https://chilot.me

በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር
የአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን

የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራ የአሠራር መመሪያ ቁጥር 9/2012

https://chilot.me
መግቢያ
ባሇስሌጣኑ ሇእያንዲንደ የውሃ አገሌግልት ዯንበኛ በውሌ የውሃ ቆጣሪ በመግጠም የዯንበኞችን
አጠቃቀም በየወሩ በሚወሰዴ ንባብ እና በባሇስሌጣኑ የውሃ ሽያጭ ታሪፍ መሠረት የየወሩን
የአገሌግልት ክፍያ የሚሰበስብ ሲሆን ይህም ባሇስሌጣኑ በአዋጅ ተፈቅድሇት ከሚሰበስባቸው ገቢዎች
ዋንኛው እና በቀጥታ በውሃ ቆጣሪ ንባብ ጥራት ሊይ መሠረት ያዯረገ በመሆኑ፡፡
የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሊይ የሚከሰቱት ችግሮች ዯንበኞች ያሌተጠቀሙበትን ከፍተኛ የውሃ ዋጋ
እንዱጠየቁ የማዴረግ ፣ የዯንበኞች ቆጣሪ በወቅቱ ሳይነበብ በመቅረቱ ሇተራዘመ ጊዜ የቆጣሪ ግብር
ብቻ የሚጠየቁ እና ዯንበኞች አጠቃቀም ከፍተኛ የታሪፍ ምዴብ ውስጥ መግባት አሊግባብ ከፍተኛ
ክፍያ እንዱከፍለ የማዴረጉ፣ አዱስ የውሃ ቆጣሪ የተገጠመሊቸውን ዯንበኞች የመጀመሪያ ንባብ በአንዴ
ወር ጊዜ ውስጥ አሇመነበቡ ዯንበኞች የፍጆታ ሂሳባቸውን በወቅቱ ሇመክፈሌ እንዲይችለ በማዴረጉ
እና ዯንበኞች በየወሩ አንባቢው ያነበበውን ንባብ በንባብ ካርዴ ሊይ ባሇመጻፉ ትክክሇኛ ንባብ
ስሇመወሰደ ሇማረጋገጥ ባሇመቻሊቸው በቆጣሪ ንባብ ስራ ሊይ የግሌፅነትና ተጠያቂነት እንዲይኖር
እንቅፋት በመፍጠሩ ባሇስሌጣኑ ይህን ዋነኛ ገቢውን በወቅቱ እንዲይሰበሰብ ከማዴረጉም በሊይ
በዯንበኞች ሊይ የመሌካም አስተዲዯር ችግር እየፈጠረ በመሆኑ፡፡
ይህንን የውሃ ቆጣሪ ንባብ ተግባር ችግር በመቅረፍ የንባብ ስራውን በጥራትና ተጠያቂነት በሰፈነበት
ሁኔታ ሇማከናወን የሚረዲ እና የዯንበኞች የውሃ አገሌግልት ሂሳብ ክፍያን ከቅሬታ የፀዲ እንዱሁም
የዯንበኞችን እርካታ ባረጋገጠ ሁኔታ ሇመፈጸም የሚያስችሌ እና ባሇስሌጣኑ ዋነኛ ገቢውን በጥራት እና
በብቃት ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ አሰራር መኖር ያሇበት መሆኑ በመታመኑ፡፡

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፡፡

ገ ጽ 1 / 20

https://chilot.me

ክፍሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
አንቀፅ 1
አጭር ርእስ
ይህ መመሪያ የአዱስ አበባ ውኃና ፍሳሽ ባሇሥሌጣን የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራ የአሠራር መመሪያ
ቁጥር 9/2012 ተብል ሉጠቀስ ይቻሊሌ፡፡››
አንቀፅ 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. ‹‹ የውሃ ዘርፍ›› ማሇት የውሃ አቅርቦትና ስርጭት ም/ ዋና ሥራ አስኪያጅ ነው፡፡
4. ‹‹ ቅርንጫፍ ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ ቤት›› ማሇት እንዯ ቃለ አግባብ በባሇስሌጣኑ ስር ያለ
ቅርንጫፍ ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ ቤቶች ማሇት ነው፡፡
5. ‹‹ ዯንበኛ›› ማሇት ከባሇስሌጣኑ ጋር ውሌ ገብቶ የውሃ መስመር ቅጥያ የተሰጠው የባሇስሌጣኑ
የውሃ አገሌግልት ተጠቃሚ ነው፡፡
6. ‹‹ ቆጣሪ አንባቢ›› ማሇት የውሃ ቅጥያ ያሊቸው ዯንበኞችን የውሃ ቆጣሪ በየወሩ ቤት ሇቤት
በመሄዴ የውሃ ቆጣሪ ንባቡን የሚመዘግብ ሰው ማሇት ነው፡፡
7. ‹‹ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ›› ማሇት የቆጣሪ አንባቢዎችን ሥራ የሚቆጣጠር ፣ የሚዯግፍ እና
የሚያስተባበር ሰው ማሇት ነው፡፡
8. ‹‹

የጥቃቅንና

አነስተኛ

ኢንተርፕራይዞች

ሌማት

ቢሮ››

በአዱስ

አበባ

ከተማ

አስተዲዯር

የየጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ሌማት ቢሮ እና በስሩ የተዋቀሩ በክ/ ከተማ ወይም በወረዲ
ያለ ጽ/ ቤቶች ማሇት ነው፡፡
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9. ‹‹ የቆጣሪ አንባቢ ኢንተርፕራይዝ ወይም ማህበር›› ማሇት የውሃ ቆጣሪ አንባቢዎችን በመጠቀም
የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራን ሇመሥራት ከቅርንጫፍ ጽ/ ቤቶች ጋር ውሌ የገባ ኢንተርፕራይዝ
ወይም ማህበር ነው፡፡
10. ‹‹ የማንበቢያ መጽሃፍ›› ማሇት ቆጣሪ አንባቢዎች የንባብ ሥራን ሇማከናውን ከቅርንጫፍ ጽ/
ቤቶች የሚረከቡት የዯንበኘችን አዴራሻ እና የውሌ ቁጥር የያዘ የውሃ ቆጣሪ ንባብ የሚመዘገብበት
መፅሃፍ ነው፡፡
11. ‹‹ የማንበቢያ ካርዴ›› ማሇት በዯንበኞች ቤት የሚቀመጥ ቆጣሪ አንባቢ በማንበቢያ መጽሃፍ ሊይ
የመዘገበውን የቆጣሪ ንባብ ፣ ንባቡ የተወሰዯበትን ቀን እና ሰዓት መዝግቦ ስሇትክክሇኛነቱ በፊርማ
የሚያረጋግጥበት ካርዴ ነው፡፡
12. ‹‹አኖማሉስ›› ማሇት የቆጣሪ ንባብ ወዯ ኮምፒተር ከተመዘገበ በኃሊ ከባሇፈው ወር አጠቃቀም
አንጻር ሲነጻጸር ምንም ያሌተጠቀመ (Zero Consumption) ወይም ከመጨረሻ የተመዘገበ ንባብ
ያነሰ ንባብ (Over Charge) ወይም ከፍተኛ አጠቃቀም (Increased Consumption) ወይም
የቀነሰ ፍጆታ (Decreased Consumption) ማሇት ነው፡፡
አንቀፅ 3
የተፈፃሚነት ወሰን
ይህ መመሪያ በማንኛውም ዯረጃ ሊይ ባለ የባሇስሌጣኑ የሥራ መሪዎች፣ ሠራተኞች ፣የቆጣሪ ንባብ
አስተባባሪዎች ፣የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም መሪዎች፣የውሃ ቆጣሪ ንባብ እና
የውሃ ቆጣሪ ንባብ ቁጥጥር ተግባራትን በሚፈጽሙ የ 3ኛ ወገን የውሃ ቆጣሪ አንባቢ ማህበራት
(ወይም ኢንተርፕራይዞች) ፣ የማህበራቱ አባሊት ሊይ ተፈፃሚ ይሆናሌ፡፡
ክፍሌ ሁሇት
ተግባርና ኃሊፊነት
አንቀፅ 4
የቅርንጫፍ ጽ/ ቤቶች ተግባርና ኃሊፊነት
1. የቆጣሪ ንባብ ሥራ የሚሠሩ ማህበራትን ይመሇምሊሌ ይቀጥራሌ፡፡
2. የቆጣሪ አንባቢ ማህበራት እና አባሊት በዯንበኞች ቤት ሇውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራ ሲሰማሩ
የዯንበኞችን ዯህንነት ሇማረጋገጥ ሲባሌ ህጋዊ ዋስትና እንዱያስይዙ ያዯርጋሌ፡፡
3. ሇቆጣሪ አንባቢዎች በሥራ ሊይ ሲሰማሩ ህጋዊነታቸውን የሚያረጋግጥ መታወቂያ ይሰጣሌ፡፡
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4. ሇቆጣሪ አንባቢዎች የቆጣሪ ንባብ የተግባር አፈጻጸምን በተመሇከተ እና አንባቢዎች ሉኖራቸው
ስሇሚገባ ስነምግባር ስሌጠና ይሠጣሌ ፡፡
5. አዱስ ቅጥያ ያገኙ ዯንበኞችን በማንበቢያ መጽሃፍ ሊይ መመዝገብ ሇቆጣሪ አንባቢ ማህበራት
አስፈርሞ ያስረክባሌ፡፡
6. የቆጣሪ አንባቢዎች በዯንበኞች ቤት የሚያስቀምጧቸው ዯረጃቸውን የጠበቁ የማንበቢያ ካርድችን
ያዘጋጃሌ፣
7. የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪዎችን ይመዴባሌ ፡፡
8. የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪና የዯንበኞችን ወይም ቆጣሪ አንባቢ ጥመርታን ይወስናሌ፡፡
9. አንዴ የቆጣሪ አንባቢ በወር የሚያነበውን የቆጣሪ ብዛት በቆጣሪ ንባብ ጥራት እና በዯንበኞች
እርካታ ሊይ መሠረት አዴርጎ ይወስናሌ እንዯ አስፈሊጊነቱ በየጊዜው የቆጣሪ አንባቢና ዯንበኛ
ጥመርታን ይከሌሳሌ፡፡
10. የቆጣሪ አንባዎች ከቆጣሪ ንባብ ጎን ሇጎን መሠራት ያሇባቸውን ተግባራት ይወስናሌ ፣ በተዛማጅ
ሇሚሠሩ ተግባራት በዚህ መመሪያ እና በህግ የሚፈቀዯውን አስፈሊጊውን ማበረታቻ ያዯርጋሌ፡፡
11. በየወሩ የቆጣሪ አንባቢ ማህበራት ያነበቡትን ንባብ ፈርሞ ይረከባሌ ፣ ትክክሇኛነቱን ያረጋግጣሌ ፣
ዴጋሚ ሉነበቡ የሚገባቸውን ቆጣሪዎች ይወስናሌ ፡፡
12. ከቆጣሪ ንባብ ጋር ተዯምረው የሚሠሩ ተግባራትን የሥራ አፈጻጸም ይገመግማሌ ፣ ግብረ መሌስ
ይሰጣሌ ፣ ማበረታቻ የሚገባቸውን መሌካም አፈጻጸሞች ይሇያሌ ፣ ያበረታታሌ፡፡
13. የተሇያዩ ስሌቶችን በመጠቀም የቆጣሪ ንባብ ተግባር አፈጻጸምን ይቆጣጠራሌ ፣ ከቆጣሪ ንባብ
አንጻር የአገሌግልት አሰጣጡ ያሇበትን ዯረጃ ይገመግማሌ ፣አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የማስተካከያ
እርምጃ ይወስዲሌ፡፡
14. የቆጣሪ አንባቢዎች የሥራ አፈጻጸም እና ስነምግባርን በተመሇከተ በዯንበኞች ያስገመግማሌ ፣
ከዯንበኞች በተገኙ መረጃዎች ሊይ መሠረት በማዴረግ የቆጣሪ አንባቢ ማህበራት አባሊትንም ሆነ
ማህበሩን ይቀጣሌ ፣ ያግዲሌ ወይም ውሊቸውን ይሰርዛሌ፡፡
15. የቆጣሪ ንባብ ማህበራት በዚህ መመሪያ እና አግባብ ባሇው ህግ መሠረት የተጣሇባቸውን
ግዳታዎች በአግባቡ ፈጽመው ሲገኙ በየወሩ ክፍያ ይፈጽማሌ፡፡
16. የቆጣሪ አንባቢ ማህበራት ውሌ እንዱሰረዝ ወይም እንዯገና እንዱታዯስ የቀረበ ማመሌከቻን
በመቀበሌ እንዱሰረዝ ወይም እንዱታዯስ ያዯርጋሌ፡፡
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17. የቆጣሪ ንባብ ሥራን ሉያቀሊጥፉ እና የዯንበኞችን እርካታ ሉያረጋግጡ የሚችለ አሠራሮችን እና
ቴክኖልጂዎችን በሥራ ሊይ እንዱውለ ያዯርጋሌ፡፡
አንቀፅ 5
የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ

ኬዝ ቲም ተግባርና ኃሊፊነት

1.

የቆጣሪ ንባብ ፣ የቢሌ ዝግጅት እና ሽያጭ ተግባራትን በበሊይነት ይመራሌ ፣ ያስተባብራሌ፡፡

2.

የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪዎችን ይመዴባሌ ፣ ይከታተሊሌ ፣ ይቆጣጠራሌ ፣ የተጣሇባቸውን
ኃሊፊነት በአግባቡ የማይወጡ የአንባቢ አስተባባሪዎች ሊይ እርምጃ ይወሳዲሌ ፡፡

3.

የቆጣሪ ማንበቢያ መጽሃፍ ያዘጋጃሌ ፣ ሇአንባቢ አስተባባሪዎች ያስረክባሌ ፣ ሁለም መጽሃፍ
ሇአንባቢ መሰጠቱን ያረጋግጣሌ ፡፡

4.

የሁለም ዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ በየወሩ መነበቡን ያረጋግጣሌ ፣ ያሌተዯረሰበት ዯንበኛ ቤት
መኖሩን ሲያውቅ ወይም ሲሇይ እርምጃ ወስድ እንዱነበብ ያዯርጋሌ ፡፡

5.

አንዴ ቆጣሪ አንባቢ በወር ውስጥ እንዱያነብ የተሰጠው ዯንበኞችን ቆጣሪ ንባብ እና የቆጣሪ
አንባቢ አስተባባሪ በሳምፕሌ ቀሇበት በማሠር ካነበበው ንባብ ጋር ያመሳክራሌ ፣ ከሚጠበቀው
በሊይ ወይም በታች ሌዩነት ካሇው የቆጣሪ አንባቢው ማህበር ሊይ እርምጃ ይወስዲሌ ፡፡

6.

የቆጣሪ ንባብን አኖማሉስ በወቅቱ ሳይዘገይ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት
መሊኩን ያረጋግጣሌ፡፡

7.

የተሳሳቱ ወይመ ስህተት የተገኘባቸውን የቆጣሪ ንባቦችን እንዱጣሩ ወይም በዴጋሚ እንዱነበቡ
ያዯርጋሌ፡፡

8.

የዯንበኞቸን ቅሬታ ይቀበሊሌ ፣ ያጣራሌ ፣ ህጋዊ እርምጃ ይወስዲሌ ፡፡

9.

ጥራት ያሇው የቆጣሪ ንባብ ሥራ በማሰራት ትክክሇኛ ቢሌ እንዱታተም ያዯርጋሌ፡፡

10.

ከማንበቢያ መጽሃፍ ሊይ

የተነበበውን የቆጣሪ ንባብ ወዯ ኮምፒተር በትክክሌ መግባቱን

ያረጋግጣሌ ፣ ወቅታዊ ንባብ እና የውሃ ሂሳብን ከቀዴሞው የዯንበኛው አጠቃቀም ጋር
ያገናዝባሌ ፡፡
11.

ዯንበኞች የውሃ ሂሳባቸውን በወቅቱ እንዱከፍለና የገቢ አሰባሰቡ በከፍተኛ ዯረጃ እንዱያዴግ
ያሌተቆጠበ ጥረት ያዯርጋሌ ፡፡

12.

የየወሩ የውሃ ሂሳብ ሇክፍያ ተቋም በወቅቱ መተሊሇፋቸውን ያረጋግጣሌ ፣ የክፍያ ተቋሙም
አገሌግልቱን ሇዯንበኞች በተገቢው ሁኔታ እየሰጠ መሆኑን ይከታተሊሌ፡፡
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13.

የክፍያ ተቋሙ ከዯንበኞች የሰበሰበውን ገንዘብ በየወሩ ወዯ ባሇስሌጣኑ የተፈቀዯ የባንክ የሂሳብ
ቁጥር ገቢ እያዯረገ መሆኑን ይከታተሊሌ ፣ ያረጋግጣሌ፡፡

14.

ትክክሇኛ

ያሌሆኑ

የዯንበኛ

የውሃ

ሂሳቦች

ካለ

በበቂ

መረጃ

እና

ማስረጃ

በማስተዯገፍ

እንዱታረሙ ያዯርጋሌ ፡፡
15.

የታረሙ ቢልችን ሇቅርንጫፉ ፋይናንስ እና ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት
ያሳውቃሌ ፡፡

16.

ውዝፍ የውሃ ሂሳብ ያሇባቸውን ዯንበኞች ይሇያሌ ፣ ሁሇት ወር እና ከዚያ በሊይ ውዝፍ
ያሇባቸውን

ዯንበኞች

በሳምንት

ሁሇት

ጊዜ

የማስጠንቀቂያ

ዯብዲቤ

በመሊክ

እንዱከፍለ

ማስጠንቀቂያ ይሰጣሌ፡፡
17.

የህዝብ አገሌግልት የሚሰጡ ተቋማት የሁሇት ወርና ከዚያ በሊይ የውሃ ውዝፍ ሂሳብ
ሲኖርባቸው በሳምንት 3 ጊዜ ተከታታይ የማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ በመሊክ እንዱከፍለ ማስጠንቀቂ
ይሰጣሌ ፣ማስጠንቀቂውንም እየፈረሙ እንዱረከቡ ያዯርጋሌ፡፡

18.

በዚህ አንቀፅ ንኡስ አንቀፅ 17 እና 18 መሠረት ማስጠንቀቂያ ዯብዲቤ ቢሊክሊቸውም ውዝፍ
የውሃ ሂሳባቸውን ያሌከፈለ ዯንበኞች አገሌግልት እንዱቋረጥ ሇውሃ ዯንበኞች አገሌግልት
ክሇርክ ሪፖረት ያዯርጋሌ ፣ ቆጣሪው መነሳቱንም ያረጋግጣሌ ፡፡

19.

በውዝፍ ሂሳብ ምክንያት የውሃ አገሌግልት የተቋረጠባቸው ዯንበኞች ያሇባቸውን ውዝፍ ሂሳብ
እና የቆጣሪ ማስቀጠያ ሂሳብ መክፈሊቸው ሲረጋገጥ ፣ የተቋረጠው አገሌግልት መሌሶ
እንዱቀጠሌ የሥራ ትእዛዝ ይሰጣሌ ፣ ሥራው በተቀመጠሇት ስታንዲርዴ መሠረት መፈጸሙን
ያረጋግጣሌ ፡፡

20.

ውዝፍ ሂሳብ ያሇበት ዯንበኛ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውዝፍ ሂሳቡን ቀርቦ ካሌከፈሇ እና
በተቀማጭ ካስያዘው ገንዘብ በታች ከሆነ ሂሳቡን አወራርድ ቀሪውን ገንዘብ ዯንበኛው ቀርቦ
እንዱረከብ በማዴረግ ውለን በመሰረዝ የውሃ መስመር ቅጥያውን ከመነሻው እንዱቋረጥ የስራ
ትእዛዝ ይሰጣሌ ፣ስራውም በተቀመጠሇት ስታንዲርዴ መሰረት መፈፀሙን ያረጋግጣሌ፡፡

21.

የውሃ ቆጣሪ በእዲ ተነስቶባቸው እዲቸውን በሁሇት ወር ( 60 ቀናት ) ውስጥ ከፍሇው
አገሌግልቱ እንዱቀጥሌ ያሊዯረጉ ዯንበኞች ቢሌ እንዲይታተምሊቸው የዱስ ኮኔክሽን የሥራ
ትእዛዝ ሞሌቶ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት ይሌካሌ ፣ አፈጻጸሙንም
ይከታተሊሌ ፡፡

22.

ውዝፍ ሂሳብ ያሇበት ዯንበኛ በአንዴ ወር ጊዜ ውስጥ ውዝፍ ሂሳቡን ቀርቦ ካሌከፈሇ እና
በተቀማጭ ካስያዘው ገንዘብ በሊይ ከሆነ ዯንበኛውን ተከታትል እንዱከፍሌ ማሳወቅ ፣ ዯንበኛው
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ሂሳቡን ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ ካሌሆነም ባሇው አሠራር መሠረት ክስ እንዱመሠረት ሇህግና
ኢንሹራንስ ዯጋፊ የስራ ሂዯት አስፈሊጊውን መረጃ ይሌካሌ፣ የህግ ሂዯቱንም ይከታተሊሌ፡፡
23.

የውሃ ቆጣሪ ዯንበኛው ቤት ሳይገኝ ቢቀርና የውሃ ቆጣሪው እንዱነሳ የተሰጠ የሥራ ትእዛዝም
ከላሇው በዯንበኛው ቤት በመገኘት ቆጣሪው በቦታው ሊይ ያሌተገኘበትን ምክንያት በማጣራት
የውሃ መስመሩን ከመነሻው እንዱቋረጥ በማዴረግ የመጨረሻውን ሲስተም ሊይ ያሇውን ንባብ
ሞሌቶ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት በመሊክ የቢሌ ህትመት እንዱቋረጥ
ያዯርጋሌ፡፡

24.

