ መሣሪያዎች ሊይ  ከሥራ ሰዓት ውጭ  የውሃ ምርትና ስርጭትን 

የሚያስተጓጉሌ ችግር ከተከሰተ መረጃው ሲዯርስ በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሰረት 

አስቸኳይ ጥገና በማዴረግ  አገሌግልቱ  እንዱጀምር ያዯርጋሌ፡፡ 

9. አዱስ ሇሚገቡ ቴክኖልጅዎች (የኤላክትሮ መካኒካሌ መሳሪያዎች)፣የውሃ ቆጣሪ 

መመርመሪያ ማሽን፣የኤላክትሮ መካኒካሌ ፍልው ሜትር ተከሊ እና የመሳሰለት 

መሳሪያዎች ቀሊሌ፣ መካከሇኛና ከፍተኛ ጥገና እንዱሁም እንክብካቤ ሥራዎችን 

ያከናውናሌ፡፡ 
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3.  የጀነሬተር ተከሊ፣ ጥገናና አስተዲዯር  

1.  የመጠባበቂያ ጀነሬተሮች እንዱተከሌሊቸው በሚጠይቁ የስራ ክፍልች ፍሊጎት ሊይ 

በመመስረት ጥናት  በማካሄዴ  በየውሃ ግፊት መስጭያ ጣቢያዎችና ጉዴጓድች  

የተከሊ ሥራ ያከናውናሌ፡፡ 

2. በስራ ሊይ ያለ ጀነሬተሮችን  በመከታተሌ   የቅዴመ ብሌሽት ፣ የዴንገተኛ የጥገና   

በእቅዴ ሊይ የተመሰረተ የሰርቪስ እና የዯህንነት እንክብካቤ ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡  

3. በተሇያየ ቦታ ሇተተከለ የባሇስሌጣኑ ጀነሬተሮች ነዲጅ፤ ዘይትና ቅባት ግዜውን 

ጠብቆ ( ጀነሬተሮቹ ስራ ከማቆማቸው ወይም በታንከራቸው የያዙትን ከመጨረሳቸው 

በፊት) የማቅረብና ስሇአጠቃቀሙም ተገቢው ክትትሌ ያዯርጋሌ፡፡   

4. ሇጀነሬተር ኦፕሬተሮች የኦፕሬሽን አጠቃቀም ማንዋሌ በማዘጋጀት ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 

4. ኤላክትሮ መካኒካሌ መሣሪያዎች እና ጀነሬተር መረጃ አሰባሰብ 

1. በከተማው ውስጥ ባለ የግፊት መስጭያ ጣቢያዎች የሚገኙትን ፓምፕና ሞተር፣ 

ጄኔሬተር፣ በጉዴጓደ የተተከለ ጠሊቂ ፓምፖች አይነት እና የተተከለበትን ቦታ 

የሚገሌፅ ሙለ መረጃ /ካታልግ አስካን በማዴረግ፣ የተተከለበትን ቦታ/x,y,z/ ፣

የሚገፋው ውሃ የሚዯርስበትን ቦታ በመረጃ ማሳባሰቢያው መስፈርት መሰረት አሰባስቦ 

በመያዝ ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ ይሌካሌ፡፡ 

2. በውሃ ምርት እና የግፊት መስጭያ ጣቢያ የሚገኙ የኤላክተሮ መካኒካሌና ሃይዴሮሉክ 

መሳሪያዎችን ሁኔታ በስታንዲርደ መሰረት በየጊዜው ክትትሌ በማዴረግ ወቅታዊ 

መረጃዎችን ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ይሌካሌ፡፡ 

3. የኤላክተሮ መካኒካሌና ሃይዴሮሉክ / As Bulit Drawning/፣ የጥገና እና ኦፕሬሽን 

ማንሆልችን /parts machial /ካታልግ ፤ወዘተ በሃርዴና  በሶፍት ኮፒ አዯራጅቶ 

ይይዛሌ፡፡   

4. የሁለንም  ጀነሬተሮች ወቅታዊ መረጃዎች በማጠናቀር  ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት 

ይሌካሌ፡፡  
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አንቀጽ7 

ውሃ መስመር ጥናት ፣ ዱዛይን ፣ዝግጅትና ቁጥጥር ንዑስ የስራ ሂዯትተግባርና ኃሊፊነት 
 

1. የውሃ መስመር ጥናትና ዱዛይን ዝግጅት 

1. የውሃ አገሌግልት አሰጣጥን ሇማቀሊጠፍ የሚያስችለ ዘመናዊና በቴክኖልጂ የተዯገፉ 

አሰራሮችን ተግባራዊ ሇማዴረግ የሚያስችለ ዱዛይና ሰነድችን ከሚመሇከታቸው የስራ 

ክፍልች ጋር በመመካከር ያዘጋጃሌ፡፡ 

2. የውሃ አገሌግልት ሇሚሰጥባቸው እቃዎች ፣አገሌግልቶች ፣ግንባታዎችና ሇግንባታ 

ሇግብአቶች የሚያገሇግሌ ቋሚ ቢጋር/TOR/፣ የጨረታ ሰነዴ ፣ መስፈርት/ Specification/ 

እና ካታልግ ያዘጋጃሌ፤ በየግዜውም አዲዱስ ነገሮች ሲፈጠሩ ወይም ሇውጥ ሲኖር ጥናት 

በማዴረግ ወቅታዊ እንዱሆኑ ያዯርጋሌ፡፡ 

3. አዱስ የውሃ አቅርቦት ሇመስጠት ሇሚታሰብበት ወይም ዕቅዴ ሇተያዘበት ሇከተማው 

የማስፋፊያ አካባቢዎች እና/ወይም የጋራ መኖሪያ ቤቶች፣ሪሌስቴት፣ኢንደስተሪ 

መንዯርና ላልች የስራ ፣የመኖሪያ እና ማህበራዊ ተቋማት  ወዘተ የሚኖረውን የውሃ 

ፍሊጏት፣ የውሃ አቅርቦት ሁኔታ ፣ የውሃ ስርጭት ሲስተም ፣የተጠቃሚ  ብዛት ፣

የግንባታው አይነት እና  ላልች  የመሠረተ ሌማት ግንባታ ፕሮግራሞችን መረጃ  

ይሰበስባሌ ፤ይተነትናሌ ያዯራጃሌ፡፡  

4. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 3 በሰበሰበው መረጃ እና በባሇስሌጣኑ ስታንዲርዴ መሰረት 

ሇነዚህ አካባቢዎች የሚሆን የውሃ መስመር ዝርጋታ ጥናት፣ ዱዛይን እና አስፈሊጊ 

ሰነድችን ያዘጋጃሌ፤ የመስመሩ ዝርጋታም በጥናቱ መሰረት መሰራቱን ይከታተሊሌ 

ያረጋግጣሌ፡፡ 

5. በዋናው መስሪያቤትና በቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሇውሃ አገሌግልት ሇሚሰሩ አነስተኛ 

ግንባታዎች ፣ሇውሃ መስመር ዝርጋታ፣ ጥገና፣ ቅየራና  ቅጥያ የሚያስፈሌጉ ዱዛይንና 

የአሰራር የጥራት ዯረጃዎች (ስታንዲርዴ)  በማዘጋጀት ሥራ ሊይ ያውሊሌ፡፡ 

6. የከፍተኛ እና መሇስተኛ የውሃ መስመሮች ጥናት፤ ዝርጋታ፤ቅየራና ቅጥያ 

በተቀመጠሊቸው ስታንዲርዴ መሰረት እየተከናወኑ መሆናቸውን ይከታተሊሌ በየግዜውም 

አፈጻጸማቸውን የመገምገም ስታንዲርድችን የመከሇስ ሥራ  ያከናውናሌ፡፡ 
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7. በሶስተኛ ወገን /በኮንትራት/ ሇሚሰሩ ሇውሃ አገሌግልትየሚውለ የግንባታ ስራዎችን  

