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የአካባቢ እና ህብረተሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ማጠቃሇያ ሪፖርት 
 

1. መግቢያና ዲራ 

1.1 መግቢያ 

የአካባቢና ህብረተሰብ ተጽዕኖ ግምገማ (ESIA) በኢትዮጵያ አካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን ፖሉሲ 

ሰነዴ ውስጥ በአጽኖት የተካተተ ሲሆነ በአዱስ እና በሚታዯሱ ፕሮጀክቶች ትግበራ 

የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና አካባቢያዊ አለታዊ ተጽዕኖዎች እንዱገዯብ ሇማዴረግ እንዱሁም 

ዘሊቂ የተፈጥሮ አካባቢያዊ ሀብቶች መጠቀምን ሇማረጋገጥ ነው፡፡ በመሆኑም ይህ ግምገማ 

የተከናወነው ሇዴሬ እና ሇገዲዱ ግዴቦች እዴሳት የፌዯራሌ እና የአሇም ባንክ ሴፍጋርዴ ፖሉሲ 

አሊማዎች ትግበራ ሇሟሟሊት ተብል ነው፡፡ 
 

1.2 ዲራ 

የዴሬ እና የሇገዲዱ ግዴቦች የሚገኙት በአዱስ አበባ ዙሪያ ኦሮሚያ ሌዩ ዞን በረክ ወረዲ ውስጥ 

ነው፡፡ ሁሇቱ ግዴቦች የአዱስ አበባ ከተማ ውሃ አቅርቦትን 40% የሚሸፍኑ ሲሆን አጠቃሊይ 

የውሃ የማምረት አቅማቸው 192 ሺህ ሜ.ኩ በቀን ሆኖ ከዚህ ውስጥ የሇገዲዱ ግዴብ 150 

ሺህ ሜ.ኩ ሲይዝ ዴሬ ግዴብ 42 ሺህ ሜ.ኩ ይይዛሌ፡፡ ከረዥም ጊዜ አገሌግልት የተነሳ 

የግዴቦች የተወሰኑ አካሊት ተገቢ አገሌግልት መስጠት ሊይ አይዯለም፡፡ 

አገሌግልት መስጠት ካሌቻለት ግዴብ አካሊት ውስጥ አንደ የማፍሰሻ በር (Spillway gate) 

ከሲሉንዯሮቹ አንደ ዘይት በማፍሰሱ ምክንያት ነው፡፡ ግዴቦችን ሇማሳዯስ አዱስ አበባ ውሃና 

ፍሳሽ ባሇስሌጣን እና የውሃ፣ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር የግዴቦች የተሟሊ ሴፍቲ ግምገማ 

በማዴረግ የግዴቦች ዯህንነት እና የከተማውን ዘሊቂ ውሃ አቅርቦት ሇማሻሻሌ እራሱን የቻሇ 

የባሇሙያዎች ቡዴን (Independent panel of experts) የማካተት ግምገማ እንዱያዯርግ፡  

በመሆኑም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተጠየቀውን ስራ ሇመተግበር የባሇሙያዎች ስብስብ 

ቡዴንን አቋቁሞ የግዴቦቹ ይዞታ እንዱጠና አዴርጓሌ፡፡ የባሇሙያዎች ስብስብ ቡዴን 58 የስጋት 

አባባሽ ምክንያት ይሆናለ ተብል የሚገመቱ ምክንያቶችን (Risk Driver Potential Failure mode- 

PFMs) በሇገዲዱ ግዴብ ሊይ ባሇው መረጃ ሊይ ተመስርቶ የሇዩ ሲሆን ከዛ ውስጥ 6 ይበሌጥ 

ሉፈጠሩ የሚችለ ናቸው ተብል ተሇይቷሌ፡፡ እነኚህ 6 ወሳኝ ስጋቶች "PFMs" እና ስጋቶችን 

ሇመቀነስ የተቀመጡ የመፍትሄ ሃሳቦች ከዚህ በታች ተዘርዝረዋሌ፡- 



PFM #34 (የውሃ ማፍሰሻ በር)-የ"Operational gate" አሇመስራት፡- በ"Hydraulic gate" 

አሇመስራት ምክንያት ከበቂ በሊይ ውሃን የማፍሰስ እና በጎርፍ ወቅት የግዴቡ ውሃው እስከ 

አናቱ ሞሌቶ እንዱፈስ የመያዝ አቅምን ያሳጣሌ፡፡   

መወሰዴ የሚገባ እርምጃ፡- የውሃ ማፍሰሻ በር የሚቆጣጠር የ"Hydraulic cylinder" በትክክሌ 

እንዱሰራ መቀየር 

PFM #35 (የውሃ ማፍሰሻ) - ችግር ያሇበት ማሸጊያ የውሃ ማፍሰሻ በር (Spillway gates) 

