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መግቢያ 

የባሇስሌጣን መ/ቤቱን ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ስሌጣን፣ ተግባር እና ሃሊፊነት ሇመወሰን 

እንዲሁም የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶችን የአሰራር ሁኔታ፣ በጀት አጠቃቀም፣ የስራ ግንኙነትና  

የስራ አፈፃፀም መዘጋጀት የባሇስሌጣኑን የስራ አፈፃፀምና አገሌግልት አሰጣጥ 

እንደሚያፋጥን  በመታመኑ፤ 

በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አስፈፃሚና የማዘጋጃ ቤት አገሌግልት አካሊት እንደገና 

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

መሠረት ይህንን መመሪያ አውጥቷሌ፡፡ 

 
አንቀጽ 1 

አጭር ርዕስ 
 

ይህ መመሪያ የውሃና ፍሳሽ ቅርንጫፍ ጽ/ቤትን ስሌጣንና ተግባር ሇመወስን የወጣ 

መመሪያ ቁጥር 4/2012 ተብል ሉቀጠስ ይችሊሌ፡፡  

አንቀጽ 2 
ትርጓሜ 

 
በዚህ መመሪያ ውስጥ፡- 

1. “ቅርንጫፍ ጽ/ቤት" ማሇት፡- በተወሰኑ የከተማው ክሌልች የውሃና ፍሳሽ 

አገሌግልቶች ተደራሽ እንዲሆን በአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ባሊስሥሌጣን ሥር 

የተቋቋመ ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ማሇት ነው፡፡ 

2. “የሥራ አመራር ቦርድ” ማሇት፡- የአዲስ አበባ ከተማ ውሃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን 

የሥራ አመራር ቦርድ ማሇት ነው፡፡ 

3. “ሰው ” ማሇት፡-  የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ሰው 

ማሇት ነው፡፡ 

4. “ባሇስሌጣን” ማሇት፡-  የአዲስ አበባ ከተማ የውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ማሇት ነው፡፡  

5. “ዋና ሥራ አስኪየጅ” ማሇት፡- የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን ዋና ሥራ 

አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

6. “የዘርፍ ም/ዋ/ሥ/አስኪያጅ” ማሇት፡-  የባሇስሌጣኑ የቦርድ ጽ/ቤት ም/ዋና ሥራ 

አስኪያጅ፣ የሀብት አስተዳደር አጠቃቀም ክትትሌ ዘርፍ ም/ዋ/ሥ/አስኪያጅ፣ የፍሳሽ 

ማንሳት ማጣራት መሌሶ መጠቀም ም/ዋና ሥራ አስኪያጅ, የመሌካም አስተዳደርና 

አገሌግልት አሰጣጥ ም/ዋ/ሥ/አስኪያጅ እና የውሃና ሳኒቴሽን ሌማት ማስፋፊያ 

ፕሮጀክት ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡  
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7. “ሥራ አስኪያጅ” ማሇት፡- የቅርንጫፍ ሥራ አስኪያጅ ማሇት ነው፡፡ 

8. “የቅርንጫፍ አመራር” ማሇት፡- የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ሥራ አስኪያጅ፣ ምክትሌ ስራ 

አስኪያጆች፣ አብይ የሥራ ሂደት መሪዎች፣ ደጋፊ የሥራ ሂደት መሪዎች እና ንዐስ 

የሥራ ሂደት መሪዎችማሇት ነው፡፡ 

9. “ዋናው መስሪያ ቤት” ማሇት፡- የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ማሇት ነው፡፡ 

10. “ቡድን” ማሇት፡-  የቅርንጫፍ የሰው ሃይሌ አስተዳደር፣ ፋይናንስ ግዥና የንብረት 

ማስወገድ ቡድን ማሇት ነው፡፡ 

11. “የሥራ አመራር” ማሇት፡- የባሇስሌጣን መ/ቤቱ ዋና ሥ/አስኪያጅ የዘርፍ ምክትሌ 

ሥ/አስኪያጆች ማሇት ነው፡፡ 

 