ኮንተራት ያስተዲዴራሌ፤ ሥራዎቹም በተቀመጠው ዱዛይንና መስፈርት መሰረት 

መሰራታቸውን ይቆጣጠራሌ፤ ከስራው ጋር የተያያዙ ጉዲዮቹን መፍትሄ ይሰጣሌ፡፡  

8. ሇውሃ ዘርፍ በጨረታ ሇሚገዙ እቃዎች ፣አገሌግልቶችና ግንባታዎች የቴክኒክ ግምገማ 

እና ኢንስፔክሽን ስራዎችን ያከናውናሌ፡፡ 

2. የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ቅየራና ክትትሌ ተግባራት  አፈጻጸም 

1. አዱስ ፣ቅየራ፣ ማዛወሪያ ወይም ማሻሻያ የሚስፈሌጋቸው የመንግስት መጋቢ መስመሮች 

የጥናት ዱዛይን እና የእሰፔሲፊኬሽን በማዘጋጀት በሚመሇከታቸው አካሊት በማስተቸት 

ሲፀዴቅ ሇግንባታ ዝግጁ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. በበጀት አመቱ ሇሚዘረጋ የከፍተኛም፣ መሇስተኛ እንዱሁም የቀሊሌ (የዯንበኛ)  የውሃ 

መስመር ቧንቧ፣ መገጣጠሚያ ና ሇውሃ ስርጭት መሳሇጥ የሚያስፈሌጉ መሳሪያዎች በቂ 

ክምችት መኖሩን መረጋገጥ አሇበት፡፡ 

3. የሚዘረጋውና የሚቀየረው የውሃ መስመር ተዘጋጀቶ በጸዯቀው ጥናትና ዱዛይን መሰረት   

መሆን አሇበት፣ 

4. ባሇስሌጣኑ እሰከ ዯንበኛው ቤት 12 ሜትር  ርቀት ዴረስ ንጹህ የመጠጥ  ውሃ የሚያጓጉዝ 

የውሃ መስመር   ሇመዘርጋት እና ሇመቀየር  አስፈሊጊውን ወጭ መሸፈን አሇበት፣  

5. የዋናው መስሪያቤት የከፍተኛ የውሃ መስመር ስፋታቸው 125ሚ.ሜ እና ከዛ በሊይ የሆኑትን 

የውሃ መስመር መዘርጋት፣ መቀየር፣ መንከባከብ እና ማስተዲዯር አሇበት ፣    

6. የቅርንጫፍ ጽ/ቤት የቧንቧ ስፋታቸው ከ110 ሚ.ሜ እና በታች የሆኑትን መሇስተኛ እና 

ዝቅተኛ የውሃ መስመሮችን መዘርጋትና መቀየር ፣መንከባከብ እና ማስተዲዯር አሇበት ፣  

7. ሇመስመር ግንባታና ጥገና የሚወጣው የግንባታም ሆነ የጥገና እቃ የውሃ መስመር ዝርጋታ 

ወይም ጥገናው እንዯተጠናቀቀ ወይም በተሇያየ ምክንያት ሥራው ከ15 ቀን በሊይ  

ከተቋረጠ፣ 

  ሀ.የከፍተኛ መስመር ከሰባት /7 ቀን/ በሊይ በግንባታው ወይም በጥገናው ቦታ ሊይ 

መቆየት የሇበትም፣  

ሇ. የመሇስተኛ መስመር ከሶስት /3 ቀን /በሊይ በግንባታው ወይም በጥገናውቦታ ሊይ 

መቆየት የሇበትም፣  
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ሐ.የቀሊሌ መስመር ከአንዴ/1ቀን/በሊይ በግንባታው ወይም በጥገናው ቦታ ሊይ መቆየት  

የሇበትም 

8. ሇመስመር ዝርጋታ ወይም ጥገና የወጡ የግንባታም ሆነ የጥገና  እቃዎች ስራው 

በተጠናቀቀበት የከባዴ መስመር በሰባት/ የመካከሇኛ በሶስት ቀናት እና የቀሊሌ መስመር በ1 

ቀን ውስጥ ተራፊ ንብረቱ በርክክብ ሰነዴ ተመሊሽ መዯረግ አሇበት ፡፡ 

9. ባሇስሌጣኑ የከፍተኛ እና የመሇስተኛ የውሃ መስመሮችን ዱዛይን እና ዝርጋታ ሥራን 

በሶስተኛ   ወገን ሉያሰራ ይችሊሌ ሆኖም በሶስተኛ ወገን የሚሰሩ ሥራዎች የግንባታን እና 

የዱዛይን ስራ ቁጥጥር በባሇስሌጣኑ መሰራት አሇበት ፣ 

10. የውሃ ብክሇት እንዲይኖር በመንገዴ የጎርፍ ውሃ መሄጃ ቦይ ወይም በቆሻሻ መዴፊያ 

አካባቢዎች ውስጥ የተዘረጉ የውሃ መስመሮች ሁለ እየተፈተሹ ያሇ ምንም ቅዴመ ሁኔታ 

ተነስተው በተገቢው ቦታ መዘርጋት አሇባቸው፡፡ 

11. የሚዘረጋው እና የሚቀየረው  የውሃ መስመር ከከተማው ማስተር ፕሊን ጋር የተጣጣመ እና 

በከተማው ውስጥ ካለ የመሰረተ ሌማት ተቋማት ጋር በመቀናጀት መሆን አሇበት፣ 

12. የውሃ መስመር  ዝርጋታ ፣ቅየራ  ከመሰራቱ በፊት ከሚመሇከተው የመሠረተ ሌማት 

ተቋማት፣-  

ሀ. ከመንገድች ባሇስሌጣን የመንገዴ ማሰበሪያ ፈቃዴ ጠይቆ  ሲፈቀዴ ስራውን መሰራት     

አሇበት፣   

          ሇ. ከኢትዮ ተላኮም፣ ከኢትዮ ኤላክትሪክ፣  ከውበትና መናፈሻ   እና ከመሳሰለት ጋር 

መረጃ   መሇዋወጥ በንብረት ሊይጉዲት እንዲይዯርስ በጥንቃቄ መሆን አሇበት፣ 

            ሐ. ከባሇስሌጣኑ  ውስጥ  ከሚመሇከታቸው  የስራ ክፍልት  ጋር መረጃ መሇዋወጥ 

ይኖርበታሌ፣ 

13. የውሃ መስመር ሇመዘርጋት፣ሇመቀየርና ሇመጠገን የሚቆፈረው ጉዴጓዴ ባሇስሌጣኑ  

ባዘጋጀው ስታንዲርዴ እና ወይም በዱያዛይኑ ሊይ የተቀመጠውን መስፈርት የጠበቀ ሆኖ   

የሚቆፈረው ጉዴጓዴ፤- 

 ሀ. ከአንዴ  ቀን በሊይ ክፍት ሆኖ መቆየት የሇበትም ፣ 

ሇ. የሚተርፍ አፈር ካሇ  በሶስት  ቀን ውስጥ መነሳት አሇበት፣ 

ሐ. በዝርጋታው ወቅት በስራ ሊይ ስሇመኖራቸው በአካባቢው የማስጠንቀቂያ ምሌክት  

   መዯረግ አሇበት፣ 
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        መ.  የውሃ መስመር ሲዘረጋ የውሃ መስመር መኖሩን የሚያሳይ የማስጠንቀቂያ   

ምሌክት /warning tape / መዯረግ አሇበት ፤ 

14. እያንዲንደ የተዘረጋውና የተቀየረው የውሃ መስመር ከነባር መስመሩ ጋር ተገኛኝቶ 

አገሌግልት ከመስጠቱ በፊት መታጠብና በኬሚካሌ መታከም ይኖርበታሌ፡፡  

15. የመስመር ቅየራ ሲሰራ ከዚህ በፊት የነበረው አሮጌ የቧንቧ መስመር ከነ መሇዋወጫው 

ተሰብስቦ የንብረት አስተዲዯር ዯጋፊ የሥራ ሂዯት ሇዚህ ብል ባዘጋጀው ቦታ በርክክብ 

ሰነዴ ማስረከብ ይገባሌ፣ 

16. የውሃ መስመሩን እንዱቀየር የጠየቀው አካሌ ወጭውን ይሸፍናሌ ፣  

17. በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀጽ 2 ተራ ቁጥር 14 እስከ 15የተጠቀሰው የውሃ መስመር ሊይ  