እንዱከፈት በማዴረግ የግዴቡ ታችኛው አካባቢ እንዱጠሇቀሇቅ ማዴረግ  

መወሰዴ የሚገባ እርምጃ:- ማሸጊያዎችን በሚጠበቀው ሌክ መጠገን 

 PFM #37 የእያንዲንደ አካሊት በትክክሌ ስሇሚሰራ "Standard of Operation" ከ"Rule curves" 

መከታተያ ጎርፍን ሇመከሊከሌ የሚያስችሌ ዘዳ አሇመኖር 

የሚወሰዴ እርምጃ: የመከሊከያ ዘዳዎችን ማዘጋጀት 

PFM #38 (አጠቃሊይ) - በአዯጋ ወይም በግዴቡ መዯርመስ ምክንያት በታችኛው አካባቢ ሊይ 

ሉዯርስ የሚችሇውን አዯጋ ሇማስቀረት የአዯጋ ጊዜ መከሊከያ እቅዴ (EPP) አሇመኖር 

የሚወሰዴ እርምጃ: የአዯጋ መካሇከያ እቅዴ "EPP"ን በማስቀመጥ በዚሁ መሰረት ተግባራዊ 

ማዴረግ እና በየጊዜው መቆጣጠር (በየዓመቱ) 

 PFM#39 (ማፍሰሻ)- የጎርፍ ትንበያ ስርዓት መታጣት ችግር እና የ"Gate operations" 

እስከ አናቱ ሞሌቶ መፍሰስ አዯጋ የማስከተሌ ሁኔታ እና የግዴቡ መዯርመስ   

እርምጃ: የግዴቡ ውሃ ማከማቻ "Bathymetric survey" በየጊዜው ማዯስ አስፈሊጊነት እና 

የግዴቡ ሊይኛው ክፍሌ ስርዓት ጎርፍ ሇመተንበይ የሚረዲውን መዘጋጀት 

PFM#41 (ማፍሰሻ)- የማፍሰሻ ሌቀት ከ45 ሜ.ኩ በሴኮንዴ በመብሇጡ ምክንያት የግዴቡ 

ታችኛው አካባቢ ውዴመት ማስከሰት   

   እርምጃ: ተገቢ የአዯጋ ማስጠንቀቂያ ዕቅዴ (EPP) እና አስቀዴሞ የማስጠንቀቂያ ስርዓት ማኖር 

 

 በተመሳሳይ ሁኔታ የባሇሙያዎች ስብጥር 21 የስጋት አባባሽ የሆኑ ክስተቶችን (PFMs) በዴሬ 

ግዴብ ባሇው መረጃ መሰረት በመሇየት 2 ይበሌጥ ሉፈጠር የሚችሌ ታሊቅ ክስተቶች 

ተሇይቷሌ፡፡ 
 

   እነኚህ 2 ወሳኝ ሉፈጠሩ የሚችለ ክስተቶች (PFMs) ተያያዥ ስጋቶችን ሇመቀነስ የሆኑት 

የተቀመጡ የመፍትሄ ሃሳቦች (ዴርጊቶች)፡- 

 PFM#14 (የግዴቡ ታችኛው መውጫ) - በኮንዱዩት ውስጥ የብረት ሌባስ (Steel lining) 

በመበሊሸቱ በ"Construction joints" በኩሌ ፍሰት ማስከተሌ  



የሚጠበቅ እርምጃ:- የተጎዲውን "Steel lining" መተካት 

 PFM #16 (የግዴቡ ታችኛው መውጫ) - የግዴቡ ታችኛው መውጫ በዯሇሌ መዯፈንና በአዯጋ 

ጊዜ ማምሇጫ ሂዯት አሇመኖር  

የሚጠበቅ እርምጃ፡- የግዴቡ ታችኛው መውጫን መጠገን 
 

1.3 በአሁኑ ጊዜ እየተካሄዯ ያሇ የተፋሰስ ሌማት 

 

በግዴቦች ውሃ ማጠራቀሚያ የሚስተዋለ በተሇይም የዴሬ ግዴብ በዯሇሌ መሞሊት ችግር  

ሇመቀነስ አ.አ.ው.ፍ.ባ መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ዯርጅቶችን በማሳተፍ የግዴቦች 

ተፋሰስ ሌማትን የተጠናከረ ጥረት እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ "Vitens Evides International (VEI)" 