አንቀጽ 3 
ተጠሪነት 

ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ተጠሪነቱ ሇባሊስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይም በማዕከሌ 

መዋቅር ተጠሪ ሇሆነበት ዘርፍ ይሆናሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 4 
የመመሪያው ተፈፃሚነት 

ይህ መመሪያ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡ 

አንቀፅ 5 
የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ዓሊማዎች 

 
1. ፍትሃዊ በሆነ ምሌኩ ንፁህ የተጠራ ውሃ ሇቅርንጫፍ ክሌሌ ህብረተሰብ ማድረስ፣ 

2. ፍሳሽ በተሽከርካሪና በዘመናዊ መንገድ መሰብሰብና ማስወገድ፣ 

3. ሇሕብረተሰቡ የሚሰጡ አገሌግልቶች ከኪራይ ሰብሳቢነት በፀዳ ሁኔታ በጥራት፣ በጊዜ 

እስታንዳርድ እንዲፈፀም በማድረግ የተገሌጋዩን እርካታ ማረጋገጥ፣ 

4. የውሃና የፍሳሽ አገሌግልት ገቢን በወቅቱ መሰብሰብ፣ 

 

አንቀጽ 6 
የጽ/ቤቱ አደረጃጀት 

  
1. የቅርንጫፍ  ጽ/ቤቱ በአንድ ሥራ አስኪያጅ እና ም/ሥራ አስኪያጅ የሚመራ ሆኖ 

ላልች የሥራ ሂደት መሪዎች፣ የሥራ ክፍሌ ሃሊፊዎችና አስፈሊጊው ሰራተኞች 

ይኖሩታሌ፡፡ የጽ/ቤቱ ዝርዝር አደረጃጀትና አወቃቀር በባሇስሌጣኑ የፀደቀው መዋቀር 

ይሆናሌ፡፡ 
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2. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ  አመራር በባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች መተዳደሪያ መመሪያ 

መሠረት በዋና ሥ/አስኪያጅ  ይሾማለ፣ ይሻራለ፣ ያዛውራለ፡፡ 

 

 

 

 

አንቀጽ 7 
የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ሥሌጣንና ተግባር 

 
1. በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሥራ ክሌሌ ውስጥ የመጠጥ ውሃ አቅርቦትና የፍሳሽ ቆሻሻ 

አወጋገድን ተደራሽ ሇማድረግ የሚያስችሌ በባሇስሌጣኑ፣ የአጭር፣ የረጅም እና 

የመካከሇኛ ጊዜ ዕቅድ መሰረት የመሇስተኛ መስመር ዝርጋታን ፍሊጏትን በማቀናጀት 

ሇበሊይ አመራሩ ያቀርባሌ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደረጋሌ፡፡ 

2. በቅርንጫፍ ክሌሌ የውሃና ፍሳሻ ተደራሽነት ክፍተቶችን ያስጠናሌ ክፍተትን 

መሙሊት የሚያስችለ ተግባራትን ያዘጋጃሌ ሲፈቅድም ተግባራዊነቱን ይከታተሊሌ፡፡ 

3. በዕቅዱ መሠረት የሚያስፈሌገውን የፋይናንስ ፍሊጎት ከውሳኔ ሃሳብ ጋር ሇዋና ሥራ 

አስኪያጅ ያቀርባሌ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋሌ፡፡ 

4. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የአገሌግልት ገቢ በወቅቱ እንዲሰበሰብ ያደርጋሌ፡፡ ወደ ክሌለ 

ከገባው ውሃ መጠን ጋር የተጣጠመ እንዲሆን በማድረግ ገቢ የሚያሰባስብበትን የውሃ 

መጠን ሌክ ያዘጋጃሌ፡፡  

5. የቆጣሪ ንባብ ሥራ ጥራቱን በጠበቀ መሌኩ እንዲከናወን ያደረጋሌ፡፡ 

6. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን ደንበኞች የውሃና የፍሳሽ ቢሌ ያዘጋጃሌ፣ ቢልች በወቅቱ 