ቆጣሪው የጠፋበት ዯንበኛ በባሇስሌጣኑ አሠራርና ህግ መሠረት ማሟሊትና መክፈሌ ያሇበትን
ከከፈሇ በኃሊ የውሃ መስመሩ መሌሶ እንዱቀጠሌሇት ሲጠይቅ አገሌግልቱን እንዱያገኝ ያዯርጋሌ፡
፡

25.

ዜሮ ንባብ ሇተከታታይ ሶስት ወር በአንዴ ቆጣሪ ንባብ ሊይ ሲመጣ በቆጣሪ አንባቢው በኩሌ
ሇዯንበኛው የማስጠንቀቂያ ይሌካሌ ፣ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪዎችም በአካሌ በዯንበኛው ቤት
በመገኘት ምክንያቱን እንዱያጣሩ ዯርጋሌ፡፡

26.

ዜሮ ንባብ ሇስዴስት ወራት በተከታታይ ተነቦ የሚመጣበትን የውሃ ቆጣሪ ካሇማስጠንቀቂያ
እንዱነሳ እና መስመሩም ከመነሻው እንዱቋረጥ ያዯርጋሌ ፡፡

27.

በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 26 መሠረት የውሃ ቆጣሪ ተነስቶባቸው በሁሇት ወር ( 60 ቀናት )
ውስጥ ቀርበው አገሌግልቱን እንዱቀጥሌ ያሊዯረጉ ዯንበኞች ቢሌ እንዲይታተምሊቸው የዱስ
ኮኔክሽን የሥራ ትእዛዝ ሞሌቶ

ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂዯጋፊ የስራ ሂዯት ይሌካሌ ፣

አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ ፡፡
28.

በዚህ አንቀጽ ንኡስ አንቀጽ 21፣23 እና 27 መሠረት ቢሌ እንዲይታተምሊቸው የተዯረጉ
ዯንበኞች እስከ 6 ወራት ጊዜ ውስጥ ቀርበው አስፈሊጊውን ሁለ በመፈጸም የውሃ ቆጣሪው
እንዱቀጠሌ

ካሊዯረጉ

(Deletion)

ቅጽ

ከባሇስሌጣኑ

በመሙሊት

ጋር

ያሊቸው

ሇኢንፎርሜሽን

የዯንበኝነት

ቴክኖልጂ

ዯጋፊ

ውሌ
የስራ

ሇሁላም
ሂዯት

እንዱቋረጥ
ይሌካሌ

፣

አፈጻጸሙንም ይከታተሊሌ ፡፡
29.

ተመሊሽ ቢሌ የመሸጥ ስራ ይሰራሌ ፡፡

30.

የቆጣሪ አንባቢ ማህበራትን የጊዜ ሠላዲ በማዘጋጀት ያወያያሌ ፣ ይገመግማሌ ፣ መሌካም
አፈጻጸም ያሊቸውን እና ዯካማ አፈጻጸም ያሊቸውን በመሇየት ሇውሃ ዯንበኞች አገሌግልት የሥራ
ሂዯት ሪፖርት ያዯርጋሌ፡፡
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አንቀፅ 6
የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ተግባርና ኃሊፊነት
1. የቆጣሪ ንባብ ተግባርን ያስተባብራሌ ፣ ይመራሌ፣ይቆጣጠራሌ ፡፡
2. የማንበቢያ መጽሃፍ ከቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም በመረከብ ሇአንባቢ
ማህበራት ያስረክባሌ ፡፡
3. የዯንበኞች ቆጣሪ ማንበቢያ ካርድችን ሇቆጣሪ አንባቢዎች አስፈርሞ ያስረክባሌ ፣ ካርድቹም
ሇዯንበኞች መታዯሊቸውን ያረጋግጣሌ ፡፡
4. በዚህ መመሪያ ወይም በባሇስሌጣኑ አሠራር መሠረት በየወሩ የተመዯበሇትን ሳምፕሌ ንባብ
ይፈጽማሌ ፣ በዯንበኞች የንባብ ካርዴ ሊይ የዯንበኞች የውሃ አጠቃቀም በየወሩበ ትክክሌ
መመዝገቡን ያረጋግጣሌ ፣ በቆጣሪዎች ሊይ ቀሇበት በማሰር ወይም የተሇያዩ አሠራሮችን
በመጠቀም የንባብ ጥራትን ያረጋግጣሌ፡፡
5. በስታንዯርደ መሰረት በየወሩ ሇናሙና ንባብ ከተመረጡ 5 በመቶ መዯበኛ የውሃ አገሌግልት
ዯንበኞችን ቆጣሪ በማንበብ የማንበቢያ ቅጹን በሁሇት ኮፒ በማዘጋጀት አንደን ኮፒ በፖስታ አሽጎ
ወር በገባ 10ኛ ቀን ሇቆጣሪ ንባብ ፣ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ አስተባባሪ ያስረክባሌ ፡፡
6. በስታንዯርደ መሰረት በየወሩ ሇናሙና ንባብ ከተመረጡ 20 በመቶ ከፍተኛ እና መካከሇኛ የውሃ
አገሌግልት ዯንበኞችን ቆጣሪ በማንበብ የማንበቢያ ቅጹን በሁሇት ኮፒ በማዘጋጀት አንደን ኮፒ
በፖስታ አሽጎ ወር በገባ 10ኛ ቀን ሇቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ አስተባባሪ ያስረክባሌ ፡፡
7. የወር የውሃ አጠቃቀማቸው 501 ሜትር ኪዩብ እና በሊይ የሆኑ ከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚ
ዯንበኞች የየወሩን የቆጣሪ ንባብ እና የውሃ አጠቃቀም ሁኔታ ከቀዯሙት ሶስት ወራት ጋር
በማነጻጸር የውሃ አጠቃቀማቸውን እና የውሃ ቆጣሪውን ዯህንነት ይከታተሊሌ ፣ ይቆጣጠራሌ ፣
የክትትሌ ስሌት ይነዴፋሌ፡፡
8. የወር የውሃ አጠቃቀማቸው ከ20 ሜትር ኪዩብ እስከ 500 ሜትር ኪዩብ የሆኑ መካከሇኛ የውሃ
ተጠቃሚ ዯንበኞች የየወሩን የቆጣሪ ንባብ እና የውሃ አጠቃቀም ሁኔታ ከቀዯሙት ሶስት ወራት
ጋር በማነጻጸር የውሃ አጠቃቀማቸውን እና የውሃ ቆጣሪውን ዯህንነት ይከታተሊሌ ፣ ይቆጣጠራሌ
፣ የክትትሌ ስሌት ይነዴፋሌ ፡፡
9. የአዱስ ቅጥያ ቆጣሪ ንባብ ተነቦ እስኪመጣ ዴረስ ሇሁሇት ወር ብቻ የዝቅተኛ የውሃ አጠቃቀም
ከፍተኛ መጠን የሆነውን በወር 20 ሜትር ኪዩብ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ አገሌግልት
የማስተሊሇፍ ሥራ ይሠራሌ ፣ የአዱሱ ቆጣሪ ትክክሇኛ ንባብ ተነቦ ሲመጣ ከተከፈሇበት የውሃ
መጠን ጋር የማወራረስ ወይም የማስተካከሌ ሥራ እንዱሠራ ያዯርጋሌ ፡፡
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10. የቆጣሪ ንባብ ወቅት ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ንባቡ ሇሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ አገሌግልት
ሇምዝገባ (encoding) እስኪሊክ ዴረስ በስሩ ያለትን ወይም የሚስተባብራቸውን የማንበቢያ
መጽሃፎችን ንባብ በናሙና ንባብ ከተወሰደት ንባቦች ጋር በማነጻጸር ትክክሇኛነቱን ያረጋግጣሌ፡፡
11. ሇንባብ ሥራ ክትትሌ የተቀመጡ ቀሇበቶች በሙለ መመሇሳቸውን ያረጋግጣሌ ፣ ካሌተመሇሱ
ቀሇበት የታሰረባቸውን ዯንበኞች ንባብ ሳይነበብ በግምት የተሞሊ እንዯሆነ አዴርጎ በመውስዴ
በአንባቢ አስተባባሪ የተነበበውን ንባብ በትክክሇኛ ንባብ በመጠቀም አንባቢው ክፍያ እንዲይፈጸምሇት
ያዯርጋሌ፡፡
12. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 11 መሠረት ሳይመሇስ የቀረውን ቀሇበት ከአንባቢው ጋር በጋራ
በመሆን ዯንበኛው ቤት ዴረስ በመሄዴ በመመዝገብ ቀሇበቱ እንዱመሇስ ያዯርጋሌ ፣ አንዴ አንባቢ
በአንዴ ወር ያሌመሇሰው የቆጣሪ ቀሇበት ቁጥር ብዛት እስከ 10 ቀሇበት ከሆነ አንባቢው