የቀጠለ ፤- 

      ሀ. የውሃ መስመሩን ሇማዘወር ወይም ሇማሻሻሌ የጠየቀው አካሌ የሚቀየረው የውሃ 

መስመር ሊይ ያለ የዯንበኞች የግሌ ቅጥያ አስከ 3 ሜትር ዴረስ ያሇውን  ወጪ 

መሸፈን አሇበት፣ 

ሇ. የዯንበኛው መስመር ከተዘረጋ ከ10 ዓመት በሊይ እና የዘረጋው የውኃ መስመር  

አይነት ብረት ከሆነ  ወጭውን ዯንበኛው መሸፈን አሇበት፤  

18. የጋራ መኖሪያ ቤቶች ዙሪያ የውሃ መስመር ዝርጋታ በባሇስሌጣኑ በራሱ ወይም በሶስተኛ 

ወገን ሉያሰራ ይቻሊሌ፣ 

19. የጋራ መኖሪያ ቤቶች  የከፍተኛ ፣ የመሇስተኛና በሕንጻው ዙሪያ ሇሚዘረጋው  የውሃ 

መስመር ወጭውን  የሚሸፍነው የህንጻው አሰሪ ይሆናሌ፣ 

20. የቁፋሮ እና የላልች ግንባታ ሥራዎች የመጨረሻው ክፍያ የሚከፈሇው የማጠቃሉያ 

ሪፖረትና  Asbuilt Drawing  ከቀረበ በኃሊ መሆን አሇበት፣  

21. በአመት አንዴ ጊዜ በውሃ መስመሮች ሊይ የተገጠሙትን የውሃ ስርጭት ማሳሇጫ 

መሳሪያዎች ጭምር በመፈተሽ መታጠብና ዯህንነቱን የመከታተሌ ሥራ መሰራት አሇበት፡፡ 

22. የውሃ መስመር ዝርጋታዎች እንዯተጠናቀቁ በጥናቱና በዱዛይኑ መሰረት መሰራታቸውን 

የሚያረጋግጥ ማጠናቀቂያ ሪፖርትና Asbuilt Drawing  መሰራትና ጥናቱን ሇሰራው የስራ 

ክፍሌ እና ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ  አሇበት፣ 
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አንቀፅ 8 

የዯንበኞች አገሌግልት ንዑስ የሥራ ሂዯት ተግባርና ኃሊፊነት 
 

  1. የውሃ መስመሮች ጥገና ክትትሌ 

1. የውሃ መስመሮች በተሇያየ ምክንያት ሲሰበሩ የተሰበረውን መስመር በተቀመጠው የጥገና 

ጊዜ ስታንዲርዴ መሰረት ተጠግኖ ስርጭቱ መቀጠሌ አሇበት፡፡ የሚጠገነው የውሃ መስመር 

ላልች የመሰረተ ሌማቶችን የሚያቋርጥ ከሆነ ጥገና ከመሰራቱ በፊት ሇሚመሇከተው 

መስሪያቤት በማሳወቅ መረጃ መሇዋወጥ አሇበት፡፡  

2. በባሇስሌጣኑ የውሃ መስመር ሊይ ጉዲት የዯረሰው በሶስተኛ ወገን ከሆነ፡- 

ሀ. ሇጥገናው የተጠቀሙበትን ቧንቧና መገጣጠሚያ ዋጋ፣ 

ሇ. የጉሌበት ዋጋ እና ላልች ግብአትን ዋጋ፣ 

ሐ. የፈሰሰው ውሃ ክፍያ /የፈሰሰ ውሃ በሚሰሊበት ስላት መሰረት በማስሊት/፣ 

መ. በጉዲቱ ምክንያት ባሇስሌጣኑ ያጣው ገቢ ተጣርቶ ጉዲቱ ያዯረሰው አካሌ 

እንዱከፍሌ መዯረግ አሇበት ፣ 

3. የውሃ መስመር በሌዩ ሌዩ ምክንያት ከግማሽ ቀን በሊይ  መቋረጥ የሚያጋጥም ከሆነ በቅዴሚያ  

ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ  መሳወቅ አሇበት፡፡ 

4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ተራ ቁጥር 3 እንዯተጠበቀ ሆኖ የመሇስተኛ መስመር ከአንዴ 

ቀን በሊይ የውሃ አገሌግልቱ ሇተቋረጠባቸው ሇወረዲውና ሇአካባቢው የዯንበኞች ፎረም ተወካይ 

መረጃውን ማሳወቅ አሇበት፣  

5. የውሃ መስመር ጥገና ስራ ከዯንበኛው ወይም ከተሇያዩ የከተማው ነዋሪዎች የሚፈስ ውሃ 

መኖሩን  ሪፖረት ሲቀርብ  በመስፈርቱ  ሊይ በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲና ጥራት  መሰረት 

ተጠግኖ አገሌግልት መስጠት አሇበት፡፡  

2. የእሳት አዯጋ መቅጃዎች / fire Hydrant/ ተከሊ 

እሳትና ዴንገተኛ የአዯጋዎች መካሊከያና መቆጣጠሪያ ባሇስሌጣን ሇእሳት ማጥፊያ 

የሚጠቀምበትን ውሃ ሇመቅዲት የሚገሇገሌበት የእሳት አዯጋ መኪኖች ውሃ መቅጃዎች 

ከመተከሊቸው በፊት ከእሳትና ዴንገተኛ የአዯጋዎች መካሊከያና መቆጣጠሪያ ባሇስሌጣን ጋር 

በጋራ መቅጃዎቹ የሚተከለበትን ቦታ መወሰን ያሇበት መሆኑ እንዯተጠበቀ ሆኖ፡- 
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 ሀ. በአዱስ መሌክ የሚዘረጉ የከፍተኛ መስመር እና ከ100 ሚ.ሜ በሊይ ያሇው 

የመሇስተኛ መስመር ሊይ መቅጃዎቹ በመስፈርቱ ወይም በስታንዲርደ መሰረት 

መተከሌ አሇባቸው፣  

 ሇ. መቅጃዎቹ የሚተከለበት የውሃ መስመር ሊይ ያሇው የውሃ ግፊትም መጠኑ 20 

ሜትር ያነሰ መሆን የሇበትም ፣ 

3. የዯንበኛ የውሃ መስመር አዱስ ቅጥያና ማሻሻያ  

ሀ. ባሇስሌጣኑ እስከ ዯንበኛው ቤት 12 ሜትር ርቀት ዴረስ ውሃ መስመሩን የመዘርጋት 

ኃሊፊነት አሇበት ፡፡ 

ሇ. የዯንበኛው ቤት ርቀት ከባሇስሌጣኑ የውሃ መስመር ከ12 ሜትር በሊይ ከሆነ ዯንበኛው 

የውሃ መስመሩን ወጭ በመሸፈን አገሌግልት ማግኘት ይችሊሌ፣ 

ሐ. ከአንዴ በሊይ የሆኑ ዯንበኞች በጋራ የውሃ መስመር መዘርጋት ከፈሇጉ ወጭውን  

ሸፍነው  የጋራ መስመር ማዘርጋት ይችሊለ ሆኖም የተዘረጋው መስመር ሇተጨማሪ 

ዯንበኛች አገሌግልት ሇመስጠት አቅም ካሇው እና አዱስ የውሃ መስመር አገሌግልት 

ፈሊጊዎች ከቀረቡ አገሌግልቱን ሇማግኘት ከዚህ መስመር ሊይ ሇመቀጠሌ 

የሚያስፈሌጉ ክፍያዎችን አስቀዴሞ ሇባሇስሌጣኑ መክፈሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

መ. የጋራ መስመር እንዱዘረጋሊቸው የሚጠይቁ ዯንበኞች የመስመር ዝርጋታው 

የሚከናወነው  የቅ/ጽ/ሥራ አስኪያጆች በአካባቢው የመንግስት መስመር እንዯላሇና 

በቅርብ ቀን መዘርጋት  እንዯማይችሌ ሲያረጋግጡና ሲፈቅደ እንዱሁም ዯንበኞች 

ወጭውን ሸፍነው ሇሚያዘረጉት የጋራ መስመር ቧንቧና መገጣጠሚያ ከውጭ የሚገዙ 

ከሆነም የእቃዎቹ ጥራት በባሇስሌጣኑ ባሇሙያዎች ከታየና የጥራት ዯረጃውን የጠበቀ 

መሆኑ ከተረጋገጠ በኋሊ መሆን አሇበት፡፡  

ሠ.  የዯንበኛው የጠየቀው አዱስ ቅጥያም ሆነ ማሻሽያ የውሃ መስመር የቆጣሪ ስፋቱ ከ3/4 

ኢንች በሊይ ከሆነ ምክንያቱን የቤቱን ሳኒተሪ ኘሊን እና ቤቱ ሇምን አገሌግልት 

እንዱሚውሌ በማስረጃ የተዯገፈ ሰነዴ በመጨመር ማቅረብ አሇበት፡፡ 

ረ.. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 3 ከፊዯሌ ሀ-ሠ የተጠቀሰው መፈፀም የሚቻሇው 