እንዲያሰባስቡ በማድረግ ገቢውን ያሳድጋሌ በወቅቱ ያሌከፈለ ደንበኞችን በመሇየት 

ሕጋዊ እርምጃ እንዲወስድ ያደርጋሌ፡፡   

7. በዚህ አንቀጽ ተ.ቁ 4 መሰረት በማድረግ በቅርንጫፍ ክሌሌ የውሃ ብክነትና ብክሇት 

እንዳይፈጠር የውሃ ብክነት ቁጥጥር ሥርዓት እንዲዘረጋ የአሰራር ሥርዓቱም 

እንዲሻሻሌ ያደረጋሌ፡፡ 

8. የህዝብ የጋራ እና ተንቀሳቃሽ መፀዳጃ ቤቶችን ሇህብረተሰቡ ተደራሽ በሚሆንበት 

መንገድ ግንባታ ያከናውናሌ፣ ያስተዳድራሌ፣ 

9. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን በተመሇከተ ውሌ የመዋዋሌ፣ የሚንቀሳቀስና የማይንቀሳቀስ 

ንብረት የመግዛት፣ ባሇንብረት የመሆንና የመከራየት እና ሇደንበኞች አገሌግልት 

የሚሆን ንብረት የመሸጥ፣ 

10. የቅርንጫፍ ሠራተኞች በአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ አዋጅ ቁጥር 377/96 እና በሕብረት 

ሥምምነቱ መሰረት ያስተዳድራሌ፡፡  
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11. የደንበኞችን እርካታና ተደራሽነት ሇመመዘን ወቅታዊ የደንበኞች ፎረም ውይይት 

መድረክ ይዘጋጃሌ በተነሱት ሊይ የመፍትሄ ዕርምጃ ይወስዳሌ፡፡  

12. ስሇሥራው አፈፃፀም በየወቅቱ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

13. ዓሊማውን ሇማስፈፀም የሚረዱ ላልች ተመሳሳይ ተግባራትን ያከናውናሌ፣ 

14. ከተሇያዩ መንግስታዊ አደረጃጀቶች ከክፍሇ ከተሞች፣ ወረዳዎች፣ ሌማት ኮሚቴዎችና 

ላልችም አደረጃጀቶች ጋር በጋራ ይሰራሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 8 
የሥራ አስኪያጅ ሥሌጣንና ተግባር 

 
1. ሥራ አስኪያጅ ተጠሪነቱ ሇባሇስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ ወይም በሚደራጀው  

መዋቅር ተጠሪ ሇሆነበት ዘርፍ  ሆኖ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን ተግባራት በበሊይነት 

ይመራሌ፣ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀፅ 1 የተደነገገው እንደተጠበቀ ሆኖ ሥራ አስኪያጁ፣ 

ሀ. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን የሥራ ዕቅድና በጀት ከቅርንጫፍ ጽ/ቤት ኘሮሰስ ካውንስሌ 

ጋር በጋራ ያዘጋጀሌ፣ ሲፀድቀም ተግባራዊ ያደርጋሌ፣ 

ሇ. ሰራተኞችን በፌዴራሌ አሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96፣ በህብረት ስምምነቱ 

እና በሰው ሃይሌ መመሪያ መሠረት እስከተፈቀደሇት ደረጃ ድረስ ዕድገት 

ያወዳድራሌ፣ የውስጥ ዝውውር ያደረጋሌ ፣ ይቀጥራሌ፣ ያስተዳድራሌ፣ 

ያሰናብታሌ፣ 

ሐ. በፀደቀው ዕቅድና በጀት መሠረት የተከናወኑ ተግባሮችና የፋይናንስ እቅድ 

አፈፃፀም ሪፖርት አዘጋጅቶ ሇባሇስሌጣኑ ዋና ሥራ አስኪያጅ እና ሇዕቅድና በጀት 

ያቀርባሌ፡፡ 

መ. የበሊይ አመራር ውሳኔዎች ይፈፅማሌ ያስፈጽማሌ፣ 

ሠ. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ሁለ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱን ይወክሊሌ፣ 