ማህበሩ

የአገሌግልት ክፍያው የማይፈጸምሇት ሆኖ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ እንዱሰጠው ያዯርጋሌ ፡፡
13. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 11 መሠረት ሳይመሇስ የቀረውን ቀሇበት ከአንባቢው ጋር በጋራ
በመሆን ዯንበኛው ቤት ዴረስ በመሄዴ በመመዝገብ ቀሇበቱ እንዱመሇስ ያዯርጋሌ ፣ አንዴ አንባቢ
በአንዴ ወር ያሌመሇሰው የቆጣሪ ቀሇበት ቁጥር ብዛት 10 እና ከዚያ በሊይ ቀሇበት ከሆነ አንባቢው
የወሩ ትክክሇኛ የንባብ ክፍያ 25 በመቶ እንዲይከፈሇው በማዴረግ እንዱቀጣ ያዯርጋሌ ፡፡
14. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 11 መሠረት ሳይመሇስ የቀረውን ቀሇበት ከአንባቢው ጋር በጋራ
በመሆን ዯንበኛው ቤት ዴረስ በመሄዴ በመመዝገብ ቀሇበቱ እንዱመሇስ ያዯርጋሌ ፣ አንዴ አንባቢ
በአንዴ ወር ያሌመሇሰው የቆጣሪ ቀሇበት ቁጥር ብዛት ከታሰረው ቀሇበት 25 በመቶ እና ከዚያ
በሊይ ከሆነ አንባቢው ስራውን ማህበሩ ሇሚተካው አንባቢ አስረክቦ እንዱሰናበት ያዯርጋሌ ፡፡
15. ቆጣሪ አንባቢዎች በምክንያታዊ ኮዴ ( Reason Code ) የሚመሌሷቸውን ቆጣሪዎች ትክክሇኛነት
የተሇያዩ መንገድች በመጠቀም ያጣራሌ ፣ ይከታተሊሌ ፣ የሃሰት ምክንያታዊ ኮዴ ሞሌተው
የሚመጡ አንባቢዎችን በመከታተሌ እርምጃ በማህበሩ በኩሌ እንዱወሰዴ ያዯርጋሌ ፡፡
16. ቆጣሪ አንባቢዎች የሚያቀርቧቸውን የቆሙ ቆጣሪዎች ፣ የቆሸሹ ቆጣሪዎች ፣ የቴክኒክ ችግር
ያሇባቸውን ውሃ መስመሮች ወይም ቆጣሪዎች እንዱስተካከለ ወይም እንዱታዩ አስፈሊጊውን
የሥራ ትእዛዝ በመሙሊት ሇውሃ ዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት ክሇርክ ያስተሊሌፋሌ፣
ተገቢው የማስተካከያ እርምጃ መወሰደን ይከታተሊሌ ፡፡
17. የቆጣሪ አንባቢዎች አንብበው ያመጡትን መጽሃፍ ንባብ ትክክሇኛነት አረጋግጦ ይረከባሌ ፣
የተነበበውን ንባብ ሇቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም አስፈርሞ ያስረክባሌ፡፡
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18. የቆጣሪ ንባብ ወዯ ኮምፒተር ሲመዘገብ ችግር የታየባቸውን እና ተመሊሽ የሆኑ ንባቦች እንዱጣሩ
ወይም በዴጋሚ እንዱነበቡ ሇአንባቢ ማህበራት ያስረክባሌ ፣ በተቀመጠሇት ጊዜ ውስጥ ንባቡ
ተስተካክል መነበቡን ያረጋግጣሌ ፡፡
19. የቆጣሪ አንባቢዎች በምክንያታዊ ኮዴ ( Reason Code ) ሪፖርት ያዯረጓቸው ዯንበኞች
ቆጣሪዎች ከሁሇት ወር በሊይ ሳይስተካከለ የቆጣሪ ግብር ብቻ ይዘው የሚወጡ ከሆነ በአካሌ
ዯንበኞቹ ቤት በመገኘት ያጣራሌ ፣ አግባብነት ያሇውን እርምጃ ይወስዲሌ ፡፡
20. ዜሮ ንባብ ሇተከታታይ ሶስት ወራት ጊዜ በአንዴ ቆጣሪ ንባብ ሊይ ሲመጣ በአካሌ ዯንበኛው ቤት
በመገኘት ምክንያቱን ያጣራሌ ፣ አግባብነት ያሇውን እርምጃ ይወስዲሌ ፡፡
21. ዯንበኞች በተሇያየ ምክንያት ቀዴመው ከፍተኛ የውሃ ፍጆታ ዋጋ ከከፈለ (OVC) እነዚህን
ዯንበኞች ሇይቶ በየወሩ የመከታተያ ቅጽ ሊይ በመመዝገብ ወዯ ትክክሇኛው የቢሌ ስርአት እንዱገቡ
ያዯርጋሌ ፡፡
22. ከኢንፎርሜሽን

ቴክኖልጂ

ዯጋፊ

የስራ

ሂዯት

የሚሊከውን

አኖማሉስ

ሇቆጣሪ

አንባቢዎች

በመመዝገብ ያከፋፍሊሌ ፣ በተገቢው ጊዜ ውስጥ አንባቢው አስተካክል እንዱመሌስ ያዯርጋሌ፡፡
23. በቆጣሪ አንባቢዎች ተስተካክል የቀረበሇትን አኖማሉስ አጣርቶ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ
የስራ ሂዯት ያስረክባሌ፣
24. ከዯንበኞች የሚቀርቡ የንባብ ስህተት ቅሬታዎችን ይቀበሊሌ ፣ በአካሌ ዯንበኛው ቤት በመገኘት
ቅሬታውን ያጣራሌ ፣ ዯንበኞችን ቆጣሪ አንባቢው ባሇበት ያወያያሌ ፣ የችግሩን መነሻ በማጣራት
እርምጃ ይወስዲሌ፡፡
25. የቆጣሪ አንባቢዎችን የሥራ አፈጻጸም መከታተያ መዝገብ በማዘጋጀት በየወሩ የአንባቢውን
አፈጻጸም ፣ የቆጣሪ ንባብ ስህተት ፣ የዯንበኞች ቅሬታ እና በተጓዲኝ የተሰጡ ተግባራትን አፈጻጸም
ይመዘግባሌ ፡፡
አንቀፅ 7
የቆጣሪ አንባቢ ኢንተርፕራይዞች

ተግባርና ኃሊፊነት

1. የቆጣሪ አንባቢ ማህበራት ሇቆጣሪ ማንበብ ሥራ የሚፈሇገውን የትምህርት መስፈርት የሚያሟለ
አባሊት ሉኖሩት ይገባሌ፡፡
2. የማህበሩ አባሊት እና አመራሩ በሙለ በቆጣሪ ንባብ ሥራ ሊይ እንዱሠማሩ ማዴረግ አሇበት፡፡
3. የማህበሩ አመራርና አባሊት ሥራ ከመጀመራቸው በፊት ባሇስሌጣኑ የሚያዘጋጀውን ስሌጠና
እንዱወስደ ማዴረግ አሇበት፡፡፡
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4. የማህበሩ አባሊት መሌካም ስነምግባር ያሊቸው ፣ በማንኛወም ሱስ ያሌተያዙ ፣ ከሚኖሩበት ወረዲ
የመሌካም ስሇምግባር ያሊቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ የሚችለ ፣ በወንጀሌ ያሌተቀጡ እና
በእግር ተንቀሳቅሶ ሇመሥራት የሚያስችሌ የጤና ሁኔታ ያሊቸው ሉሆኑ ይገባሌ፡፡
5. የማህበሩ አመራሮችና አባሊት ሇውሃ ዯንበኞች ዯህንነት ሲባሌ በባሇስሌጣኑ የሚጠየቁትን ዋስትና
ማቅረብ አሇባቸው፡፡
6. ወርሃዊ የቆጣሪ ንባብ ፕሮግራሙን ዯንበኞች እንዱያውቁት ሇማዴረግ ሲባሌ የባሇስሌጣኑ
ማህተም ያረፈበት ጥራቱን የጠበቀ ማስታወቂያ የንባብ ሠራተኛውን ስም ፣ መቼ የት ሰፈር
የንባብ ሥራውን እንዯሚሠራ በወረዲ አስተዲዯር ጽ/ ቤት ሠላዲ እና ዘወትር ህዝብ በሚያይበት
ቦታዎች መሇጠፍ አሇበት፡፡
7. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 የተጠቀሰው የህዝብ ማስታወቂያ እንዲይበሊሽ ጥንቃቄ ማዴረግ
አሇበት ሲበሊሽ ወይም የአንባቢ ሇውጥ ሲኖር የተስተካከሇ ማስታወቂያ አንባቢው ወዯ ሥራ
ከመሠማራቱ አንዴ ሳምንት ቀዯም ብል መሇጠፍ አሇበት፡፡
8. የቆጣሪ አንባቢ ወዯ ሥራ ሲሠማራ ሇዯንበኞች ገሊጭ የሆነ ባሇስሌጣኑ የመረጠውን የቀሇም
አይነት ዩኒፎርም ወይም ጋዎን በማዘጋጀት ማሌበስ አሇበት ፣ በዩኒፎርሙ ጀርባ እና በቀኝ ዯረት
ሊይ የባሇስሌጣኑ አርማ እና በግራ ዯረት ሊይ የማህበሩ አርማ በግሌፅ የሚታይ ሁኔታ
ሉታተምበት ይገባዋሌ፡፡
9. የቆጣሪ አንባቢዎች ቅርንጫፉ በሚሰጠው በቆጣሪ አንባቢ ዯንበኛ ጥመርታ ስላት መሠረት ብቻ
አንባቢዎቹ የሚያነቡትን የቆጣሪ ብዛት ይመዴባሌ፡፡
10. የአዱስ ዯንበኛ ቆጣሪ ንባብ ሇማህበሩ ሲጨመርሇት አካባቢውን መሠረት በማዴረግ ሇቆጣሪ
አንባቢዎች ይዯሇዴሊሌ፡፡
11. የቆጣሪ አንባቢዎች በሥራ ሊይ ሲሰማሩ በሚያነቡት መጽሃፍ ውስጥ ያሌተካተተ በሚያነቡበት
ሠፈር የማይነበብ ቆጣሪ ካጋጠማቸው የውሃ ቆጣሪው ባሇቤት ስም ፣ አዴራሻ እና የቆጣሪ ቁጥር
በመመዝገብ ከ 10 ቀን ባሌበሇጠ ጊዜ ውስጥ ሇባሇስሌጣኑ ማሳወቅ አሇበት ፡፡
12. ከቆጣሪ ንባብ ውጪ የማህበሩ አባሊት በማንኛውም አይነት የውሃ ቴክኒክ ሥራዎች ማሇትም
የውሃ መስመር ጥገና ፣ የቆጣሪ መቀጠሌ ፣ ቆጣሪ ማንሳት ፣ ቆጣሪ ማጽዲት ፣ ቆጣሪ ምርመራ
እና ጥገና እና በመሳሰለት ስራዎች ሊይ በሥራ ሰዓትም ሆነ ከሥራ ሰዓት ውጪ ሉሠማሩ
አይችለም ፣ ማህበሩም አንባቢዎች በማንኛውም የውሃ ቴክኒክ ሥራ ሊይ ያሌተሰማሩ እና በዚህ
ስራ ሊይ እስካለበት ግዜ ዴረስም የማይሰማሩ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡
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13. የቆጣሪ አንባቢዎች ዯንበኞች ከባሇስሌጣኑ ጋር ባሊቸው የውሌ ግዳታ መሀሌ ጣሌቃ መግባት ፣
ጉዲይ ማስፈጸም ፣ የውሃ ቢሌ መክፈሌ እና በመሳሰለት ጉዲዮች እንዲይሳተፉ እና በዚህ መመሪያ
ከተሰጡጣቸው