በዯንበኞች አገሌግልት መመሪያ መሠረት የተቀመጠው መስፈርት ተሟሌቶ ከተገኘ 

ብቻ ነው፡፡ 
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4. የዯንበኞች ውሃ መስመር ጥገና 

ሇዯንበኞች የግሌ ቅጥያ እስከ 3 ሜትር ዴረስ ያሇው የጥገና ወጭ በባሇስሌጣኑ የሚሸፍን ሲሆን 

ከ3 ሜትር በሊይ ያሇውን መስመር የጥገና ወጭ የመሸፈን ኃሊፊነት የዯንበኛው ይሆናሌ፡፡ 

5. የውሃ መስመር ዝርጋታ፣ ቅየራና ጥገና መረጃ አሰባሰብ 

ሀ.  ሰራውን በማከናወን የማጠናቀቂያ ሪፖርትና Asbuilt Drawing በመሰራት ጥናቱን 

ሇሰራው የስራ ክፍሌ ያስረክባሌ፡፡ 

ሇ.  በውሃ መስመር ሊይ የተሰሩ ስራዎችን በማጠቃሇሌ ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ 

ይሌካሌ፡፡ 

ሐ.  በዝርጋታ ወቅት የተሇወጡ ዱዛይኖችና መገጣጣሚያዎች ካለ የተቀየረበትን 

ምክንያት እና ሇመሇወጡም ተጠያቂ አካሌ ካሇ በመሇየት ሇማስተካከሌ 

የተጠቀመበትን ቧንቧና መገጣጠሚያ  እንዱሁም የተሰራውን ስራ በካርታ ሊይ 

በማስፈር ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ ይሌካሌ፡፡ 

መ.  የአዱስ ዯንበኞች መስመር ቅጥያ፣ ማሻሻያ፣ ማዛወሪያ እና ጥገና  የተዯረገባቸውን  

የውሃ መስመሮች፣ መረጃዎች ተሰብስበው ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ 

አሇበት፣  

ሠ. በዋናው መስሪያ ቤት የሚስተዲዯርው የከፍተኛ የውሃ መስመር እና በቅ/ጽ/ቤት 

የሚተዲዯረው የመሇስተኛ የውሃ መስመር  ሙለ መረጃዎች ተሰብስበው ሇማዕከሊዊ 

መረጃ ቋት ማዯራጃ  መሊክ አሇበት፣  

ረ. በውሃ መሰመር ስብራት ምክንያት የፈሰሰ የውሃ መጠን መረጃ በማሰባባሰብ ሇማዕከሊዊ 

መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ አሇበት ፡፡ 

አንቀጽ 9 

የውሃ ስርጭት ክትትሌና ቁጥጥር 

 

1. የውሃ ስርጭት አፈጻጸምና  ክትትሌ ተግባራት 

1. የውሃ ስርጭቱ ሇማስተካከሌ ከ125 ሚ.ሜ እና ከዛ በሊይ ያለ ከፍተኛ የውሃ መስመሮች 

ሊይ የተገጠሙ የውሃ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች እና ከማጠራቀሚያ ግቢ ውስጥ ያለ 

መሇስተኛ የውሃ መስመሮች በዋናው መስሪያቤት በኩሌ ብቻ ይተዲዯራለ ፣ሆኖም 
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ቅርንጫፎች በመረጃ ሌውውጥና በላልች በአስፈሊጊ ጉዲዮች ዙሪያ ከዋናው መ/ቤት ጋር 

ተዯጋግፈውና ተቀናጅተው ይሰራለ፡፡ 

2. የውሃ ስርጭቱ ሇማስተካከሌ ከ110 ሚ.ሜ እና በታች ያለ መሇስተኛ የውሃ መስመሮች ሊይ 

የተገጠሙ የውሃ መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች በቅ/ጽ/ቤቶች በኩሌ ብቻ ይተዲዯራለ፡፡ 

3. በከፍተኛ የውሃ ማሰራጫ መስመር ሊይ የተገጠሙ የውሃ ስርጭት 

መቆጣጠሪያ/ጌትቫሌቮችን/ መሳሪያዎችን ከተመዯበው ባሇሙያ ውጭ መክፈት ሆነ 

መዝጋት አይቻሌም፡፡ 

4. በመሇስተኛ የውሃ ማሰራጫ መስመር ሊይ የተገጠሙ የውሃ ስርጭ 

መቆጣጠሪያ/ጌትቫሌቮችን/ መሳሪያዎችን በዞኑ ከተመዯበው ባሇሙያ ውጭ መክፈት ሆነ 

መዝጋት አይቻሌም፣ 

5. ሇክትትሌ ያመች ዘንዴ በውሃ ስርጭት መረብ ሊይ ሇሚገኙ ጌት ቫሌቮች የመሇያ ስያሜ 

መሰጠት አሇበት፣  

6. አመታዊ ፕሮግራም በማዘጋጀት በውሃ ስርጭት መረብ ውስጥ ያለትን ማንሆልች 

ማጽዲትና በውስጡ ያለትን ጌት ቫሌቮች በመፈተሸ ግሪስ መዯረግ አሇበት፣  

7. ሇውሃ ስርጭት ማስተካከያ የሚጠቀሙበትን ጌት ቫሌቭ ያሇበትን ማንሆሌ በቁሌፍ 

በመዝጋት የተፈቀዯሇት ባሇሙያ ብቻ እንዴያስተካክሌ መዯረግ አሇበት፣   

8. በሲስተሙ ውስጥ ያሇውን የውሃ ስርጭት ማስተካከያ ጌት ቫሌቭ የመከታተያ ካርዴ 

በማዘጋጀት በተስተካከሇበት ጊዜ ሁለ መረጃው በመመዝገብ ሇተጠቃሚው ክፍሌም 

ማሳወቅ አሇበት፣  

9. የመጠጥ ውሃ  ስርጭት እጥረት ያሇበትን አካባቢ በማጥናት / በማስጠናት ተጨማሪ የውሃ 

አቅርቦት የሚያገኝበትን ሁኔታ ሇማመቻቸት በጀት በመያዝ ተፈጻሚነቱን መከታተሌ 

አሇበት፡፡ 

10.  አመታዊ የማጠራቀሚያ ጋኖች የአጠባ ፕሮግራም በማዘጋጀት አጠባውን ማካሄዴ 

አሇበት፡፡ 

11. አዱስ ከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚ ዯንበኞች ቅጥያ ጥያቄ ሲቀርብ ሲስተሙን አይቶ  

መፍቀዴ  አሇበት፣ 

12. የተገነባውን የሞዳሌ/ ዱኤምኤ/ DMA/ ወይም በዞን/ በሰብ ሲስተም የተከሇሇው (Hydraulic 

Modelling) ወሰን እንዲይጣስ መጠበቅ አሇበት፣ 
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13. አንዴን ሲስተም የሚጋሩ ቅ/ጽ/ቤቶች ዘንዴ በውሃ አቅርቦት ምክንያት አሇመግባባት 

ከተፈጠረ ሇችግሩ መፍትሄ የሚሰጠው በዋናው መ/ቤት በኩሌ ነው፡፡ 

14. ወዯ ቅ/ጽ/ቤቶች የሚሊከውን የውሃ መጠን በመወሰን እና መረጃ በመያዝ ሇሚመሇከተውም 

ዘርፍ በማሳወቅ ተግባራዊነቱን መከታተሌ አሇበት፣  

15. የአካባቢውን የውሃ ሽፋን/ water coverge/ በየግዜው (በተሇይም በምርት ሊይ ችግር 

ሲያጋጥም )በማውጣት ክፍተት ሲኖር የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ አሇበት፣ 