ተብል የሚታወቀው አሇምአቀፍ መንግስታዊ ያሌሆነ ዴርጅት በኢትዮጵያ የኔዘርሊንዴ ኤምባሲ 

(Embasy of Kingdom of the Netherlands- EKN)፣ በአ.አ.ው.ፍ.ባ እና ኦሮሚያ ውሃና 

ኢነርጂ ሀብት ሌማት ቢሮ (Oromia Water and Energy Resources Development 

Bureau-OMWEB) የገንዘብ ዴጋፍ የተቀናጀ የተፋሰስ ሌማት እና ሳኒቴሽን ፕሮጀክት 

በመቀርጽ በአሁኑ ሰዓት በሊይኛው የዴሬ ግዴብ ተፋሰስ ሊይ በሙለ አቅሙ ተሰማርቶ 

ይገኛሌ፡፡ ፕሮጀክቱን ሇመተግበር "VEI" የተቀናጀ የውሃ ሀብት ሌማት ዕቅዴ በሰኔ ወር 2003 

ዓ.ም አዘጋጅቷሌ፡፡ የተፋሰስ ሌማቱ የፊዝካሊዊና ስነ-ህይወታዊ የአፈርና የውሃ ጥበቃ (Soil 

and Water Conservation- SWC) ስራዎችን አጣምሮ የያዘ ነው፡፡ 

 

   በተጨማሪም አ.አ.ው.ፍ.ባ ከተሇያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር 

በመተባበር የተሇያዩ የተፋሰስ ሌማቶችን በ2014/15 ዓ.ም አከናውኗሌ፡፡ ይህም በሁሇቱ ግዴቦች 

ቋት (Buffer Zone) ፍራፍሬዎችንና አገር በቀሌ ዛፎች መትከሌን ያካትታሌ፡፡ የሁሇቱ ግዴቦች 

ተፋሰስ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎችን ሇማከናወን አ.አ.ው.ፍ.ባ ከ8 ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች 

ጋር ኮንትራት ስምምነት በመፈረም ሇ192 የአካባቢው ወጣቶች የስራ ዕዴሌ ፈጥሯሌ፡፡    

 

1.4 የዚህ የአካባቢ እና ህብረተሰብ ተጽዕኖ ግምገማ (ESIA) አሊማ እና የጥገና ስራዎች ዋና 

ተግባራት 
 

አጠቃሊይ የዚህ "ESIA" ጥናት አሊማ ፕሮጀክቱ በሚተገበርበት አካባቢ (Environment) 

ባዮፊዝካሌ እና የህብረተሰብ አኗኗርና ባህሌ ሇመዲሰስ፣ ሉከሰቱ የሚችለ አዎንታዊ እና 

አለታዊ ተጽዕኖዎችን ሇመገምገም እና አለታዊ ተጽዕኖዎች በግዴቦች እዴሳት ግንባታ እና 



ግዴቦቹ ስራ ሲጀምሩ ይከሰታለ ተብል የሚጠበቁ አዎንታዊ ተጽዕኖዎችን የሚያሻሽለ እና 

አለታዊ ተጽዕኖዎችን ማስወገዴ ወይም ሇማሳነስ ነው፡፡ 
 

1.4.1 የፕሮጀክቱ ማብራሪያ 

በግዴቦች እዴሳት ወቅት የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት፡- 

 የሇገዲዱ ግዴብ የአዯጋ ጊዜ የውሃ በር ሇማሰራት የውሃ መከሊከያ መሳሪያ (Stop-logs) 

እና አስፈሊጊ ዯጋፊ መሳሪያዎችን መትከሌ 

 ሇገዲዱ ግዴብ የውሃ ማፍሰሻ (Flap gates)ን መተካት 

 የሇገዲዱ ግዴብ የውሃ ማስገቢያ (Intake tower) ቫሌቮችን መተካት 

 የሇገዲዱ ግዴብ ዯረቅ ቆሻሻ ማጣሪያ (Trash rack)ን መተካት 

 የሇገዲዱ ግዴብ የተሇያዩ መሇኪያ መሳሪያዎችን (Instruments)ን መተካት 

 በዴሬ ግዴብ የሊይኛው ተፋሰስ ስርኛው መውጫ በር (Restoration of the clapet) 

እዴሳት 

 የዴሬ ግዴብ የታችኛው ተፋሰስ ስርኛው መውጫ በሮች ማሸጊያን (Sealing) መመሇስ 

እና 

 የዴሬ ግዴብ የተሇያዩ መሇኪያ መሳሪያዎችን (Instruments)ን መተካት 

 

2. ጥናቱ የተከተሊቸው ዘዳዎች እና አቀራረብ 

ጥናቱን ሇማካሄዴ እና ይህንን የአካባቢ እና የህብረተሰብ ተጽዕኖ ግምገማ ሪፖርት ሇማዘጋጀት 

የተጠቀምንባቸው ዋና ዋና ዘዳዎች የአካባቢ ምሌከታ፣ የኢፌዱሪ አካባቢ ጥበቃ ፖሉሲዎች፣ 

ህጎችና ዯንቦችን፤ የአሇም ባንክ ሴፍጋርዴ ፖሉሲ እና በባሇሙያዎች ቡዴን የተጠኑ የግዴቦች 

ተጽዕኖ ጥናት "Review" በማዴረግ ናቸው፡፡ የአካባቢ ምሌከታ ጥናቱ በተካሄደበት የአካባቢ 

ባሇሙያዎች (Environmentalist) ፕሮጀክቱ የሚሰራበት አካባቢ እና ዙሪያውን ዞሮ በአካሌ 

በማየት የተፈጥሮ አካባቢው እና የህብረተሰቡ አኗኗር ምን እንዯሚመስሌ አስፈሊጊውን ግንዛቤ 

በመውሰዴ አስፈሊጊ የሆኑ አንዯኛ ዯረጃ መረጃዎችን (Primary data) ተሰብስቧሌ፡፡ 

በተጨማሪም ጉዲዩ ከሚመሇከታቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች በዋናነት የበረክ ወረዲ ግብርና 