ረ. ከበሊይ አመራሩ የሚሰጠውን ላልች ተግባራት ያከናውናሌ፡፡ 

3. ሥራ አስኪያጁ ሇጽ/ቤቱ ሥራ ቅሌጥፍና አመቺ እንዲሆንና ያሇተማከሇ አሰራርን 

ሇማጎሌበት ስሌጣንና ተግባርን በከፊሌ ሇበታች የሥራ ኃሊፊዎች በወክሌና ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ 

 

 
አንቀጽ 9 

የቅርንጫፍ ጽ/ቤት  አመራር መብትና ግዴታ 
 

አመራር የሚተዳደረው በባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ ይሆናሌ፡፡ 
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አንቀጽ 10 
የሰው ሃይሌን ስሇሟሟሊት 

 
1. ከዋናው መ/ቤት ከላልች የበሊስሌጣኑ ቅርንጫፎች ጽ/ቤት በዝውውር በዕድገት፣ 

በምደባ ወደ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በመመደብ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

2. በባሇስሌጣኑ የሰው ሃይሌ መመሪያ መሠረት በተፈቀደሇት የስሌጣን ክሌሌ ውስጥ 

እንደአስፈሊጊነቱ የቋሚም ሆነ የኮንትራት ሰራተኞች በመቅጠር ያሟሊሌ፣ 

 
 
 

አንቀጽ 11 
የሰው ሃይሌ አስተዳደር 

 
1. በቅርንጫፍ ጽ/ቤት የሚቀጠር ወይም በምደባ ከላሊ መ/ቤት የሚመደብ ማንኛውም 

ሰራተኛ የሚያገኛቸው ጥቅማጥቅሞች በቅርንጫፍ ሥራ ከጀመረበት ዕሇት ጀምሮ 

ይሆናሌ፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /1/ የተገሇፀው እንደተጠበቀ ሆኖ ሰራተኞች በህብረት 

ስምምነት እና ሇአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 መሠረት ይተዳደራለ፡፡ 

3. ሇቋሚና ጊዜያዊ ሰራተኞች የሚኖራቸው መብቶችና ጥቅማ ጥቅሞች በሕብረት 

ስምምነቱ መሰረት ይሆናሌ፡፡ 

4. በዝውውር በዕድገት የሚመደብ ሰራተኛ ቀደሞ ከነበረበት ቅርንጫፍ ወይም ዋናው 

መ/ቤት ያሊገኘው ጥቅማ ጥቅም በተዘዋወረበት ቅርንጫፍ ይከብርሇታሌ፡፡ 

አንቀጽ 12 

በጀት 
 

1. ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የሚመደበው በጀት ሇሥራ ማስኬጂያና ሇካፒታሌ ይሆናሌ፡፡ 

2. ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የተመደበው ጠቅሊሊ በጀት እንደተጠበቀ ሆኖ ዓመታዊ የፋይናንስ 

ዕቅድ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

3. የቅርንጫፍ በጀት ዓመት ከባሇስሌጣኑ የበጀት ዓመት ጋር ተመሳሳይ ይሆናሌ ይህም  

ከሐምላ 01 ቀን ጀምሮ በሚቀጥሇው ዓመት ሰኔ 30 ቀን ያበቃሌ፡፡ 

4. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ተራፊውን በጀት ተመሊሽ ያደርጋሌ፡፡ 

5. በፋይናንስ ሕጉ በተደነገገው መሠረት ከተፈቀደው በጀት ሊይ የተወሰነው ወደ ላሊ 

በጀት ርዕስ ሉያዛውር ይችሊሌ፡፡ ይኽንንም ሲፈፅም ከዋናው መ/ቤት ዕቅድና በጀት 

ደጋፊ የስራ ሂደት ጋር በመቀናጀት ይሆናሌ፡፡  

6. በዚህ አንቀጽ ንዐስ አንቀጽ /5/ የተመሇከተው ቢኖርም ሇግንባታ ከተፈቀደው በጀት 

ወደ አስተዳደራዊ ወጪ በጀት ማዛወር አይቻሌም፣ አስተዳደራዊ በጀት ውስጥም 

ከሥራ ማስኬጃ ወደ ደመወዝ ማዛወር አይቻሌም፡፡ 
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7. የተመደበው በጀት በቂ አይደሇም ብል ሲያምንበት ተጨማሪ በጀት ሉጠይቅ ይችሊሌ 

ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 13 

ሂሳብ ስሇማንቀሳቀስ 
 
 

1. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በስሙ የሚያንቀሳቅሰው የባንክ ሂሳብ ይኖረዋሌ፡፡ 

2. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በፀደቀሇት በጀት መሰረት የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት ያዘጋጃሌ 

ያፀድቃሌ፡፡ 

3. የዋና መ/ቤት የፋይናንስ ደጋፊ የሥራ ሂደት በዚህ አንቀጽ ተ.ቁ 2 መሠረት 

የተመደበውን በጀት የጥሬ ገንዘብ ፍሊጏት መሰረት በማድረግ ጊዜውን ጠብቆ ገቢ 

ደረጋሌ፡፡ 

4. ቅርንጫፍ ጽ/ቤት ሥራ አስኪያጅ ወይም እርሱ በሚወክሊቸው ሃሊፊዎች ትዕዛዝ 

ከቅርንጫፍ ሂሳብ ሊይ የደመወዝና ላልች ክፍያዎች ወጪ ይፈፀማሌ፡፡ 

5. ማንኛውም ክፍያ አግባብ ባሇው የቅርንጫፍ ኃሊፊ በተረጋገጠ ህጋዊ ሰነድ የተደገፈ 

መሆን አሇበት፡፡ 

6. በሌዩ ሁኔታ ተጠይቆ አግባብ ካሇው የመንግስት አካሌ ካሌተፈቀደ በስተቀር ቅርንጫፍ 

ጽ/ቤቱ ከአንድ ግዥ መከፈሌ የሚገባውን የመንግስት ታክስና ግብር ይከፍሊሌ፣ 

ሰራተኞቹም ሇመንግስት መክፈሌ የሚገባቸውን የገቢ ግብር ከደመወዛቸው በመቀነስ 

አግባብነት ሊሇው የመንግስት አካሌ ገቢ ያደርጋሌ፡፡ 

አንቀጽ 14 
የሂሳብ መዝገብ ስሇመያዝ 

1. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ሂሳብ አያያዝ ስርአት የባሇስሌጣኑ የሚጠቀምበትን  የጥንድ ሂሳብ 

አመዘጋገብ  ይሆናሌ፡፡   

2. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ወርሃዊ፣ የሩብ ዓመትና ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት እያዘጋጀ 

ሇቅርንጫፍ  ሥራ አስኪያጅ፣ ሇዋና መ/ቤት ሃብት ዘርፍ ያቀርባሌ፡፡ 

3. የቅርንጫፍን የሂሳብ ሪፖርት የበጀት ዓመቱ በተጠየቀ በሦስት ወራት ውስጥ ሇኦዲት 

ዝግጁ የማድረግ ግዴታ አሇበት፡፡ 

አንቀጽ 15 
ስሇግዥ 

1. የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ግዥ በማዕከሌ ጥቅሌ ግዥ ውስጥ እንዲጠቃሇሌ የማድረግ ግዴታ 

እና ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

2. በዚህ አንቀጽ ንዐስ 1 ሊይ የተጠቀሰውን እንደተጠበቀ ሆኖ የማዕከሌ ግዥ 

አሇመፈፀሙን  ሲረጋገጥ ግዥ ይፈፅማሌ፡፡ 
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3. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የተመደበሇትን በጀት መሠረት በማድረግ በግዢና ንብረት አስተዳደር 