16. የቅርንጫፍ ጽ/ቤት  የስርጭት ችግር ሊሇበት አከባቢ  ውሃ  በቦቴ በመሙሊት በአካባቢው 

በተተከለት ሮቶዎች አማካኝነት ማሰራጨት  አሇበት፣  

17. በተሇያዩ ምክንያቶች የውሃ ስርጭት ሇጊዜው ሲቋረጥ ውሃ በቦቴ ሇአካባቢው ነዋሪ 

በተንቀሳቃሽ ቦኖ መሌክ  መታዯሌ  አሇበት፣  

18. ቅ/ጽቤት የውሃ ስርጭቱን ሳይቆራረጥ ሇማዲረስ ካሌተቻሇ በአካባቢው የዯረሰውን የውሃ 

መጠን  መቀነስ ታሳቢ በማዴረግ ፍትሀዊ በሆነ ሁኔታ ውሃ በፈረቃ የሚሰራጭበትን 

ፕሮግራም  በማዘጋጀትና በማሳወቅ ተግባራዊነቱን መከታተሌ አሇበት፣   

19. የውሃ ስርጭት ችግር ያሇበት አካባቢ የፈረቃ ፕሮግራም  በማውጣት ሇአካባቢው ነዋሪዎች 

በማሳወቅ ፍትሃዊ የሆነ ክፍፍሌ እንዱኖር መዯረግ አሇበት፡፡ 

20. የየእሇቱን የውሃ ስርጭት መረጃ ቢያንስ በቀን ሁሇት ግዜ በማሰባሰብ ሇሚመሇከተው 

ክፍሌ ማሳወቅ እና መፍትሄ የሚያስፈሌገው ከሆነም ተከታትል መፍታት አሇበት፡፡ 

21. በሌዩ ሌዩ ምክንያት የውሃ ሥርጭቱ ከግማሽ ቀን በሊይ የሚቋረጥ ከሆነ በቅዴሚያ  

ሇሚመሇከተው የስራ ክፍሌ ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

22. የውሃ ሥርጭት ሲስተሙ እንዲይስተጓጎሌ ሇማዴረግ በየግፊት መስጪያ ጣቢያዎች 

ሇሀይሌ መጠባበቂያ የተቀመጡትን ጀነሬተሮች ዯህንነታቸውን በመጠበቅ እና የነዲጅ 

አቅርቦትም በመከታተሌ እንዱሞሊ በማዴረግ እንዱሁም የግፊት መስጭያ ጣቢያዎችን 

ኤላትሪክ ሀይሌ አቅርቦት በመከታተሌ የሃይሌ መቆራረጥ ሲከሰትም ሇሀይሌ መጠባበቂያ 

የተቀመጠውን ጀነሬተር በማስነሳት የውሃ ስርጭት እንዲይቋረጥ መዯረግ አሇበት፡፡  

23. ፍትሀዊ የውሃ ሥርጭት እንዱኖር ሇማዴረግ በሚሰጠው ትእዛዝ መሰረት የግፊት መስጫ  

ፓምፖችን ማሰራት አሇበት፡፡ 
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24. ወዯ ማጠራቀሚያዎች ገቢና ወጭ የውሃ መስመሮች ሊይ የተተከለትን የውሃ ስርጭት 

ማሳሇጫ መሳሪያዎች በአመት አራት ጊዜ ፍተሻ በማዴረግ  የማስተካከያ እና የጥገና ስራ 

መከናወን አሇበት፡፡   

25. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 24 የተያሇው እንዯተጠበቀ ሆኖ የግፊት መስጭያ ጣቢያ ሊይ 

የተተከለትን ሇውሃ ስርጭቱ ማሳሇጫ የሚሆኑ መሳሪያዎች በትክክሌ መስራታቸውን 

በማረጋገጥ፣በመከታተሌ የሰሩበትን ስዓት መረጃ በመሰብሰብ  እና መዝግቦ ማዯራጀት 

ቅ/ጽ/ቤት እንዱያውቁት መዯረግ አሇበት፣   

26. የግፊት መስጫ ፓምፖችን፣ ጀነሬተሮችን እና ሇስራው የሚያስፈሌጉ ንብረቶችን ተረክበው 

በማስተዲዯር ዯህንነቱንና ንፅህናውን መጠበቅ አሇበት፣   

27. ቅርንጫፍ ጽ/ቤት የውሃ ስርጭት ሁኔታን እና የውሃ ስርጭት ሊይ ችግር ሲያጋጥም 

መረጃውን ሇክፍሇ ከተማ አመራሮች፣ ሇወረዲ አመራሮች፣ ሇወረዲ የማህበረሰብ ተሣትፎ  

ጽ/ቤት፣ ሇዯንበኛ ፎረም አባሊት እና ከዯንበኞች ሇተመረጡ ፎካሌ ሰዎች በየጊዜው 

ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

28. ሇውሃ ስርጭት መቆራረጥ ምክንያት ከሚሆኑት ወሣኝ ምክንያቶች አንደ የኤላክትሪክ 

ሃይሌ አቅርቦት በመሆኑ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች በዞናቸው ከሚገኝ የኤላትክሪክ አገሌግልት 

ጽ/ቤትና ከአስቸኳይ ጥገና ቡዴን ጋር ተቀናጅተው መስራት አሇባቸው፡፡ 

29. የውሃ ስርጭት ፍትሃዊነትን ሇማረጋገጥ እና በውሃ መስመሮች እና ቫሌቮች ሊይ ያሌተገባ 

ወይም ህገወጥ የሆነ መነካካት፣ ግንባታ እና ስብራት እንዲያጋጥምና ሲያጋጥምም ህጋዊ 

እርምጃ ሇመውሰዴ ያመች ዘንዴ ከክሌሊቸው ፖሉስ እና ዯንብ ማስከበር ጋር ተቆራኝተው 

መስራት አሇባቸው፡፡  
 

2. የውሃ ሥርጭት የመረጃ አሰባሰብ   

1. በየእሇቱ በማጠራቀሚያ ፣ በግፊት መስጭያ ጣቢያና በዋና ዋና መስመሮች ሊይ 

ከተተከለት መሳሪያዎች/ወይም የውሃ ቆጣሪዎች ሊይ መረጃዎቹን በመሰብሰብ እና 

መተንተን  የውሃ ስርጭት ሊይ ክፍተት ሲኖር ሇማስተካከሌ መጠቀም አሇበት የተሇየ 

ችግር ሲያጋጥምም ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር በመሆን ሇችግሩ የሚመጥን መፍትሄ 

መስጠት አሇበት፣ 

2. ከማጠራቀሚያዎች እና የግፊት መስጭያ ጣቢያዎች  የተሰበሰቡትን ዕሇታዊ መረጃዎች 

በማጠናቀር ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ  መሊክ አሇበት፣  
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3. የውሃ ስርጭቱ ሳይቆራረጥ ሇ 24 ሰዓት እና በፈረቃ ውሃ የሚያገኙትን አካባቢዎች እና 

ያሇውን የውሃ አቅርቦት ወቅታዊ አዴርጎ ካርታ ሊይ በማስፈር በየቅርንጫፉ ክሌሌ እና 

በየወረዲው ያሇውን የውሃ ስርጭት ዝርዝር ሁኔታ በየወሩ በማሰባሰብ ሇማዕከሊዊ መረጃ 

ቋት ማዯራጃ መሊክ አሇበት፣  

አንቀጽ 10 

ገቢ የማይሰበሰብበት ውሃ ሇመቀነስ የሚዯረግ ክትትሌና  ቁጥጥር 

 

1. የውሃ ብክነት ምርመራ እና ቁጥጥር  

1. በተቀመጠው ስታንዯርዴ መሰረት ዋናው መስሪያቤትም ሆነ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት 

በሚያስተዲዴራቸው የውሃ መስመሮች ሊይ በዓይን የማይታይ ብክነትን ሇማግኘት 

በብክነት መመርመሪያ መሣሪያዎች በመታገዝ የውሃ ብክነትን ያስከተሇውን የውሃ 

መስመር  ስብራቶች በመሇየት እንዱጠገኑ መዯረግ አሇበት፡፡ 

2. ቅዴመ ቅየራ እና ጥገና መረጃዎችን በመሰብሰብና  በማዯራጀት መቀየር ያሇባቸውን 

የውሃ መስመሮች ኢንዱቀየሩ ሇመዴረግ የሚያስችሌ ዝርዝር የጥትና ዱዛይን ሥራ 

መስራት አሇበት፡፡  

3. ፕሮግራም በማውጣት የውሃ መስመሮች የተዘረጉበትን ቦታ በመፈተሽ በአይን የሚታይ 

የውሃ ብክነት መኖሩን እና አሇመኖሩን መከታተሌ ብክነት የተገኘበት መስመር 

እንዱጠገን መዯረግ አሇበት፡፡  

4. በአይን የሚታይና የማይታይ  የውሃ  ብክነት  የተገኘበት የውሃ መስመር፣ የቦታው  ሌዩ  

ስም ና /X,Y,Z/ ፣ከብክነት የዲነ የውሃ መጠን እንዱሁም የውሃ መስመሩ ሊይ የተሰራውን  

የጥገና አይነት በመግሇጽ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት መረጃዎችን በማዯራጀት 

ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ አሇበት፡፡  
 

2. የውሃ ኦዱት ስራዎች    

1. ከገፀ ምዴር እና ከርስ ምዴር የውሃ ምርት መገኛ ጣቢያዎች በየዕሇቱ የምርት መጠን  

ሌኬት መረጃ መሰብሰብ አሇበት፣    

2.  የውሃ ኦዱት ሇመስራት የሚያስፈሌጉ በመስፈርቱ ሊይ የተቀመጡ መረጃዎችን ከዚህ 

በታች በተዘረዘረው መሰረት በየወሩ፡- 

ሀ.  በቦቴ የተቀዲ ፣የተሸጠና በነጻ የተሰጠውን የውሃ መጠን በመሇየት፣ 
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        ሇ.  የእሳትና ዴንገተኛ አዯጋ መከሊከሌና መቆጣጠር የተጠቀመበትን የውሃ መጠን፣  

ሐ. ማጠራቀሚያ እና የውሃ መስመር የታጠበበትን የውሃ መጠን፣ 

        መ. ባሇስሌጣኑ በሚያስተዲዯራቸው በተሇያዩ ቦታዎች አገሌግልት ሊይ እየዋሇ በቢሌ     

ሊይ የማይወጣ የውሃ መጠን፣  

        ሠ. በተሇያዩ ምክንያቶች በውሃ መስመር ሊይ የፈሰሰውን እንዱሁም ክፍያ 

የተከፈሇበትንና ያሌተከፈሇበትን የውሃ መጠን በመሇየት፣  

 ረ. በቢሌ ሊይ የሚወጣ የውሃ መጠን ፣ በተሇያየ ምክንያት በታረሙ ቢልች ውዴቅ 

የተዯረጉ የውሃ ፍጆታ ቢልች እና ክፍያ የተከፈሇበት የውሃ መጠን መረጃ  

በማሰባሰብ መዯራጀት አሇበት፣ 

3. በተሇያዩ ጥናቶች የተወሰነውን አንዴ ሰው በቀን ማግኘት ያሇበትን የውሃ ፍጆታ በትክክሌ 

ማግኘቱን ማረጋገጥና ሌዩነቱን በየሩብ ዓመቱ ሪፖርት መዯረግ አሇበት፡፡/ሇዚህም አሰራር 

ሲባሌ የከተማውን የህዝብ ቁጥር መረጃ ከሚመሇከተው አካሌ በመውሰዴ ወቅታዊ የሆነ 

መረጃ መጠቀም ይገባሌ/ 

4. ዯንበኞችን በውሃ አጠቃቀም  ሇይቶ በማወቅና ጥቅም ሊይ ውል ገንዘብ የማይሰበስብበት 

የውሃ መጠን ሇመቀነስ፡- 

ሀ. ከ 0-14 ሜትር ኩብ ያሇውን በዝቅተኛ ተጠቃሚ፣ 

        ሇ.  ከ14-100 ሜትር ኩብ ያሇው መካከሇኛ ተጠቃሚ፣ 

ሐ.  ከ101 ሜትር ኩብ በሊይ እና የውሃ ቆጣሪ ስፋቱ ከ1¼ ኢንች /32 ሚ.ሜ/ በሊይ    

የተቀጠሇሊቸው ዯንበኞች ከፍተኛ ተጠቃሚ በማሇት መከፋፈሌ አሇበት፣ 

5. የከፍተኛ ተጠቃሚዎች በየወሩ የሚጠቀሙበትን የውሃ ፍጆታ መጠን የሚገሌጽ መረጃ 

በመሰብሰብ፣ በማጥናት፣ በመተንተን የዯንበኞችን አይነት እና የውሃ ቆጣሪያቸውን 

ከሚጠቀሙበት የውሃ ፍጆታ መጠን ጋር የማጣጣም እና የመከሇስ  ስራ መሰራት አሇበት፣   

6. የዯንበኞችን የውሃ አጠቃቀም ከዚህ በታች በተዘረዘረው ፡-  

ሀ. ሇሻወር አገሌግልት ጭምር የሚጠቀሙበት፣ 

ሇ. አንዴ አባወራ በባሉ ብቻ የሚጠቀምበት ፣ 

ሐ. ከሁሇት አባወራ በሊይ የሚጠቀሙበት  ፣  

መ. ሇእንደስትሪ አገሌግልት የሚውሇውን፣ 
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ሇ.  ሇተቋም አገሌግልት የሚውሇውን/ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆነ/  

ሠ. ሇንግዴ አገሌግልት የሚውሇውን (ሇሆቴሌ፣ሇካፌ፣….) 

ረ. ሇቦኖ አገሌግልት የሚውለ በማሇት በመሇየት የነባርም ሆነ አዲዱስ ዯንበኞችን መረጃ  

    በመሰብሰብ መዯራጃት አሇበት፡፡  

7.  የተመረተው የውሃ መጠን ጥቅም ሊይ የዋሇውንና ያሌዋሇውን በመሇየት በተቀመጠው  

መስፈርት መሰረት በየሩብ ዓመቱ ማሳያ በመስራት ዓመታዊ የተጠቃሇሇ የውሃ ብክነት 

ስላት መስራት አሇበት፣   

8. ሌዩ ሌዩ ማስፈጸሚያ የሚሆኑ ማንዋልችንና  የመረጃ መሰብሰቢያ ቅጾችን በማዘጋጀት  

በስራ ሊይ እንዱውለ መዯረግ  አሇበት ፣ 

9. የሲስተሙን የውሃ ግፊት /ፕሬዠር/ ሇማወቅና ሇመሇካት  የመሇኪያ ቦታ እንዱዘጋጅ  

መዯረግ አሇበት  ፣ 

10. በየአመቱ የባሇስሌጣኑን  የፋይናንስ እንቅስቃሴ (financial balance sheet) መረጃ 

በማሰባሰብ እና ገንዘብ የማይሰበሰብበትን የውሃ መጠን ሇመቀነስ የሚወጣውን ወጭ እና 

የባከነው የውሃ መጠን በገንዘብ ማስሊት  አዋጭነቱን አይቶ  ሇቀጣይ ተግባር አሰራር 

መንዯፍ አሇበት፣  

11. ወዯ ቅ/ጽ/ቤት ክሌሌ የሚገባውን የውሃ መጠንና እና በቅ/ጽ/ቤቱ ክሌሌ በውስጥ ያለትን 

የዯንበኞች የውሃ ፍጆታ / በውሃ ቆጣሪ የተነበበው የፍጆታ መረጃ መሰረት / መረጃዎች 

በመሰብሰብና በመተንተን  በቅ/ጽ/ቤቱ ክሌሌ ውስጥ ያሇው ገቢ የማይሰበሰብበትን የውሃ 

መጠን በማስሊት ተገቢውን እርምጃ መውስዴ አሇበት ፣ 

3. የቆጣሪ ነክ ሥራዎች አፈጻጸም  

1. የቆጣሪ መመርመሪያ መሳሪያዎች ሌኬት፣ ፍተሻ እና ዯህንነት በመከታተሌ ቀሊሌ ጥገና 

እና መሇዋወጫ መቀየር አሇበት፣    

2. የባሇስሌጣኑ ዯንበኞች የተጠቀሙበትን የውሃ መሇኪያ /የውሃ ቆጣሪ /ከመተከለ በፊት  

ምርመራ በማዴረግ  ውጤቱ መተንተን አሇበት ፣  

3. አገሌግልት ሰጥተው የተነሱ ቆጣሪዎችን መሌሶ ሇመጠቀም ይቻሌ ዘንዴ የማጽዲት፣ 

ቀሇም የመቀባትና ጥገና የሚያስፈሌጋቸውንም የማስተካከሌ ስራዎችን በመስራት ሇዚህ 

ስራ የወጣውን ወጭ በመተንተን መዯራጀት አሇበት፣   

4. የተመረመሩ ቆጣሪዎች መረጃ በማዯራጀትና በመተንተን ፡- 
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ሀ. በውሃ ስርጭት ሲስተም መረብ ሊይና ሇዯንበኞች ሇመቀጠሌ የሚያስፈሌገውን 

