ኢሳፕ2 –በውሀው ዘርፍ የተገኙ ውጤቶች፣ ግኝቶችና የተወሰዱ የጋራ ዕርምጃዎች

የኢትዮጵያ ማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም2 በኢትዮጵያ ሁሉም ክልሎች በሚገኙ 61 ወረዳዎች ውስጥ በውሀው ዘርፍ
ከተሰማሩ 29 የማሕበራዊ ተጠያቂነት ፈጻሚ አጋር ተቋማት ጋር ሰርቷል፡፡ ይህ ጠቅለል ያለ ማብራሪያ በዚህ ዘርፍ የተገኙ አበይት
ውጤቶችንና ሥራ ላይ የዋለውን አቅም፤ የዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች፤ እንዲሁም በማሕበረሰቡ፣ በአገልግሎት
ሰጪዎችና በየአካባቢው ባሉ የመንግስት አካላት የተደረጉ ጥረቶችን ያሳያል፡፡

በአገልግሎት አሰጣጡ ላይ የታዩ መሻሻሎችና ሥራ ላይ የዋለው ኃብት
የማሕበራዊ ተጠያቂነት ፕሮጀክቶች ማሕበረሰቡ፣ መንግስት፣ እንዲሁም የግሉን ዘርፍና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትን ጨምሮ
ሌሎች አካላት በጋራ እንዲንቀሳቀሱ ምቹ ሁኔታን ፈጥረዋል፡፡ ይህም እስከ መጋቢት 2007 ዓ.ም ድረስ የሚከተሉት የአገልግሎት
መሻሻሎች እውን እንዲሆኑ ምክንያት የሆነን ኃብት ማስተባበር አስችሏል፡፡

የተጠገኑ የውሀ ማደያዎች (99)
አዲስ የተገነቡ የውሀ ማደያዎች (104)
የተዘረጉ ተጨማሪ የውሀ መስመሮች…
በውሀ ማደያዎች ዙሪያ የተሰሩ አጥሮች…
የሕዝብ መጸዳጃ ቤቶች (762)
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በዘርፉ አፈጻጸም ላይ የተስተዋሉ ግኝቶች
ከውሀ ችግሮች ጋር ተያይዞ በከተማና በገጠር ያሉት ተግዳሮቶች ይለያያሉ፡

በገጠር – በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት ራቅ ብለው የሚሰበሩ መስመሮችን ለማወቅ ይቸገራሉ ወይም የውሀ
አቅርቦት መኖርና አለመኖሩን አያውቁም፡፡ ብዙ የውሀ አስተዳደር ኮሚቴዎች ሥራቸውን በአግባቡ እያከናወኑ
አይደሉም፡፡ የውሀ ክፍያዎችም አይሰበሰቡም፡፡ ለድሀ የገጠር ቀበሌ ነዋሪዎች አዲስ ውሀ ለማስገባት የሚያስፈልገው
ወጪ ከአቅማቸው በላይ ነው፡፡



በከተማ – የሕዝቡ ቁጥር ከፍተኛ ከመሆኑ የተነሳ ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ መፍትሄ ይፈልጋል፡፡ በተጨናነቁ የመኖሪያ
አካባቢዎች የውሀ መስመር ለመዘርጋት አዳጋች ሊሆን ይችላል፡፡