የገጠርና ሌማት፣ የውሃ፣ ማዕዴንና ኢነርጂ፣ የጤና፣ የአካባቢ ጥበቃ፣ የመሬት አስተዲዯርና 

አጠቃቀም፣ የህጻናት ወጣቶችና ሴቶች ጉዲይ… ወዘተ ጋር ውይይት በማዴረግ ሁሇተኛ ዯረጃ 

መረጃዎች (Secondary data) ተሰብስቧሌ፡፡    

 



የአካባቢው ህብረተሰብ ስሇፕሮጀክቱ አውቆ በፕሮጀክቱ ሊይ ያሇውን ስጋት እና አመሇካከት 

ሇመረዲት ከህብረተሰቡ ጋር ፕሮጀክቱ ከሚያካሌሊቸው ቀበላዎች (ዴሬ ሶኮሩ እና ጨቢ፣ ሲሬ 

ጎዬ፣ አቀቂ ክላ) በመገኘት በየቀበላው ውይይት ተዯርጎ ህብረተሰቡ አስፈሊጊውን ጭብጥ 

እንዱይዝ ተዯርጓሌ፡፡      
     

3. ፖሉሲ እና የህግ ማዕቀፎች 

የነበረው የአገሪቱ አካባቢ ፖሉሲዎችና ህጎች እንዱሁም የአሇም ባንክ ሴፍጋርዴ ፖሉሲዎች 

ሇ"ESIA" ጥናት አስፈሊጊ የሆኑት በዚህ ጥናት ውስጥ ተካቷሌ፡፡ ሁለንም ፖሉሲዎችና የህግ 

ማዕቀፎችን የሚገዛው ህግ በእ.አ.አ ኦገስት 1995 የጸዯቀው የኢፌዱሪ ህገ መንግስት ሆኖ ብዙ 

ዴንጋጌዎች ያለት ሲሆን ከሌማታዊ ፕሮጀክቶች ጋር በተያያዘ የአካባቢ ጥበቃ ጉዲዮች ቀጥተኛ 

የሆነ ፖሉሲ እና ህጋዊ አስፈሊጊነት አለት፡፡ የዘሊቂ ሌማት የአካባቢያዊ መብት ጽንሰ ሀሳብ 

በኢትዮጵያ ህዝቦች መብት አንቀጽ 43 እና 44 ተካቷሌ፡፡ በህገ መንግስቱ ከተካተቱ መርሆች 

ውስጥ፡- የዜጎች የሌማት መብት፣ በንጹህና ጤናማ አካባቢ የመኖር፣ አካባቢን የመጠበቅ 

ግዳታ እና በቀጥታ ተጽዕኖ የሚያስዴርባቸውን የፕሮጀክቶች ዕቅዴና ትግበራ ወቅት  

የአካባቢውን ህብረተሰብ ማማከርና (Full consultation) ሃሳባቸውን የመግሇጽ መብት አሊቸው፡፡ 

 

ላሊኛው ዋናው ሰነዴ የኢትዮጵያ አካባቢ ፖሉሲ (EPE) ሲሆን አጠቃሊይ የፖሉሲ ግብ ያለት 

ሆኖ የሁለም ኢትዮጵያዊያን ጤና እና የተስተካከሇ ኑሮ (Quality of life) እንዱሻሻሌና 

እንዱያዴግ፣ ዘሊቂ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕዴገት ሇማረጋገጥ የተፈጥሮ፣ ሰው ሰራሽ እና 

ባህሊዊ ሀብቶች እና ሙለ አካባቢያቸውን በሞሊ በተገቢው ማስተዲዯርና መጠቀምን 

ያረጋግጣሌ፡፡ በኢትዮጵያ አካባቢ ፖሉሲ የተካተተው የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ (EIA) 

በማንኛውም የፕሮጀክቶች እቅዴ እንዱካተት፣ የህብረተሰብ ተሳትፎ እንዱዯረግ፣ እርምት 

እርምጃና አካባቢያዊ አስተዲዯር እና የአቅም ግንባታ አካቷሌ፡፡  
 

ፖሉሲውን ሇመተግበር የኢትዮጵያ መንግስት የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማ አዋጅ (ቁጥር 