የአዱስ ቆጣሪ ግዢ ዝርዝር መስፈርት በማዘጋጀት ግዥው እንዱፈጸም 

መዯረግ ይኖርበታሌ፣ 

ሇ. ጥቅም ሊይ የዋሇ ነገር ግን በቆጣሪ ጥራት ችግር ምክንያት የሚፈጠረውን ገንዘብ 

የማይሰበሰብበትን የውሃ መጠን ሇመቀነስ የሚረዲ ሀሳብ ማቅረብ ይኖርበታሌ፣ 

ሐ. የቆጣሪ አስተዲዯር ፖሉሲ በማዘጋጀትና በማፀዯቅ ተግባራዊነቱን መከታታሌ 

ይኖርበታሌ፣   

መ. የውሃ ቆጣሪዎችን ጥራት ሇመጠበቅ የሚረደ አጠቃቀም ስሌቶችን በመንዯፍ  

ሇዚህ የሚረዲ የአሰራር ማንዋሌ መዘጋጀት ይኖርበታሌ ፣ 

ሠ. የተመረመሩ ቆጣሪዎችን የምርመራ ውጤት በቆጣሪ ቁጥርና በስፋታቸው፣

የተነሱበትን አዴራሻ፣ እና ላልች አስፈሊጊ መረጃዎችን ካጋጠመው ችግር 

ጋር በማዯራጀት መረጃው ተሰብስቦ ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት መሊክ አሇበት፡፡ 

5. በየቅርጫፍ ጽ/ቤት በተሇያየ ምክንያት የቆሙና ችግር የዯረሰባቸው እስከ 1½ 

ኢንች /40 ሚ.ሜ/ ዴረስ ያለትን የዯንበኞች የውሃ ቆጣሪዎች በማንሳት 

በመስፈርቱ መሰረት መመርመር ይኖርበታሌ፣  

6. በዋናው መስሪያቤት በተሇያየ ምክንያት የቆሙና ችግር የዯረሰባቸው ከሁሇት አስከ 

12 ኢንች /50 -300 ሚ.ሜ/ ዴረስ የሆኑትን የዯንበኞች የውሃ ቆጣሪዎች በማንሳት 

በመስፈርቱ መሰረት መመርመር ይኖርበታሌ፣    

7. በተዯረገው ምርመራ ጥቅም ሊይ መዋሌ የማይችለ መሆናቸው የተረጋገጡ የውሃ 

ቆጣሪዎች ተሇይተው በህግ አግባብ ሇማስወገዴ እዱቻሌ ሇንብረት አስተዲዯር ዯጋፊ 

የስራ ሂዯት በሰነዴ ርክክብ መፈጸም ይኖርበታሌ፣ 

 

4. የዱኤምኤ /DMA/ District Metered Areas/ እና ዞን ክፍፍሌ 

በአዱስ እና በነባር የዱኤምኤ /DMA/  ዞን  

1. ዱኤምኤ /DMA/ በቅርጫፍ ጽ/ቤት በኩሌ በተቀመጠሇት መስፈርት መሰረት ክፍፍለ 

የሚሰራ ሆኖ ዞን/ሰብ ሲስተምና ሴክተር በዋናው መስሪያ ቤት በኩሌ በተቀመጠው 

መስፈርት መሰረት የክፍፍለ ስራ መሰራት ይኖርበታሌ፣ 
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2. የዱኤምኤ /DMA/ District Metered Areas/ እና ዞን ክፍፍሌ ሲዯረግ የገቢና ወጭ 

የውሃ መስመሮች ሊይ የውሃ ና የግፊት መጠንና መሇኪያ መሳሪያ መገጠም 

ይኖርበታሌ፣ 

3. ሇየዞኑ የሚሰጡ የከርሰ ምዴር የውሃ ምርት የሚገኝበትን ጉዴጓድችንና ምንጮች፣

ማጠራቀሚያዎችና ግፊት መስጭያ ጣቢያዎችን ፣የውሃ መስመሮችንና በሊያቸው ሊይ 

የተገጠሙትን የውሃ ስርጭት ማሳሇጫ መሳሪያዎችን በተቀመጠው መስፈርት መሰረት 

ሙለ መረጃውን በማዯራጀት ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ መሊክ አሇበት፣  

4. በክፍፍለ ውስጥ  ያለት የውሃ መስመሮች ፣ጌት ቫሌቮች፣ሃይዴራንቶች እና የግፊት 

መቀነሻ ቫሌቮችን በመፈተሽና በማስተካከሌ ወቅታዊ በማዴረግ እንዱሁም በውስጡ 

ያለት ዯንበኞች በአይነትና በቁጥር ሇይቶ መያዝ ይኖርበታሌ፣ 

5. የውሃ ሲስተሙን ማሳሊጫ መሳሪያዎች ባለበት ቦታ ሁለ የማንሆሌ መገንባት 

ይኖርበታሌ  

6. በተከፋፈሇው በዞን /ሰብሲስተም እና ሴክተር ሊይ የውሃ ኦዱት በመስራት ገንዘብ 

የማይሰበሰብበት የውሃ መጠን ከፍተኛ የሆነበትን አካባቢ በመሇየት ዱኤምኤ /DMA/ 

ሥራ ከቅ/ጽ/ቤት ጋር በጋራ አካባቢውን መሇየት አሇበት፣  

7. ገቢ የማይሰበሰብበት ጥቅም ሊይ የዋሇውንና ያሌዋሇውን የውሃ መጠን በየአይነት 

ሇመሇየት እንዱቻሌ ሰብ ሲስተሞቹ በውስጣቸው ከያዙት የዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ ውስጥ  

በናሙና መሌክ አስከ 5 በመቶ የሚዯርሱትን በማንሳት መመርመር ይኖርበታሌ ፣  

8. ውሃ የሚያባክነው የወሃ መስመር ሇመሇየት በዱኤምኤ /DMA/ ውስጥ ያለት መሇስተኛ 

እና ከፍተኛ ዯንበኞች መስመር ጭምር በብክነት መፈተሻ መሳሪያ በመታገዝ  

በተቀመጠው መስፈርት መሰረት አሳሳ መዯረግ አሇበት፣ ግኝቱም መተንተን 

ይኖርበታሌ፣ 

9. በሚሰራው የዱኤምኤ /DMA/  ሊይ  እንዱዯረስበት የሚፈሇገው ገንዘብ የማይሰበሰብበት 

የውሃ መጠን እስኪ ዯርስ ዴረስ በመዯጋገም መሰራት ይኖርበታሌ፣ 

10. .በሚሰራው የዱኤምኤ /DMA/ ሊይ በአይን የሚታይ እና የማይታይ የውሃ ብክነት  

የተገኘበት የውሃ መስመር፤ የተሰራው ሥራ፣ የጥገና አይነት ፣ የቦታው ሌዩ ስምና 

/X,Y,Z/  ጨምሮ በተቀመጠው መስፈርት መሰረት መረጃ አሰባስቦ በመያዝ ሇቀጣይ 

ሥራ እንዱረዲ ሇማዕከሊዊ መረጃ ቋት ማዯራጃ  መሊክ ይኖርበታሌ፣ 
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11. በተከሇለ የዱኤም /DMA/ እና ዞን  ክሌሌ ውስጥ  አዱስ  ቅጥያ፣ማሻሻያ እና ከዯንበኛ 

ጋር ተያያዥነት ያሊቸው ላልች ሥራዎች ሲሰሩም መረጃው መቅታዊ  መዯረግ  

ይኖርበታሌ፣ 

12. የተከሇለ ዱኤምኤ/DMA/ እና ዞን በአመት አራት ጊዜ ዯህንነታቸውን በመከታተሌ 

በአይን የሚታይም ሆነ የማይታይ የውሃ ብክነት መኖሩን በተቀመጠው መስፈርት 

መሰረት የማጣራትና የማስተካከሌ ሥራ መከናወን ይሮርበታሌ ፣  

13. የተከፋፈለት ዞኖች ውስጥ ያሇው የውሃ ግፊት /Average Operating Pressure/ መጠን 

መረጃ ወቅታዊ መዯረግ ይኖርበታሌ ፣ 

14. በውሃ ስርጭቱ ሲስተምና እና ገንዘብ የማይሰበሰብበት የውሃ መጠን ቅነሳ ሊይ ክትትለ 

ያመጣውን ውጤት በዋናው መስሪያ ቤትና በቅ/ጽ/ቤት ሀሊፊዎች ቢያንስ በዓመት 

አራት ጊዜ መገምገም ይኖርበታሌ፡፡  

5. ማዕከሊዊ የመረጃ ማጠናቀሪያና ማዯራጃ 

1. አጠቃሊይ የባሇስሌጣኑ የውሃ መሰረተ ሌማት መረጃ የግንባታው አይነት፣የተገነባበት 

ዘመን፣ ጥቅሙን እና የመሳሰለትን በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በዘመናዊ 

ቴክኖልጂና አስራር በመጠቀም ወጥነት ባሇው መሌኩ መዯራጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