ተግባርና ኃሊፊነት ውጪ እንዲይንቀሳቀሱ ማዴረግ እና መቆጣጠር አሇበት፡፡

14. የቆጣሪ አንባቢዎች ከዯንበኞች ጋር መሌካም ግንኙነት እንዱኖራቸው ፣ ሇዯንበኞች ተገቢው ክብር
እንዱሰጡ ፣ ሇንባብ ሥራ ሲሠማሩ ማንኛውንም 3ኛ ወገን ወይም ግሇሰብ ይዘው መንቀሳቀስ
እንዯማይችለ ፣ አሌኮሌ ጠጥቶ ወይም ጫት ቅሞ ወዯ ዯንበኛ ቤት መግባት ወይም መንቀሳቀስ
እንዯማይችለ ፣ ምንም አይነት የጦር መሳሪያ ይዘው መሰማራት እንዯማይችለ የሚገሌፅ እና
የሚስገዴዴ የስነምግባር ግዳታ ማስፈረም አሇበት ፣ ሇአፈፃፀሙም ጥብቅ ክትትሌ ማዴረግ እና
ኃሊፊነት መውሰዴ ይወስዲሌ፡፡
15. ዯንበኞች በቆጣሪ ንባብ ሥራ ሊይ ወይም በውሃና ፍሳሽ አገሌግልት ሊይ የሚያቀርቡትን ቅሬታ
ተቀብል ሇባሇስሌጣኑ ማስተሊሇፍ አሇበት፡፡
16. አንባቢዎች ሇንባብ ሲንቀሳቀሱ ዯንበኞች በቤታቸው ካሌተገኙ አንባቢው በቀጣይ ቀን በዴጋሚ
በመምጣት የሚያነብበትን ቀንና ሰዓት ማስታወቂያ ወይም ማስታወሻ በዯንበኛው ቤት ዋና በር
ሊይ እንዱሇጥፍ ማዴረግ አሇበት፡፡
17. የባሇስሌጣኑ ሇዯንበኞች የሚያስተሊሌፈውን ማስታወቂያ ፣ማስጠንቀቂያ፣ መጥሪያ ፣ ብሮሸርሽ ፣
እና የመሳሰለትን ሇዯንበኞች ያዯርሳሌ፡፡
18. የባሇስሌጣኑ በህግ በተሰጠው ስሌጣን ፣ የህግ ግዳታ እና ሃሊፊነት ወሰን ውስጥ ሆኖ የመስራት
ሃሊፊነት አሇበት፡፡
አንቀፅ 8
የውሃ ቆጣሪ አንባቢ ተግባርና ሃሊፊነት
1. የየወሩን የውሃ ቆጣሪ ማንበቢያ የጊዜ ሰላዲ ( ፕሮግራም ) ሇዯንበኞች በማሳወቅ እና በወረዲ ጽ/
ቤቶች ፣ በጋራ መኖሪያ ቤቶች ፣ በየዞኑ በግሌፅ ሉታይ በሚችሌ ቦታ ማስታወቂያ በመሇጠፍ
በፕሮግራሙ መሠረት በየቤቱ በመሄዴ ንባብ ያካሂዲሌ፡፡
2. አንባቢው ዯንበኞች የንባብ ካርዴ እንዱኖራቸው ማዴረግ አሇበት ፣ የንባብ ካርዴ የላሊቸው
ዯንበኞች ካጋጠሙ ዝርዝሩን በመያዝ በቀጣይ ወር የንባብ ካርዴ ይሰጣሌ፡፡
3. በቀዲሚ ወር 28ኛ ቀን የማንበቢያ መጽሃፍ በመረከብ ቤት ሇቤት በመሄዴ የውሃ ቆጣሪ ንባብ
በመፈጸም ቀጣይ ወር በገባ በ 20ኛው ቀን ያነበበበትን መጽሃፍ ሇቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ
ያስረክባሌ ፡፡
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4. የዯንበኞች ወርሃዊ ፍጆታ የተዛባ እንዲይሆን ሇማዴረግ ይቻሌ ዘንዴ የንባብ ግዜው በየወሩ
በተመሳሳይ ቀን ወይም አንዴ ቀን ወዯ ኃሊና ወዯ ፊት ብቻ እንዱሆን በማዴረግ በአካሌ በመገኘት
ብቻ ንባብ ይወስዲሌ ፡፡
5. በየወሩ ንባብ ከዯንበኞች ቆጣሪ በሚወሰዴበት ወቅት በዯንበኛው ቤት በሚገኝ የንባብ ካርዴ ሊይ
የእሇቱን ንባብ ፣ ንባብ የተወሰዯበትን ቀንና ሰዓት ፣ የውሃ ፍጆታ ሂሳብ መጠን መዝግቦ
በፊርማው ያረጋግጣሌ፡፡
6. ባሇስሌጣኑ

በሚዘጋጀው የማንበቢያ ቅፅ/ መጽሃፍ ወይም ባሇስሌጣኑ የሚያቀርበውን አማራጭ

ቴክኖልጂን በመጠቀም የውሃ ዯንበኞች ቆጣሪ በሚገኝበት ቦታ በመገኘት የየወሩን የውሃ ቆጣሪ
ንባብ ይመዘግባሌ፡፡
7. የውሃ ቆጣሪ በትክክሌ መገጠሙን ( ወይም ሮቢሾ አሇመሆኑን ) ፣ የቆጣሪ ማሸጊያ ሉዴ
አሇመበጠሱን እና የቆጣሪው ዯህንነት የተጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣሌ ፡፡
8. ከቆጣሪ በፊት ህገ ወጥ ቅጥያ አሇመፈጸሙን ያረጋግጣሌ ፣ ይህ ተፈፅሞ ሲገኝ ወዱያውኑ
እርምጃ እንዱወሰዴ ያሳውቃሌ ፣ ህገ ወጥ ቅጥያ ወይም ህገ ወጥ የመስመር ዝርጋታ ምሌክት
ወይም ጥርጣሬ ካሇ ሇቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ በአፋጣኝ ሪፖርት ያዯርጋሌ ፣ በጥቆማው መሠረት
እርምጃ መወሰደን ያረጋግጣሌ፡፡
9. ዯንበኛው ከቆጣሪ በኃሊ ሇላሊ

ሊሌተፈቀዯሇት ግሇሰብ ወይም ዴርጅት የውሃ መስመሩን አሳሌፎ

አሇመሰጠቱን ይቆጣጠራሌ ይከታተሊሌ፡፡
10. የውሃ ቆጣሪ ባሇስሌጣኑ ባሇው አሠራርና ዯንብ መሠረት ከተገጠመበት ቦታ ሊይ ያሌተዛወረ
መሆኑን ይከታተሊሌ ያረጋግጣሌ፡፡
11. የውሃ ቆጣሪ ሊይ ወይም አካባቢ የውሃ ቆጣሪ ንባብን የሚያውክ ግንባታ ፣ የውሻ ቤት ፣ መጸዲጃ
ቤት ፣ አጥር እና ላልች ተመሳሳይ ነገሮች

አሇመገንባታቸውን ይከታተሊሌ ፣ ተፈጽሞ ሲገኝም

ሪፖርት ያዯርጋሌ ፡፡
12. ከተሇመዯው የተሇየ የተጋነነ የውሃ አጠቃቀም በመብሇጥም ሆነ በማነስ ሲያጋጥም ወዱያውኑ
ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ ያሳውቃሌ፡፡
13. በንግዴ ቤት ( Non Domestic ) ቆይተው ወዯ መኖሪያ ቤት ( Domestic ) የተሇወጡ ወይም
መኖሪያ ቤት ( Domestic ) ቆይተው ወዯ ንግዴ ቤት ( Non Domestic ) የተሇወጡ ዯንበኞችን
ዝርዝር እየተከታተሇ በየወሩ ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ ያሳውቃሌ፡፡
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14. ባሇስሌጣኑ

ሇዯንበኞቹ

የሚያስተሊሌፋቸውን

የተሇያዩ

ማስታወቂያዎች

፣

መረጃዎች

፣

ማስጠንቀቂያዎች ፣ እና የመሳሰለትን ያዯርሳሌ፡፡
15. ሇሥራ ሲሠማራ ባሇስሌጣኑ በመረጠው ቀሇም እና በጀርባ እና በቀኝ ዯረት ሊይ የባሇስሌጣኑ
አርማ እና በግራ ዯረት ሊይ የማህበሩ አርማ በግሌፅ በሚታይ ሁኔታ የታተመበትን ዩኒፎርም
ወይም ጋዎን መሌበስ ይኖርበታሌ፡፡
16. ከኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯጋፊ የስራ ሂዯት የሚሊከውን አኖማሉስ ከቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪዎች
በመረከብ በሁሇት ቀን ውስጥ የንባቡን ትክክሇኛነት አረጋግጦ ይመሌሳሌ፡፡
17. ፣ከማህበሩ ሃሊፊዎች ጋር በወር አንዴ ጊዜ በቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ በመገኘት ወርሃዊ ስብሰባ ሊይ
ይሳተፋሌ፡፡
18. ባሇስሌጣኑ በሚያዘጋጀው ሳምንታዊም ሆነ ላልች የመሰብሰቢያ ፕሮግራሞች ሊይ ሰዓት አክብሮ
ይገኛሌ ፣ በባሇስሌጣኑ በሚዘጋጀው የአቅም ግንባታ ስሌጠና ሊይ በንቃት ይሳተፋሌ፡፡
አንቀፅ 9
የውሃ ቆጣሪ አንባቢዎች ተጓዲኝ / ተጨማሪ ተግባርና ሃሊፊነት
1. የቆጣሪ አንባቢው በተመዯበበት ክሌሌ ሇሥራ ሲዘዋወር የውሃ ስርጭት በታቀዯው መሠረት
ያሌተፈጸመ ከሆነ ሪፖርት ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡
2. ቆጣሪ አንባቢው ንባብ ባካሄዯባቸው ቤቶች ውሃ በፈረቃቸው እየታዯሇ መሆኑን አሇመሆኑን ጠይቆ
በማረጋገጥ መረጃውን

በመያዝ

በፈረቃቸው ውሃ የማያገኙ

ቤቶች ሲያጋጥሙ ወዱያውኑ

ሇቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ ያሳውቃሌ፡፡
3. የሚያፈስ የውሃ መስመር ሲያጋጥመው ወዱያውኑ መረጃውን በመመዝገብ ሇሚመሇከተው ክፍሌ
ያሳውቃሌ እንዱሁም

መስሩር መጠገን እና አሇመጠገኑን በመከታተሌ በቀጣይ ጊዜ ማሳወቅ

አሇበት፡፡
4. በተመዯበበት ክሌሌ ህገ ወጥ ቅጥያን ይከታተሊሌ ይቆታጠራሌ ፣ ተፈጽሞ ሲገኝም ወዱያውኑ
መረጃውን መዝግቦ ያሳውቃሌ ፣

ህገ ወጥ ዴርጊቱ ሊይ እርምጃ መወሰዴና አሇመወሰደን

በመከታተሌ አጣርቶ በቀጣይ ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ ያሳውቃሌ፡፡
5. በህግ ወይም በመመሪያ ከተፈቀዯው ውጭ የውሃ አገሌግልቱን አሊግባብ ሲጠቀም ወይም ሇላሊ
አገሌግልት ሲያውሌ የተገኘ ዯንበኛን አዴራሻውን በመመዝገብ ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ ያሳውቃሌ፡
፡
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6.