ለረዥም ጊዜ ውሀ መቋረጥ፤ የውሀ ባለሙያዎች ከሥራ ቶሎ ቶሎ ስለሚለቁ እነሱን የማግኘት ደረጃ ዝቅተኛ መሆን፤ በውሃ
አቅርቦት ንግድ ላይ የተሰማሩ ግለሰቦች ከውሀው ችግር ተጠቃሚዎች በመሆናቸው ምናልባት ችግሩ በዚያው እንዲቀጥል
የየአካባቢው የመንግስት አካላት ላይ ተጽዕኖ ሊያደርጉ መቻላቸው በዘርፉ ላይ የታዩ አጠቃላይ ችግሮች ናቸው፡፡
ከሌሎች ዘርፎች ጋር ሲነጻጸር ለውሀ ችግሮች መፍትሄ ለመስጠት በርከት ያለ ገንዘብ ይፈልጋል፤ በመሆኑም በውሀው ዘርፍ
የተሻሻሉ የአገልግሎት ውጤቶች ላይ ለመድረስ ወረዳዎች የዞንና የክልል ኃላፊዎችን ማሳተፍ ይጠበቅባቸዋል፡፡ የበላይ አካላት
ደግሞ ያላቸውን ወጪ ያደርጋሉ፤ አልያም ችግሩ አንገብጋቢ በሆነበት ቦታ ገንዘብ ለማውጣት ፍቃደኛ ለሆኑ የተባበሩት
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መንግስታት ድርጅት ተቋማትና መንግስታዊ ካልሆኑ ዓለም አቀፍ መስሪያ ቤቶች ጋር እንዲገናኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፡፡
ለማሕበረሰብ ቡድኖችና ለማሕበራዊ ተጠያቂነት ኮሚቴዎች ከመንግስት ጋር በዚህ ደረጃ መነጋገር በራሱ አቅምን አጎልብቶ ያለፈ
ልምምድ ነው፡፡
የውሀ ችግሮችን ለመቅረፍ የተወሰዱ የጋራ እርምጃዎች
የማሕበረሰብ አባላት፣ አገልግሎት ሰጪዎችና በየአካባቢው ያሉ የመንግስት አካላት፤ በውሀው ዘርፍ ላጋጠሟቸው ችግሮች
መፍትሄ ለመስጠት በሚከተሉትን የጋራ የድርጊት ተግባራት ላይ ተስማምተው፤ በጋራ ተግብረዋቸዋል፡፡

ተጨማሪ የውሀ መውረጃዎችን መትከል፤ ሥርዐት መዘርጋት፤…
ነባር የውሀ ማደያዎችን መጠገን
አዲስ የውሀ ኮሚቴ ማቋቋምና የክፍያ አስተዳደር ሥርዐት…
የውሀ ምንጮችን በአጥር መከለል፤ ጥበቃ ማድረግ፤ በዙሪያው…
የእጅ ውሀ ምንጮችን በማሕበረሰቡ ጉልበት መቆፈር
ለውሀ መግፊያ ፓምፕ የኃይል ማሻሻያ ማድረግ
በትምህርት ቤት ተገነቡ የውሀ ማከፋፈያዎች
የውሀ ማጠራቀሚያዎችን በክሎሪን ማከም
በከፊል የተከናወኑ የጋራ መርሐ-ግብሮች
ለውሀ አስተዳደር ኮሚቴዎች ሙያዊ ሥልጠና መስጠት
ለእንሰሳትና ለእርሻ ሥራ የሚውል የተለየ ኩሬ መቆፈር
ለውሀ ፓምፕ ግፊት የሚያግዝ የኃይል አቅርቦት በማዘጋጀት…
በውሀው ዘርፍ የሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን መዋጋት
የውሀ መነሻዎችን ጥራቱን በጠበቀ ሁኔታ በመገንባት ችግሮች…
አዲስ የውሀ አቅርቦትና ስርጭት መገንባት
የተጠቃሚዎች ፎረም
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የማ/ተ ፈጻሚ አጋሮች ቁጥር

አሁን የመንግስትን የአገልግሎት አሰጣጥ ደረጃ ተረድተናል፡፡ ለ300 ተጠቃሚዎች
የሚበቃ፤ በቀን ለእያንዳንዱ ቤተሰብ 100 ሊትር ውሀ የሚሰጥ ማደያ በ1.5
ኪሎሜትር ርቀት ውስጥ ማግኘትና በቀን በ0.20 ሳንቲም 25 ሊትር ውሀ መቅዳት
መብታችን ነው፡፡
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