2. የባሇስሌጣኑ የውሃ ዯንበኞች ሙለ መረጃ ወቅታዊ በማዴረግ በተቀመጠው መስፈርት 

መሰረት በዘመናዊ ቴክኖልጂና አስራር በመጠቀም ወጥነት ባሇው መሌኩ መዯራጀት 

ይኖርበታሌ፡፡  

3. በዋናው መስሪያ ቤት ፣በቅ/ጽ/ቤት እና በፕሮጀክት ጽ/ቤት በየበጀት አመቱ የታቀደትንና 

የተሰሩትን የውሃ መሰረተ ሌማቶች መረጃ በማሰባሰብና መረጃውን ወቅታዊ በማዴረግ  

በተቀመጠው መስፈርት መሰረት በዘመናዊ ቴክኖልጂና አስራር በመጠቀም ወጥነት ባሇው 

መሌኩ መዯራጀት ይኖርበታሌ፡፡  

4. በአይን የሚታይ እና የማይታይ የውሃ ብክነት የተገኘበት የውሃ መስመር፤የተሰራው ሥራ፣ 

የጥገና አይነት ፣ የቦታውን  ሌዩ  ስም /X,Y,Z/  ጨምሮ  በተቀመጠው መስፈርት 

መሰረት  መረጃዎቹን  ከመስክ ከሚሰበስቡት የስራ ክፍልች  በመረከብ  ሇቀጣይ 

ተግባራት ይረዲ ዘንዴ  በዘመናዊ ቴክኖልጂና አስራር በመጠቀም ወጥነት ባሇው መሌኩ 

መዯራጀት  ይኖርበታሌ፡፡ 

5. ከየስራ ክፍለ በተሰበሰቡት መረጃዎች ሊይ በመንተራስ ወቅታዊ የውሃ ስርጭትን የሚያሳይ 

ካርታ መስራት አሇበት፣    
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6. መረጃዎችን ሇማግኘት የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍልችም ሆነ ከባሇስሌጣኑ ውጭ የሆኑና 

አግባብ ባሇው የባሇስሌጣኑ የስራ ሃሊፊ መረጃውን እንዱያገኙ የተፈቀዯሊቸው ዴርጅቶች 

ወይም ሰዎች በሚጠይቁበት ጊዜ ወቅታዊና ትክክሇኛ የውሃ መሰረት ሌማት መረጃዎችን 

መስጠት አሇበት፡፡ 

6. የውሃ አጠቃቀም ትምህርት እና ውሃ ቆጣቢ መሳሪያዎች ስርፀት 

1. በውሃ መገኛዎች፣ ማጠራቀሚያዎች፣የግፊት መስጫ ጣቢያ፣ የውሃ ብክነትና ብክሇት  

መከሊከሌ ስሌትን  ሇሚመሇከታቸው ሰራተኞችና ዯንበኞች ግንዛቤ  ማስጨበጫ  

ትምህርት መስጠት አሇበት፣   

2. በየበጀት አመቱ እቅዴ በማዘጋጀት  ሇህብረተሰቡ ስሇውሃ አጠቃቀምና አያያዝ  ስሌጠናና 

ትምህርት መስጠት አሇበት፣  

3. ሇዯንበኞች በተሇይ ሇከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚዎች በየጊዜው ክትትሌ በማዴረግ  የውሃ 

አጠቃቀማቸውን መረጃ በመሰብሰብ  የውሃ ቆጣቢ መሳሪያዎችን እዱጠቀሙ  የተሇያዩ 

መሳሪያዎችን ማሳየት እና ግንዛቤ መስጠት አሇበት፣  

4. በየስራ ክፍለ ሇተመዯቡ  ነባርና አዲዱስ ሠራተኞች የብክነት መፈሇጊያ መሣሪያዎች 

ሥሌጠና መስጠትና የአዲዱስ ቴክኖልጂዎችን ማስተዋወቅ ይኖርበታሌ፣   

5. ዘመኑ የዯረሰበትን ወቅታዊ  የውሃ ብክነትና ብክሇት  መከታተያና መከሊከያ ቴክኖልጂ 

እና ውሃ ቆጣቢ መሳሪያዎችን አቅም ባገናዘበ መሌኩ ተገዝተው ስራ ሊይ እንዱውለ   

ጠቀሜታውን  ሇሚመሇከተው አካሌ  ግንዛቤ ማስጨበጥ   መስጠት አሇበት ፣ 

6. ከማምረቱ ጀምሮ እስከ ተጠቃሚው ያሇውን የውሃ ስርጭት  ሁኔታ ሇህብረተሰቡ 

ትምህርት   በመስጠት  የውሃ አጠቃቀማቸውን እንዱስተካክለ ግንዛቤ  መስጠት 

አሇበት፣ 

 

ክፍሌ  ሶስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

አንቀፅ 11 

ተጠያቂነት 

1. በዚህ መመሪያ ውስጥ የተጣሇበትን ሃሊፊነት በአግባቡ ያሌተወጣ የሥራ መሪ / ሰራተኛ 

በስራ መሪዎች መተዲዯሪያ ዯንብና በህብረት ስምምነት መሠረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡ 
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2. በዚህ መመሪያ የውስጥ የተጣሇበትን ግዳታ ያሌተወጣና የሐሰት ማስረጃ ያቀረበ ዯንበኛ 

አግባብ ባሊቸው የባሇስሌጣኑ መመሪያዎችና የሃገሪቱ ህጎች መሰረት ተጠያቂ ይሆናሌ፡ 

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፡ 

 

አንቀጽ12 

ክሌከሊ 

 

1. ከተፈቀዯሊቸው የባሇስሌጣኑ ባሇሙያዎች ውጭ በውሃ መስመሮች ሊይ የተገጠሙ መዝጊያና 

መክፈቻ /ጌትቫሌቮችን/ ሲነካካ የተገኘ ሰው በሀገሪቱ ህግ መሰረት የሚጠየቅ ይሆናሌ፣ 

2. በውሃ መስመሮች  እና በማንሆልች ሊይ ምንም አይነት ግንባታ ማከናወን  የተከሇከሇ ነው፣  

3. ባሇስሌጣኑ በሚጠቀምባቸው የውሃ ምርት መገኛ አካባቢዎች ሊይ መርዛማ ኬሚካሌ፣ነዲጅ 

እና የመሳሰለትን ማፍሰስ የተከሇከሇ ነው፡፡   

4. የውሃ ማጣሪያ ጣቢያ ፣ግፊት መስጭያ እና የውሃ ጉዴጓድች አካባቢ ከባሇስሌጣኑ ፈቃዴ 

ውጭ መግባትም ሆነ ማዯር የተከሇከሇ ነው፡፡ 

 

አንቀፅ 13 

መመሪያውን የማሳወቅ ግዳታ 

ማንኛውም የባሇስሌጣኑ ሃሊፊ ፣የሥራ ክፍሌእና ሰራተኛ የሚመሇከታቸውን አካሊት እና 

የባሇስሌጣኑ ዯንበኞች ስሇመመሪያው አፈፃፀም በቂ እውቀት እንዱኖራቸው የማሳወቅ ግዳታ 

አሇበት፡፡ 

አንቀፅ 14 

የመተባበር ግዳታ 

ይህንን መመሪያ ሇማስፈጸም በየትኛውም ዯረጃ ያለ የባሇስሌጣኑ ኃሊፊዎች፣ ሰራተኞች ፣

የሚመሇከታቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ወይም ህግና ዯንብ 
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እንዱያስከብሩ ስሌጣን የተሰጣቸው አካሊት፣ ማንኛውም ሰው  እና ዯንበኞች የመተባበር 

ግዳታ አሇባቸው፡፡  

አንቀፅ 15 

ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው ዯንቦች 

ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ላልች መመሪያዎች ወይም አሰራሮች በዚህ መመሪያ ውስጥ 

በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡ 

 

አንቀፅ 16 

መመሪያው ስሇሚሻሸሌበት ሁኔታ 

ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘው በማንኛውም  ጊዜ መመሪያውን ሙለ ሇሙለ ወይም በከፊሌ 

ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 17 

መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

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

 

አቶ አወቀ ኃ/ማሪያም 

የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

ዋና ሥራ አስኪያጅ 

 

                                            ጥር / 2010 ዓ.ም 

                                                    አዱስ አበባ 

 

 