በውሃ መስመር ሊይ ህገ ወጥ ግንባታ ( የመንግስት የውሃ መስመር የሚያሌፍበትን ቦታ ማጠር
፣ በውሃ መስመር ሊይ መንገዴ መገንባት ፣ በውሃ መስመር ሊይ የፍሳሽ ማስተሊሇፊያ ዱች
መገንባት

፣

በውሃ

መስመር

ሊይ

ጋራዥ

ወይም

ጋራዥ

ዘይት

የሚያሌፍበት

ወይም

የሚጠራቀምበት ሁኔታ መፍጠር ፣ ወ.ዘ.ተ. ) በግሇሰብም ሆነ በተቋማት ሲፈጸም ሇሚመሇከተው
የባሇስሌጣኑ የስራ ክፍሌ ያሳውቃሌ፡፡
7. የውሃ መበከሌ ወይም ዴፍርስነት ያሇባቸው አካባቢዎች ሲያጋጥም ወዱያውኑ መረጃውን
በመመዝገብ ሇሚመሇከተው ክፍሌ ማሳወቅ እንዱሁም ጥቆማውን በመጠቀም የማስተካከያ ርምጃ
መወሰደንና አሇመወሰደን ተከታትል በቀጣይ ጊዜ ማረጋገጥ ይኖርበታሌ፡፡
8. ሇረዥም

(

ከሶስት

ወር

በሊይ

)

ጊዜ

ሂሳብ

ሳይከፍለ

ውሃ

የሚጠቀሙ

ወይም

ቢሌ

የማይወጣሊቸው ዯንበኞች ሲያጋጥሙ ወይም መረጃ ሲሰማ መረጃውን ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ
ያሳውቃሌ፡፡
9. አዱስ የውሃ አገሌግልት

ቅጥያ ኖሯቸው ነገር ግን ቢሌ የማይወጣሊቸው ዯንበኞች ሲያጋጥሙ

መረጃውን በጽሁፍ መዝግቦ ሇቆጣሪ ንባብ አስተባባሪ ያሳውቃሌ፡፡
10. የባሇስሌጣኑ የውሃ ዯንበኛ የሆኑና ያሌሆኑ የቤት ባሇቤቶችን መዝግቦ መረጃ እንዱያመጣ ሲጠየቅ
በሚሰጠው ቅጽ መሠረት ይመዘግባሌ ሇዚህም ባሇስሌጣኑ የማበረታቻ ክፍያ ሉፈጽም ይችሊሌ ፣
11. በተጨማሪም ላልች እንዯ ወቅቱ ሁኔታ ባሇስሌጣን መስሪያ ቤቱ በማበረታቻ ወይም በቀጥታ
የሚሰጠውን ተጨማሪ የሥራ ትእዛዝ መፈጸም ግዳታ አሇበት፡፡

ክፍሌ ሶስት
የቆጣሪ ንባብ ስርዓት እና ክፍያ አፈፃፀም
አንቀፅ 10
የቆጣሪ አንባቢና ዯንበኞች ጥመርታ
1. በማስፋፊያና ተራራማ አካባቢዎች አንዴ ቆጣሪ አንባቢ እስከ 1,200 ዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ
ማንበብ አሇበት ፣
2. በመሃሌ ከተማ አንዴ ቆጣሪ አንባቢ እስከ 1,725 ዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ ማንበብ አሇበት ፣
3. በኮንዯሚኒየም ቤቶች አንዴ ቆጣሪ አንባቢ እከከ 1,850 ዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ ማንበብ አሇበት ፣
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4. ባሇስሌጣኑ የውሃ ቆጣሪ ንባብ ጥራትን ሇማስጠበቅ ሲባሌ የአንባቢና ዯንበኛ ጥመርታን እንዯ
አስፈሊጊነቱ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ ፡፡
አንቀፅ 11
የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪና ዯንበኞች ጥመርታ
1. አንዴ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ 7500 ዯንበኞች የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሥራ መከታተሌ ፣
መቆጣጠር እና ማስተባበር አሇበት ፣
2. አንዴ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ከ 4 – 6 ቆጣሪ አንባቢዎችን መከታተሌ ፣ መቆጣጠር እና
ማስተባበር አሇበት ፣
3. አንዴ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ከፍተኛ የውሃ ተጠቃሚ ከሆኑ ዯንበኞች መጽሃፍ ውስጥ
የዯንበኞቹን 20 በመቶ በሳምፕሌ በመምረጥ በየወሩ ቀሇበት ማሠር አሇበት ፣
4. አንዴ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ የመዯበኛ (ከፍተኛ ውሃ ተጠቃሚ ካሌሆኑ) ዯንበኞች መጽሃፍ
ውስጥ የዯንበኞቹን

5 በመቶ በሳምፕሌ በመምረጥ በየወሩ ቀሇበት ማሰር አሇበት ፣

5. የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ሁለም ቀሇበቶች በቆጣሪ አንባቢዎች በየወሩ ከንባብ መጽሃፍ ጋር
መመሇሳቸውን በማረጋገጥ አሇበት ፣ ያሰረው ቀሇበት ካሌተመሇሰ ከቆጣሪ አንባቢው ጋር
በዯንበኛው ቤት በአካሌ በመሄዴ እንዱመሇስ ማዴረግ አሇበት ፣
6. ባሇስሌጣኑየውሃ ቆጣሪ ንባብ ጥራትን ሇማስጠበቅ ሲባሌ የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪና ዯንበኛ
ጥመርታን እንዯአስፈሊጊነቱ ሉያሻሽሌ ይችሊሌ ፣
7. ባሇስሌጣኑ የቆጣሪ አንባቢ ቀሇበት የሚያስርባቸውን ዯንበኞች ብዛት እንዯአስፈሊጊነቱ ሉጨምር
ወይም ሉቀንስ ይችሊሌ፡፡
አንቀፅ 12
የናሙና የቆጣሪ ንባብ

አፈጻጸምና የሚያስከትሇው ኃሊፊነቶች

1. የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪዎች በየወሩ ከአንባቢው የጊዜ ሠላዲ ቀዴመው ሇናሙና በተመረጡ
ዯንበኞች ቆጣሪ ሊይ የንባብ መቆጣጠሪያ ቀሇበት ማሠር አሇባቸው ፣
2. የቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ቀሇበት ባሰረባቸውን ቆጣሪዎች ምንም አይነት ህገ ወጥ ተግባር
አሇመፈጸሙን ያረጋግጣሌ ፣ ተፈጽሞ ከተገኘ ፣ የህገ ወጥ ዴርጊቱን በመመዝገብ የፎቶና ላልች
በህግ ተቀባይነት ያሊቸውን ማስረጃዎች ያሰባስባሌ ፣
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3. የቆጣሪ

አንባቢ አስተባባሪው

በዚህ አንቀፅ ንዑስ

አንቀጽ

2 መሠረት ህገ ወጥ ተግባር

በተፈጸመበት ቆጣሪ እንዱነሳ ያዯርጋሌ ፣ በተነሳው ቆጣሪ ምትክ ላሊ የተመረጠ ቆጣሪ ሊይ
ቀሇበት ማሠር አሇበት፣
4. ቆጣሪ አንባቢአስተባባሪ

የናሙና ንባብ ያዯረገባቸውን ቆጣሪ ባሇቤት ዯንበኞች በቆጣሪ ንባብ ሊይ

ያሊቸውን አስተያየት ሇዚህ ሥራ በተዘጋጀ ቅጽ መሠረት ይቀበሊሌ ፣ ዯንበኞች ፍቃዯኞች ከሆኑ
የሰጡትን አስተያየት በፊርማቸው እንዱያረጋግጡ ያዯርጋሌ ፣
5. ቀሇበት የታሰረባቸው ቆጣሪዎች ዯንበኞች የቆጣሪ ቁጥር ፣ የውሌ ቁጥር ፣ ናሙና ንባብ እና
አስተያየት በሚስጥር ተመዝግቦ የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም መሪ እጅ
መቀመጥ አሇበት ፣
6. የቆጣሪ

አንባቢ

የዯንበኞችን

የቆጣሪ

ንባብ

ሇቆጣሪ

አንባቢ

አስተባባሪ

ሲያስረክብ

ቀሇበት

የታሰረባቸውን ቆጣሪዎች ቁጥርና የውሌ ቁጥር መዝግቦ ከቀሇበቱ ጋር በየወሩ ማስረከብ አሇበት ፣
7. የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም የተመሇሱና ያሌተመሇሱ ቀሇበቶችን በየወሩ
ይሇያሌ ፣ ቀሇበቱ ሊሌተመሇሰበት ንባብ ክፍያ እንዲይፈጸም ያዯርጋሌ ፣ ቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ
ናሙና አንብቦ ያመጣውን ንባብ ሇኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ክፍሌ ያስተሊሌፋሌ፣
8. በአንቀጽ 14 ንዑስ አንቀጽ 5 መሠረት በቆጣሪ አንባቢ አስተባባሪ ተመዝግቦ የመጣው የዯንበኞች
አስተያየት ቆጣሪ አንባቢው በዚህ መመርያ አንቀጽ 8 እና 9 የተሰጠውን ተግባርና ኃሊፊነት
አሇመወጣቱን የሚያመሊክት ከሆነ የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም አንባቢውን
ሇቀጠረው ኢንተርፕራይዝ ተገቢውን እርምጃ እንዱወስዴ ማዴረግ አሇበት ፣
9. በየወሩ አንዴ ጊዜ የቆጣሪ አንባቢዎችና እና የማህበሩ አመራሮች በተገኙበት ስሇ ስራ አፈጻጸም
እና በቆጠራ ሂዯት ስሊጋጠሙ ችግሮች

ግምገማ መካሄዴ አሇበት ፣የቆጣሪ ንባብ ፣ ቢሌ

ዝግጅትና ሽያጭ ኬዝ ቲም በየወሩ የቀጣይ ወር የንባብ መጽሃፍ ሇአንባቢ ከመተሊሇፉ በፊት
ወይም ከቀጣይ ወር ከንባብ መጽሃፍ ጋር በግምገማው የተገኘውን የማህበሩን አጠቃሊይ አፈጻጸም
ጥንካሬና