299/2002) የወጣ ሲሆን አዋጁም "EIA" የሚጠናሊቸው እና የፕሮጀክቱ ትግበራ ከመጀመሩ 

በፊት ከአካባቢ ጥበቃ ባሇስሌጣን (EPA) ወይም ከሚመሇከተው የክሌሌ አካባቢ ኤጀንሲ 

ይሁንታ ማግኘት እንዲሇበት ይገሌጻሌ፡፡ 
 

ይህንን አዋጅ ሇመተግበር በጥሌቀት የ"EIA" ሂዯትን እና አስፈሊጊው ነገሮችን የሚያሳይ 

"EPA" የመመሪያ (Guideline) ሰነድችን አውጥቷሌ፡፡ በዚህ "EIA" መመሪያ መሰረት ፕሮጀክቶች 

በሶስት መርሃ ግብሮች (Schedules) ይመዯባለ፡- 
 



Schedule 1: ጉሌህ (Significant) የአካባቢ ተጽዕኖዎች የሚያስከትለ ፕሮጀክቶች ይህም 

ሙለ የአካባቢ ተጽዕኖ ግምገማን (EIA) የሚፈሌጉ 
 

Schedule 2: ፕሮጀክቶቹ የተወሰነ ተጽዕኖ ቢኖራቸውም ጉሌህ (Significant) የአካባቢ 

ተጽዕኖዎች ሉያስከትሌ የማይችለ በመሆናቸው ሙለ የአካባቢ ተጽዕኖ 

ግምገማ ማጥናት የማያስፈሌጉ እና  

Schedule 3: ምንም ተፅዕኖ የማያስከትለ ፕሮጀክቶች እና የአካባቢ ተጽዕኖ የማያስፈሌግ 

ተብል ተመዴቧሌ፡፡ 
 

 

ላሊው በጣም ጠቃሚ ሰነዴ የተገመገመው የአሇም ባንክ ሴፍጋርዴ ፖሉሲ ነው፡፡ የአሇም ባንክ 

የአካባቢና ማህበራዊ ሴፍጋርዴ ፖሉሲዎች አለት፡፡ ከእነዚህም OP/BP 4.01 በአካባቢ እና 

ማህበራዊ ተፅዕኖ ግምገማ (ESIA) ሊይ ያተኩራሌ፡፡ ፖሉሲውም ፕሮጀክቶች ወዯ ተሇያዩ 

ክፍልች (A, B,& C) ተጽዕኖዎችን የማስከተሌ ዯረጃን መሰረት በማዴረግ ከፍሎሌ፡፡ ምዴብ A:- 

የሚጎዲና ጉሌህ የአካባቢ ተጽዕኖዎች የሚያመጡ ፕሮጀክቶች ሲሆኑ እነዚህም ሇተጽዕኖ በጣም 

ተጋሊጭ የሆኑ (Sensitive)፣ ሰፊ ወይንም ሌዩ የሆኑት ናቸው፡፡ ሁሇቱም መመሪያዎችና 

ዴንጋጌዎች "ESIA" ሇሚተገበረው ፕሮጀክት እንዱዘጋጅ የሚያዯርጉ ናቸው፡፡ በምዴብ B 

የሚመዯቡ ፕሮጀክቶች ሉያዯርሱ የሚችለ ተጽዕኖዎች በሰዎች ወይም ሇተጽዕኖ ተጋሊጭ የሆነ 

የአካባቢ ቦታዎች ማሇትም ረግረጋማ፣ ዯኖች፣ ሳር ምዴር እና ላልች የተፈጥሮ ህይወት 

ያሊቸው መኖሪያ (Habitats) የሆኑ ሲሆን ከ "A" ፕሮጀክቶች ያነሰ ተጽዕኖ ያሊቸው ናቸው፡፡ 

እነዚህ ተጽዕኖዎች በሳይት የተወሰኑ፣ ተመሌሰው የማይከሰቱ ሉሆኑ የሚችለ ሲሆኑ ጥቂት 

እና የእርምት እርምጃዎች ከተወሰደ ጉሌህ ተጽዕኖዎች ሳያስከትለ የሚተገበሩ ናቸው፡፡ 

በምዴብ "C" የተመዯቡ ፕሮጀክቶች ዝቅተኛ ወይም ምንም የሚጎዲ የአካባቢ ተፅዕኖዎች 

የላሊቸው ናቸው፡፡ ከመጀመሪያ ዲሰሳ (Screening) በኋሊ ሇ"C" ምዴብ ፕሮጀክቶች ቀጣይ 

የ"ESIA" ተግባራ የሚያስፈሌግ ይሆናሌ፡፡ 

በግዴቦች የመስክ ጉብኝት ወቅት እና ከኦፕሬተሮች እና ተቆጣጣሪ መሀንዱሶች በተዯረገ 

ውይይት ሇመረዲት እንዯተቻሇው የዴሬ እና ሇገዲዱ እዴሳት ስራው በባዮፊዝካሌና ማህበራዊ 

አካባቢዎች ሊይ ጉሌህ ተፅዕኖ የማያስከትሌ ነው፡፡ ይሌቁንም የእዴሳት ስራው በዴንገት 

የግዴቦች መውዯቅ ጋር የተያያዙ ስጋቶችን የሚያስወግዴ ነው፡፡ ከአካባቢ "Screening" ሂዯት 

ስራ በኋሊ በተገኘው ውጤት መሰረት የሚተገበረው ፕሮጀክት በ "Schedule 2" ወይም ምዴብ 

"B" ውስጥ የሚካተት በመሆኑ የ"ESIA" ዝግጅት የሚያስፈሌገው ነው፡፡.   