መመሪያ መሠረት በተፈቀደሇት የግዥ ጣሪያ አግባብ ሇግንባታ ሥራ፣ የሚውሌ 

ንብረቶችና አገሌግቶችን  ግዥ በባሇስሌጣኑ ወይም  በመንግስት የግዥ መመሪያ 

መሠረት ይፈፅማሌ፡፡ 

4. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ባሌተመደበ በጀት ወይንም ከተመደበሇት በጀት በሊይ የግዥ ውሌ 

መፈፀም አይችሌም፡፡ 

 

አንቀጽ 16 
ስሇንብረት አያያዝና አመዘጋገብ 

1. ከዋናው መ/ቤት ሇቅርንጫፍ የሚሰጡ  ንብረቶች በመመሪያው መሰረት ይረከባሌ 

ያስተዳድራሌ፡፡ 

2. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የአሊቂና ቋሚ ንብረት ምዘገባ በባሇስሌጣኑ መመሪያ መሰረት 

ይፈፀማሌ፣ 

3. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የአሊቂና ቋሚ ንብረት ሳይባክን ሥራ ሊይ ሉውሌ የሚችሌበትን 

የውስጥ ቁጥጥር ሥርዏት ይዘረጋሌ፡፡ 

4. ቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በዓመት አንድ ጊዜ የንብረት ቆጠራ እንዲካሄድ ያደርጋሌ፡፡ 

5. ንብረት ማስወገድ አስፈሊጊ ሆኖ ከተገኘ የሚወገዱ ንብረቶችን በመሇየት ሇዋናው 

መ/ቤት የንብረት ማስወገድ ያስረክባሌ፡፡ 

6. የባሇስሌጣኑን የንብረት አያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ተግባራዊ ያደርጋሌ፡፡ 

 

አንቀጽ 17 
የውስጥ ቁጥጥር 

 
 

1. የማዕከሌ ኦዲት አገሌግልት ደጋፊ የሥራ ሂደት በአመት በሚያወጣው የኦዲት ዕቅድ 

እና በበሊይ አመራሩ ትዕዛዝ ወይም በቅርንጫፍ ጥያቄ መሠረት ቅርንጫፍ 

በመመሪያዎች መሠረት መከናወናቸውን ያስገመግማሌ ሇሥራ አመራሩ ሪፖርት 

ያደርጋሌ፡፡ 

2. በኦዲት ሪፖርቱ በተጠቀሱ ክፍተቶች ሊይ ተገቢውን የማስተካከያ ሥራ በመስራት 

ውጤቱን በሪፖርት ሇተገሇፀሊቸው ሁለ ያሳውቃሌ፡፡ 
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አንቀጽ 18 
የሥራ ግንኙነት 

የባሇስሌጣኑ አገሌግልት ሁሇንተናዊ በሆነ መሌኩ ሇማሻሻሌ የቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ የስራ 

ክፍልች ከሚመሇከተው የዋናው መ/ቤት ተመሳሳይ ዘርፎች ጋር በመነጋገር ከማዕከሌ 

እስከ ቅርንጫፍ የተናበበ እንዲሆን የማድረግ ሁሇንተናዊ ሃሊፊነት አሇባቸው፡፡ 

 
አንቀጽ 19 

የመተግበር ግዴታ 
ሁለም የባሇስሌጣኑ የሥራ ክፍልች ይኽንን መመሪያ ሇመተግበር ግዴታ አሇባቸው፡፡ 

 
 

                አንቀጽ 20 
                   ቅጣት 

በዚህ መመሪያ የተጣሇበትን ኃሊፊነት በአግባቡ ያሌተወጣ የስራ መሪ ወይም 
ሠራተኛ፣  በስራ መሪዎች መተዳደሪያ ደንብ እና በህብረት ስምምነት መሰረት 
ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡  

 
 

አንቀጽ 21 
መመሪያ ስሇማሻሻሌ 

 
 

ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘው በማንኛውም  ጊዜ መመሪያውን በሙለ ወይም 

በከፊሌ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ፡፡  

 

 አንቀጽ 22 
    መመሪያው የሚፀናበት ጊዜ 

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

 

አቶ አወቀ ኃ/ማሪያም 

የአዲስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

                      ዋና ሥራ አስኪያጅ 

 

 