ዴክመት

እንዱሁም

ከዯንበኞች

የተሰጡ

አስተያያቶችን

በጽሁፍ

አዘጋጅቶ

ሇኢንተርፕራይዞቹ ወይም ማህበራቱ አስፈርሞ ያስረክባሌ ፣
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አንቀፅ 13
የቆጣሪ አንባቢ ኢንተርፕራይዞች ወርሃዊ ክፍያ
1. በየወሩ በትክክሌ ተነቦ ሇሚመጣ የቆጣሪ/ ዯንበኛ ቁጥር በውለ የተቀመጠውን የአንዴ ንባብ
የማንበቢያ ዋጋ በቀጥታ በትክክሌ በተነበበው ቆጣሪ ብዛት በማባዛት ሇኢንተርፕራይዙ ይከፈሊሌ፡፡
2. ሇቆጣሪ አንባቢ ኢንተርፕራይዞች ወርሃዊ ክፍያ የሚፈጸመው ሇኢንተርፕራይዙ እንዱያነብ
የተሰጡ መጽሃፎች ንባብ በሙለ በማንበቢያ ጊዜ ውስጥ ተጠቃሇው በትክክሌ መነበባቸው
ሲረጋገጥ ብቻ ይሆናሌ፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 የማንበቢያ መፅሃፍ ተጠቃል እንዯገባ የሚረጋገጠው ወይም ሇክፍያ
ብቁ የሚሆነው የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ዯ/ የስራ ሂዯት የቆጣሪ ንባብን ኢንኮዱንግ ሠርቶና
እንዱታረሙ የተጠየቁ የንባብ ማጣሪያዎች (አኖማሉስ) ታርመው ሲቀርቡ ዯ/ የስራ ሂዯቱ ክፍያ
የሚፈጸምባቸውን በትክክሌ የተነበቡ ንባቦች ቁጥር ሇፋይናንስ ዯ/ የሰራ ሂዯት ሲያቀርብ ብቻ ነው፡
፡
4. የየወሩ ክፍያ ሲፈጸም የአጠቃሊይ ወርሃዊ ክፍያ ሊይ 10 (አስር) በመቶ ሇውሌ አፈጻጸም (
የጉዴሇት ወይም ተጠያቂነት ) ዋስትና ተቀናሽ ይዯረጋሌ፡፡ በየወሩ ኢንተርፕራይዙ የሚፈሇግበት
ጉዴሇት ወይም ተጠያቂነት ከላሇበት በቀጣይ ወር ክፍያ ሊይ የቀዯመው ወር የዋስትና ተቀናሽ
ተዯምሮ ይከፈሇዋሌ፡፡
አንቀፅ 14
የውሌ ግዳታን ባሇመወጣት ስሇሚዯረግ የቅጣት ተቀናሽ
1. የቆጣሪ አንባቢ ኢንተርፕራይዝ ( ማህበር) በቆጣሪ አንባቢዎች በኩሌ አስነብቦ ያመጣው ንባብ
ውስጥ ስህተት መፈጸሙ ከተረጋገጠ ሇጠቅሊሊው ወርሃዊ የንባብ ሥራ ከሚከፈሇው ገንዘብ ውስጥ
ሇአንዴ ውሌ ቁጥር የሚዯርሰው ዴርሻ ተሰሌቶና በተሳሳቱ ውልች መጠን ተባዝቶ በሚገኘው
ውጤት ሊይ 20 (ሃያ) በመቶ ቅጣት ታክልበት ሇዋስትና ከተያዘው ገንዘብ ሊይ ተቀናሽ ሆኖ
ሇባሇስሌጣኑ ገቢ ይዯረጋሌ፡፡
2. ቆጣሪ አንባቢዎች የዯንበኛው ቤት ሳይዯርሱ የሃሰት ንባብ ኮድችን ማሇትም ውሃ አይዯርሳቸውም
፣ በሩ ዝግ ነው ፣ ተናካሽ ውሻ አሇ ፣ ቆጣሪው በጭጋግ ተሸፍኗሌ እና በመሳሰለት ምክንያት
የወሩን የቆጣሪ ንባብ በትክክሌ ሳያነቡ ቢቀሩ ፣ ያሌተነበበውን ውሌ ተቆጥሮ ሇኢንተርፕራይዙ
ወይም ሇመሃበሩ ሇአንዴ ውሌ ቁጥር በሚከፈሇው ክፍያ ተባዝቶ በሚገኘው ውጤት ሊይ 30
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(ሰሊሳ) በመቶ ቅጣት ታክልበት ሇዋስትና ከተያዘው ገንዘብ ሊይ ተቀናሽ ሆኖ ሇባሇስሌጣኑ ገቢ
ይዯረጋሌ፡፡

ክፍሌ አራት
ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች
አንቀፅ 15
የቆጣሪ አንባቢዎች ሇሚፈጽሙት ተጨማሪ ተግባራት ማበረታቻ
1. የሚያፈስ የውሃ መስመር ( በጊቢ ውስጥም ሆነ ከጊቢ ውጪ ) ቀዴሞ የጠቆመ እና በጥቆማው
መሠረት መጠገኑን ያረጋገጠ የጠቆመው የሚያፈስ መስመር ተመዝግቦ እና በቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ
ሥራውን በሠሩት የሚመሇከታቸው አካሊት እና በበሊይ ኃሊፊዎች ውጤቱ ሲረጋገጥ ሇእያንዲንደ
የተጠገነ የውሃ መስመር ማበረታቻ የ 2 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ሇቆጣሪ አንባቢው
በማህበሩ በኩሌ የሚከፈሌ ይሆናሌ፡፡
2. ህገ ወጥ ቅጥያ ቀዴሞ የጠቆመ እና በጥቆማው መሠረት እርምጃ መወሰደን ያረጋገጠ የጠቆመው
ህገ ወጥ ቅጥያ ተመዝግቦ እና በቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ

ሥራውን በሠሩት የሚመሇከታቸው አካሊት

እና በበሊይ ኃሊፊዎች ውጤቱ ሲረጋገጥ በእያንዲንደ ህገ ወጥ ቅጥያ ማበረታቻ የ 10 ዯንበኞች
የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ሇቆጣሪ አንባቢው በማህበሩ በኩሌ የሚከፈሌ ይሆናሌ፡፡
3. በውሃ መስመር ሊይ ህገ ወጥ ግንባታ መፈጸሙን ቀዴሞ የጠቆመ እና በጥቆማው መሠረት
እርምጃ መወሰደን ያረጋገጠ የጠቆመው ህገ ወጥ ግንባታ ተመዝግቦ እና በቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ
ሥራውን በሠሩት የሚመሇከታቸው አካሊት እና በበሊይ ኃሊፊዎች

ውጤቱ ሲረጋገጥ በእያንዲንደ

ህገ ወጥ ግንባታ ማበረታቻ የ 5 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ሇቆጣሪ አንባቢው በማህበሩ
በኩሌ የሚከፈሌ ይሆናሌ፡፡
4. በህግ ወይም በመመሪያ ከተፈቀዯው ውጭ የውሃ አገሌግልቱን አሊግባብ ሲጠቀም የተገኘ ዯንበኛን
ያሳወቀ

እና

እርምጃ

እንዱወሰዴ

ያዯረገ

እና

በቅርንጫፍ

ጽ/

ቤቱ

ሥራውን

በሠሩት

የሚመሇከታቸው አካሊት እና በበሊይ ኃሊፊዎች ውጤቱ ሲረጋገጥ በእያንዲንደ ህገ ወጥ አጠቃቀም
ጥቆማ ማበረታቻ የ 5 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ሇቆጣሪ አንባቢው በማህበሩ በኩሌ
የሚከፈሌ ይሆናሌ፡፡
5. ከሶስት ወር በሊይ የተጠቀመበትን ውሃ ሳይከፍሌ የሚጠቀም ዯንበኛን በመጠቆም እና ቆጣሪው
እንዱነሳ በማዴረግ ውዝፉ ገቢ እንዱሆን በማዴረግ ውጤት ያስገኘ ቆጣሪ አንባቢ በቅርንጫፍ ጽ/
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ቤቱ የሚመሇከታቸው አካሊት ውጤቱ ሲረጋገጥ በእያንዲንደ ቆጣሪ ማበረታቻ የ 10 ዯንበኞች
የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ሇቆጣሪ አንባቢው በማህበሩ በኩሌ የሚከፈሌ ይሆናሌ፡፡
አንቀፅ 16
የቆጣሪ አንባቢዎች ሇሚፈጽሙት ጥፋት ቅጣት
1. ባሇስሌጣኑ ከቆጣሪ ንባብ ሥራ ጋር በተያያዘ በሠራተኞች የህብረት ስምምነት የቅጣት ሰነዴ ሊይ
የተቀመጠው የቅጣት ሁኔታ ሙለ ሇሙለ ሇማህበራት የቆጣሪ አንባቢ ሠራተኞች የሚተገበር
ይሆናሌ፡፡
2. የንባብ ፕሮግራሙን ሇዯንበኞች በግሌጽ ሉነበብ በሚችሌ ማስታወቂያ በወረዲ ጽ/ ቤቶች ፣
በሸማቾች ማህበር ሱቆች ፣ ብዙ ሰው በሚሰበሰብበት የመንዯር አዯባባዮች በመሇጠፍ ዯንበኞች
ፕሮግራማቸውን አውቀው እንዱጠብቁት ያሊዯረገ ቆጣሪ አንባቢና ማህበር ይህ አሇመፈጸሙ
በአንባቢ አስተባባሪዎች ሲረጋገጥ ወይም ዯንበኞች ማስታወቂያ እንዲሌተሇጠፈ ሲያሳውቁና
ሲረጋገጥ ወይም የወረዲ አስተዲዯሩ ሲያሳውቅ ጥፋቱ ሇመጀመሪያ ጊዜ የተፈጸመ ሲሆን ቆጣሪ
አንባቢውና ማህበሩ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንዱዯርሳቸው ይዯረጋሌ፡፡
3. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ የተጠቀሰው ጥፋት በማንኛውም ማህበሩ የንባብ ስራ
በሚሰራባቸው አካባቢዎች በዴጋሚ ከተከሰተ ወይም ከተፈጠረ ከማህበሩ የወር ክፍያ ሊይ የ 25
ውልች ንባብ ሂሳብ ተሰሌቶ በመቀነስ ሇቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ ገቢ ይሆናሌ፡፡
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 2 ሊይ የተጠቀሰው ጥፋት በማንኛውም ማህበሩ የንባብ ስራ
በሚሰራባቸው አካባቢዎች ሇሶስተኛ ከተፈጠረ የማህበሩ ውሌ እንዱሰረዝ ይዯረጋሌ፡፡
5. በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ በአንዴ ማህበር ውስጥ የሚሠሩ 5 አባሇት ሇማንኛውንም አይነት
ቅጣት የተዲረጉ ከሆነ ማህበሩ ወይም ኢንተርፕራይዙ በስሩ ያለ ሠራተኞችን ማስተዲዯርና
መምራት እንዲሌቻሇ ተቆጥሮ ውለ ይሰረዛሌ፡፡
6. የቆጣሪ አንባቢው ማህበሩ በአባሊቱ በኩሌ በቀጥታ እንዱፈፅማቸው ውሌ የገባባቸውን ውሃ ቆጣሪ
ንባብ ሥራ ማሇትም በየወሩ መነበብ ያሇበትን ቆጣሪ በየወሩ ሳያነብ በግምት የሚያስተሊሌፍ እና
የቆጣሪ ንባብን በካርዴ ሊይ በተገቢው ያሌመዘገበ ቆጣሪ አንባቢ ጥፋቱ የተፈጸመው ከ 10 ባሌበሇጡ
ዯንበኞች ሊይ ሲሆን የ 10 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ከወር ዯሞዙ በማህበሩ በኩሌ ይቀጣሌ
ማህበሩም የገንዘብ ቅጣቱን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ገቢ ያዯርጋሌ ፡፡
7. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 6 ሊይ የተጠቀሱትን ጥፋቶች ከ 10 በሊይ ዯንበኞች ወይም ውሌ ቁጥሮች
ሊይ የፈጸመ ቆጣሪ አንባቢ ከሥራው ይታገዲሌ፡፡
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8. በባሇስሌጣኑ ሇዯንበኞች እንዱበተን የሰጠውን ማስታወቂያ ፣ማስጠንቀቂያ እና የመሳሰለትን ሇዯንበኞች
ያሊዯረሰ ቆጣሪ አንባቢ ጥፋቱ ሇመጀመሪያ ግዜ የተፈጸመ ሲሆን