4. የአካባቢ ነባራዊ ሁኔታዎች 

4.1 ፊዝካሊዊ (Physical)  



የበረክ ወረዲ ምዴራዊ አቀማመጡ የሚያሳያው 70% ሜዲማ፣ 20% ወጣ ገባ እና ቀሪው 10% 

ሸሇቆ ነው፡፡ አካባቢው በሶስት የተሇያዩ አየር ንብረቶች ይከፈሊሌ፡፡ ወይና ዯጋ 72%፣ ዯጋ 22% 

እና ቆሊ 10% እንዯሆነ ይገመታሌ፡፡ የወረዲው የሙቀት መጠን 5.6 ዱ.ሴ በህዲር ወር እስከ 

30.9 ዱ.ሴ በመጋቢት ወር ነው ተብል ይገመታሌ፡፡ ከፍተኛ፣ ዝቅተኛ እና አማካይ የዝናብ 

መጠን እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው 1‚250 ሚ.ሜ፣ 700 ሚ.ሜ እና 1‚000 ሚ.ሜ ናቸው፡፡ 

የአፈር አይነትን በተመሇከተ ሸክሊማ አፈር 68%፣ አሸዋማ አፈር 20% እና ሇም አፈር 12% 

ነው፡፡ 

 

4.2 ስነ ህይወታዊ አካባቢ      

የዴሬና ሇገዲዱ ተፋሰስ አካባቢ በብዛት የሚታየው እዚህም እዛም ሰብሰብ ያሇ በባህርዛፍ 

ተክልች የተሸፈነ ነው፡፡ በዴሬና ሇገዲዱ ከባሇፈው ክ/ዘመን ጀምሮ በህገወጥ ሰፋርነት ምክንያት 

የተነሳ የተፈጥሮ ዕጽዋት በከፍተኛ ሁኔታ ተመናምኗሌ፡፡ በጣም ጥቂት የሆኑ አገር በቀሌ 

ዕጽዋቶች እንዯ ጥዴ እና አሚጃ (Hypericum quanrtinum) ፕሮጀክቱ በሚሰራበት አካባቢ 

ይገኛለ፡፡  

በዴሬና ሇገዲዱ አካባቢና በዙሪያው የሚገኙ በስፋት የታወቁ የእንስሳት ዝርያዎች፡- ሚዲቆ፣ 

የደር ዴመት፣ ቀበሮ፣ ጅብ፣ ጥንቸሌ፣ ጦጣ፣ አነር፣ ዴብ፣ ጃርት እና "poexuines" ናቸው፡፡ 

ፕሮጀክቱ የሚተገበርበት አካባቢ የተሇያዩ የወፍ አይነቶች ይገኛለ፡፡ በብዛት የሚገኙት በውሃ 

ውስጥና በውሃ ዲር የሚኖሩ ናቸው:: ዝይ፣ መሇስተኛ መድሻማ አናት ወፍ (Hamerkop)፣ 

እግሩ የቀሊ የዝይ አይነት (Egyptian goose)፣ ክንፋም ሰማያዊ ዝይ (Blue winged goose)፣ 

መንቆር ረጅም አነስተኛ ወፍ (Pied kingfisher) እና ጋጋኖ በአካባቢው የሚታዩ ናቸው፡፡  

 

4.3  የማህበራዊ ኢኮኖሚ ሁኔታ 
 

የበረክ ወረዲ አጠቃሊይ የህዝብ ብዛት 166,501 ይሆናሌ ተብል የሚገመት ሲሆን ከዚህ ውስጥ 

102,721 በገጠር የሚኖር እና ቀሪው 63,780 በከተማ የሚኖር ነው፡፡ ከአጠቃሊይ ህዝብ ውስጥ 

85,228 ሴቶች ሲሆኑ ይህም 51% ያህሌ ነው፡፡       

 

በገጠር አካባቢዎች የህዝቡ ኑሮ የተመሰረተው በቅይጥ እርሻ፣ ሰብሌ ማምረት እና የእንስሳት 

እርባታ ሊይ ነው፡፡ በአርሶ አዯሮች የሚዘሩ ዋና ዋና የሰብሌ አይነቶች፡- ጤፍ፣ ስንዳ፣ ገብስ፣ 

ባቄሊ፣ ምስር፣ ሽምብራ፣ ተሌባ፣አተር እና ጓያ ናቸው፡፡ በ2013 ዓ.ም በወረዲው 32‚511 ሄ/ር 

ያህሌ መሬት ታርሶ 997‚670.73 ኩንታሌ የተሇያዩ አይነት ሰብልች ተመርቷሌ፡፡ አጠቃሊይ 



ከተመረተው ውስጥ ስንዳ 48.27% በመሆን ከፍተኛውን ዴርሻ ሲይዝ ጤፍ 24.14% በመሆን 

ቀጣዩን ይዟሌ፡፡ 

 

እንስሳትን በተመሇከተ በ2013 ዓ.ም 154,530 የቀንዴ ከብቶች፣ 101,522 በግና ፍየልች፣ 

39,600 የጋማ ከብት፣ 128,189 ድሮ እና 4,707 ባህሊዊና ዘመናዊ ንብ ቀፎዎች ይገኛለ፡፡ 

እንስሳት የማርባት ሌምደ በዋናነት የተመሰረተው በባህሊዊ ዘዳ ሊይ ነው፡፡  

 

በ2013 ዓ.ም የወረዲውን የትምህርት ሽፋን 98% ሲሆን ከአጠቃሊይ 57 ትምህርት ቤቶች 52ቱ 

የመንግስት ሲሆኑ ቀሪው አምስቱ ዯግሞ የግሌ ትምህርት ቤቶች ናቸው፡፡ በክፍሌ ዯረጃ ሲታይ 

45ቱ 1-4 ክፍሌ፣ ዘጠኙ 1-8 ክፍሌ እና ቀሪው ሶስቱ ከፍተኛ 2ኛ ዯረጃ እና የመሰናድ 

ትምህርት ቤቶች ናቸው፡፡ በ2013 ዓ.ም አጠቃሊይ የተማሪዎች ቁጥር 30‚699 ሲሆን 

የመምህራኑ ቁጥር 907 ያህሌ ነው፡፡ 

በ2013 ዓ.ም የወረዲው የጤና ሽፋን 96% ያህሌ ሆኖ በ30 የጤና ተቋማት አገሌግልት 

የሚሰጥና ከዚህ ውስጥ አራቱ መንግስታዊ የሆነ ጤና ጣቢያ፣ ሶስቱ የግሌ ክሉኒኮች  እና 

24ቱ የመንግስት የጤና ኬሊዎች ናቸው፡፡ ከሰው ሀይሌ አንጻር 75 ከፍተኛ ባሙያዎች፣ 13 

ነርሶች፣ 39 የጤና ሰራተኞች፣ 7 ሊብ ቴክኒሻኖች፣ 2 አዋሊጆች እና 23 የጤና ወኪልች አለ፡፡ 

የወረዲው የውሃ አቅርቦት ሽፋን 59.4% ሆኖ 233 የውሃ አቅርቦት ምንጮች ይገኛለ፡፡ ከውሃ 

አቅርቦት ምንጮቹ ውስጥ 129 የእጅ ፓምፕ የተገጠመሊቸው በእጅ የተቆፈሩ ጉዴጓድች፣ 37 

የእጅ ፓምፕ ያሊቸው ጥሌቅ ያሌሆኑ ጉዴጓድች፣ 9 በሞተር የሚሰሩ ጥሌቅ ጉዴጓድች እና 58 

የጎሇበቱ ምንጮች ናቸው፡፡ በተገኘው መረጀ መሰረት ከአጠቃሊይ ውሃ አቅርቦት ምንጮች 233 

(86.3% የሆኑት) የሚሰሩ ሲሆን 37 (15.9% የሆኑት) በአብዛኛው በቴክኒካሌ ችግር ምክንያት 

የሚሰሩ አይዯለም፡፡ የፍሳሽ ሽፋን በሚመሇከት በሽንት ቤቶች አኳያ በ2012 ዓ.ም 34% 

መሆኑ ተገሌጾ ይገኛሌ፡፡ በወረዲው ካለት አጠቃሊይ ቤቶች 8043 ያህለ የቤተሰብ ሽንት ቤት 

በተገቢው ያሊቸው መሆኑ ሇመረዲት ተችሎሌ፡፡ 

 

በመንገዴ አገሌግልት በኩሌ በበረክ ወረዲ 33 ኪ.ሜ ያህለ አስፋሌት መንገዴ እና 361 ኪ.ሜ 

የጠጣር መንገዴ ተሰርቶ ይገኛሌ፡፡ ከአጠቃሊይ አስፋሌት መንገዴ 20 ኪ.ሜሩ ከአዱስ አበባ -

መቀላ የሚዘሌቀው ዋናው መንገዴ ውስጥ የሚካተት ነው፡፡ የቀረው 13 ኪ.ሜ እስከ ሇገዲዱ 

ማጣሪያ ጣቢያ ያሇው በአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን የተገነባ መንገዴ ነው፡፡  

 