የ 5 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ

ከወር ዯሞዙ በማህበሩ በኩሌ ይቀጣሌ ፣ ማህበሩም የገንዘብ ቅጣቱን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ገቢ
ያዯርጋሌ ፣ ማህበሩም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ እንዱዯርሰው ይዯረጋሌ፡፡ በተመሳሳይ ቆጣሪ አንባቢው
ሇሁሇተኛ ጊዜ ዴርጊቱን ከተፈጸመ ቆጣሪ አንባቢው ከንባብ ስራ ይሰናበታሌ፡፡ በአንዴ ዓመት ጊዜ
ውስጥ ተመሳሳይ ጥፋት በአንዴ ወይም በተሇያዩ አንባቢዎች ሇሶስት ጊዜ በአንዴ ማህበር አባሊት
ከተፈጸመ የማህበሩ ውሌ ይሰረዛሌ፡፡
9. የውሃ ቆጣሪ ዞሮ መገጠሙን እያወቀ ያሊሳወቀ ወይም ከውሃ ዯንበኞች ጋር በሁኔታው የተዯራዯረ
ወይም በቀጥታ በህገ ወጥ ዴርጊቱ የተሳተፈ ቆጣሪ አንባቢ ከሥራው ታግድ በህግ የሚጠየቅ ይሆናሌ፡
፡ ይህ ዴርጊት በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ በአንዴ ማህበር ውስጥ ከሶስት ሠራተኞች በሊይ ተፈጽሞ
ሲገኝ ሠራተኞቹን የቀጠረው ማህበር ውሌ ይሰረዛሌ ፣ ሇተፈጠረውም ችግር በህግ አግባብ የሚጠየቅ
ይሆናሌ፡፡
10. በሚሰማራበት ክሌሌ ህገ ወጥ ቅጥያ መፈጸሙን እያወቀ ሪፖርት ያሊዯረገ ወይም ህገ ወጥ ቅጥያ
ከሚፈጽሙ ጋር ተባበረ ቆጣሪ አንባቢ ከሥራው ታግድ በህግ የሚጠየቅ ይሆናሌ፡፡ ይህ ዴርጊት
በአንዴ አመት ጊዜ ውስጥ በአንዴ ማህበር ውስጥ ከሶስት ሠራተኞች በሊይ ተፈጽሞ ሲገኝ
ሠራተኞቹን የቀጠረው ማህበር ውሌ ይሰረዛሌ ፣ ሇተፈጠረውም ችግር በህግ አግባብ የሚጠየቅ
ይሆናሌ፡፡
11. በሚሠማራበት ክሌሌ ( በዴንገተኛ አዯጋ ከሚያጋጥም ስብራት ውጪ ) የቆጣሪ አንባቢው በአካባቢው
የቆጣሪ ንባብ ፕሮግራሙ ሆኖ ሳሇ ከሁሇት ቀን በሊይ ያፈሰሰ የውሃ መስመር በህብረተሰቡ ጥቆማ
ከተገኘ ሇቆጣሪ አንባቢው ሇማበረታቻ ሉከፈሇው ከተመዘገበሇት ማንኛውም ክፍያ ሊይ ሇእያንዲንደ
የሚያፈስ መስመር የ 2 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ ተሰሌቶ ከወር ዯሞዙ በማህበሩ በኩሌ ይቀጣሌ
ማህበሩም የገንዘብ ቅጣቱን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ገቢ ያዯርጋሌ ፡፡
12. የውሃ ቆጣሪ አንባቢው በሚሠማራበት ክሌሌ እርሱ በተመዯበበት ጊዜ ውስጥ በውሃ መስመር ሊይ
ተፈጸመ ህገ ወጥ ግንባታ በህብረተሰቡ ጥቆማ ከተረጋገጠ ሇቆጣሪ አንባቢው ሇማበረታቻ ሉከፈሇው
ከተመዘገበሇት ማንኛውም ክፍያ ሊይ ሇእያንዲንደ ህገ ወጥ ግንባታ የ 2 ዯንበኞች የንባብ ክፍያ
ተሰሌቶከወር ዯሞዙ በማህበሩ በኩሌ ይቀጣሌ ማህበሩም የገንዘብ ቅጣቱን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ ገቢ
ያዯርጋሌ ፡፡
13. በሚሠማራበት ክሌሌ እርሱ በተመዯበበት ጊዜ ውስጥ ከአንዴ ሳምንት የዘሇሇ የውሃ ስርጭት መቋረጥ
ወይም በማንኛውም ጊዜ የተከሰተ የውሃ ብክሇት ማጋጠሙን እያወቀ ሳያሳውቅ የቀረ ቆጣሪ አንባቢ
ጥፋቱ ሇመጀመሪያ ጊዜ ሲፈጸም ቅርንጫፍ ጽ/ ቤቱ የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ ሇማህበሩ ይሰጣሌ ፣
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ማህበሩም

ሇቆጣሪ አንባቢው እንዯሁኔታው ተገቢውን ቅጣት ወይም የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት

ቅርንጫፉ እንዱያውቀው ያዯርጋሌ፡፡ ቆጣሪ አንባቢው ይህንን ጥፋት በዴጋሚ ከፈፀመ ችግሩ በተፈጠረ
ጊዜ በባሇስሌጣኑ የሚመሇከታቸው ኃሊፊዎች እየተረጋገጠ ሇማህበሩ ሲቀርብ የ 5 ዯንበኞች የንባብ
ክፍያ ተሰሌቶ ከወር ዯሞዙ

የሚቆረጥበት ይሆናሌ ማህበሩም የገንዘብ ቅጣቱን ሇቅርንጫፍ ጽ/ቤቱ

ገቢ ያዯርጋሌ ፣ በአንዴ ዓመት ውስጥ ከሶስት ጊዜ በሊይ ተዯጋጋሚ ተመሳሳይ የማሳወቅ ችግር
የፈፀመ ቆጣሪ አንባቢ ከባሇስሌጣኑ ጋር ተባባሪ እንዲሌሆነ ተቆጥሮ ከሥራ ይታገዲሌ፡፡ በተመሳሳይ
በአንዴ አመት ግዜ ውስጥ ሶስት አባሊት በተዯጋጋሚ ( ከሁሇት በሊይ )ጥፋት ከፈፀሙ ማህበሩ
ሠራተኞቹን መምራት እና መከታተሌ እንዲሌቻሇ ተቆጥሮ ውለ ይቋረጣሌ፡፡
14. በማንኛውም ሁኔታ ከባሇስሌጣኑ ዯንበኞች ጋር ጸብ የፈጠረ ፣ አግባብ ባሌሆነ አቀራረብ ዯንበኞችን
ያጉሊሊ ፣ ከዯንበኞች በማንኛውም ሁኔታ ገንዘብ የተቀበሇ ፣ ከራሱ ወጪ ወዯ ዯንበኞች ጊቢ ላሊ ሰው
ይዞ የገባ ቆጣሪ አንባቢ ከሥራው ይታገዲሌ፡፡ በተመሳሳይ በአንዴ አመት ግዜ ውስጥ ሶስት አባሊቱ
ከሊይ የተገሇፀ ውን ጥፋት ከፈፀሙ ማህበሩ ሠራተኞቹን መምራት እና መከታተሌ እንዲሌቻሇ
ተቆጥሮ ውለ ይቋረጣሌ፡፡
15. በህግ ከተቀመጠው ውጪ ምክንያት በማቅረብ የውሃ ቆጣሪ ንባብ ሆን ብል ሳያነብ በመቅረት
ዯንበኞችን ያጉሊሊ እና የባሇስሌጣኑን ባጅ ማዴረግ እንዯተጠበቀ ሆኖ በዯንበኞች በተጠየቀ ጊዜ
መታወቂያውን

ሇማሳየት

ፍቃዯኛ

ያሌሆነ

ቆጣሪ

አንባቢ

ጉዲዩ

በማስረጃ

ሲረጋገጥ

ከሥራው

ይሰናበታሌ፡፡ በተመሳሳይ በአንዴ አመት ግዜ ውስጥ ሶስት አባሊቱ ከሊይ የተገሇፀ ውን ጥፋት ከፈፀሙ
ማህበሩ ሠራተኞቹን መምራት እና መከታተሌ እንዲሌቻሇ ተቆጥሮ ውለ ይቋረጣሌ፡፡
አንቀፅ 17
ተጠያቂነት
በዚህ መመሪያ የተጣሇበትን ኃሊፊነት በአግባቡ ያሌተወጣ የስራ መሪ ወይም ፈፃሚ፣

በስራ መሪዎች

መተዲዯሪያ ዯንብ ወይም በህብረት ስምምነቱ እንዱሁም እንዯአስፈሊጊነቱ አግባብ ባሇው የሃገሪቱ ህግ መሰረት
ተጠያቂ ይሆናሌ፡፡

አንቀፅ 18
መመሪያውን የማሳወቅ ግዳታ
የዯንበኞች አገሌግልት የሥራ ሂዯት የባሇስሌጣኑ የሥራ ሃሊፊዎች፣ ሰራተኞች ፣ ከባሇስሌጣኑ ጋር የቆጣሪ
ንባብ ስራ ሇማከናወን ውሌ የገቡ ማህበራት ፣ዯንበኞች እና የሚመሇከታቸው አካሊት ስሇ አሰራሩ እና

ስሇመመሪያው አፈፃፀም በቂ እውቀት እንዱኖራቸው የማሳወቅ ግዳታ አሇበት፡፡
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አንቀፅ 19
መመሪያውን ስሇማሻሻሌ
ባሇስሌጣኑ አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘው በማንኛውም ጊዜ መመሪያውን በሙለ ወይም በከፊሌ ሉያሻሽሌ
ይችሊሌ፡፡
አንቀፅ 20
የመተባበር ግዳታ
ይህንን

መመሪያ

ሇማስፈጸም

በየትኛውም

ዯረጃ

ያለ

የባሇስሌጣኑ

ኃሊፊዎች፣

ሰራተኞች

፣

የሚመሇከታቸው መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ፣ ከባሇስሌጣኑ ጋር የቆጣሪ
ንባብ ስራ ሇማከናወን ውሌ የገቡ ማህበራት ወይም ህግና ዯንብ እንዱያስከብሩ ስሌጣን የተሰጣቸው
አካሊት፣ ማንኛውም ሰው እና ዯንበኞች የመተባበር ግዳታ አሇባቸው፡፡
አንቀፅ 21
ተፈፃሚነት ስሇማይኖራቸው መመሪያዎች
ከዚህ መመሪያ ጋር የሚቃረኑ ላልች መመሪያዎች ወይም አሰራሮች በዚህ መመሪያ ውስጥ
በተመሇከቱት ጉዲዮች ሊይ ተፈፃሚነት አይኖራቸውም፡፡
አንቀፅ 22
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
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