በቴላኮሚኒኬሽን አገሌግልት በኩሌ በወረዲ ዋና ከተማ፡ ሰንዲፋ በዱጂታሌና አናልግ እና 

ከፍተኛ ሞገዴ ሞባይሌ የተዯገፈ አስተማማኝ የመገናኛ ኔትወርክ አሇው፡፡ በመሆኑም የወረዲው 

ህዝብ ሇተሇያዩ ግሌጋልቶች ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዲዮችን ጨምሮ (ኔትወርክ ያሊገኙ 8 

መንዯሮች በስተቀር) አገሌግልትን በቀሊለ ያገኛለ፡፡ 

 

ሰንዲፋ ከተማ በዋናው መንገዴና ከመንገዴ ውጭ የሚገኙ ላልች ትንንሽ ከተሞች ከብሔራዊ 

ቌት የኤላክትሪክ ሀይሌ አቅርቦትን ያገኛለ፡፡ በላሊ በኩሌ የተቀሩት የገጠር ነዋሪዎች ኩበት 

(በመኖሪያ የተዘጋጀ ወይም ከሜዲ የተሰበሰበ)፣ ማገድ እንጨት እና የሰብሌ ተረፈ ምርት 

ምግብ ሇማዘጋጀት እንዯ ዋነኛ የሀይሌ ምንጭ ይጠቀማለ፡፡ በወረዲው የገጠሩ ህዝብ ጋዝ 

በስፋት ሇመብራት አገሌግልት ይጠቅማሌ፡፡ 
 

የጾታ ጉዲይ በሚመሇከት በላልች የአገሪቱ አካባቢዎች ካለት ጋር ተመሳሳይ መሆኑ 

ተስተውሎሌ፡፡ ከዚህ አኳያ የማህበራዊ ሚናና ሃሊፊነትን በተመሇከተ ከላልች የቤተሰብ አባሊት 

ሴቷ ከወንደ ይሌቅ ከባደን ጫና ትሸከማሇች፡፡ በመሆኑም ሴቶች የቤት ውስጥ ስራዎች 

ማሇትም የምግብ ዝግጅት፣ ህጻናት መንከባከብ፣ ውሃ መቅዲት፣ የማገድ እንጨት መሰብሰብ 

ወይም ኩበት ማዘጋጀት፣ የወተት ሊሞችን ማሇብ... ሇመሳሰለት ሀሊፊነት አሇባቸው፡፡  
 

5. የማህብረብና ባሇዴርሻ አካሊት ምክክር 

ይህን የግዴቡ እዴሳትን በሚመሇከት የመጀመሪያ ዋናዎቹ ባሇዴርሻ አካሊት ግዴቡ በተገቢው 

እንዱሰራ ሃሊፊነት ያሇባቸው የግዴቡ ኦፕሬተሮችና ሱፐርቫይዘሮች ናቸው፡፡ ላልች ዋና 

ባሇዴርሻ አካሊት የፕሮጀክቱ አካባቢዎች የአስተዲዴር እርከኖች፣ በረክ ወረዲ አስተዲዯር  

የሚመሇከታቸው የወረዲው ሴክተር ቢሮዎች ናቸው፡፡ በምክክር ሂዯቱ የሚመሇከታቸው 

ሰዎችን በማገኘት ስሇሚተገበረው የፕሮጀክቱ ግብ ገሇጻ ተዯርጓሌ፡፡   

ሁሇቱ ግዴቦች በሚገኝበት ቀበላዎች (ዴሬ ግዴብ የሚገኝበት ዴሬ ሶኮሩ ቀበላ እና ሇገዲዱ 

ግዴብ የሚገኝበት ጨቢ ሲሬ ጎዮ አቀቂ ክላ ቀበላ) ህብረተሰቡን የማማከር ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

በአብዛኛው ከህብረተሰቡ ተነስቶ የነበሩ ጉዲዮች በአካባቢያቸው የማህበራዊ አግሌልት እጥረት 

ጋር የተገናኘ ነው፡፡ በዋናነት የውሃ አቅርቦት፣ በስፋት የተነሱት ጥያቄዎች በዴሬ ግዴብ ዙሪያ 

ከሚገኙ ነዋሪዎች የመዲረሻ መንገዴና ዴሌዴይ እና የኤላክትሪክ ሀይሌ ናቸው፡፡ በዚህ አመት 

አዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን የውሃ አቅርቦት እስከ አሁን ሊሊገኙት የጨቢ ስሬ ጎዮ 

አቄቂ ክላ ቀበላ ማህብረሰቦች አንዴ ጥሌቅ የውሃ ጉዴጓዴ ሰርቷሌ፡፡ በተጨማሪም ባሇስሌጣን 

መስሪያ ቤቱ በዱሬ ሶኮሩ ቀበላ አንዴ ጥሌቅ የውሃ ጉዴጓዴ ሇመቆፈር በጨረታ ሂዯት ሊይ 



ይገኛሌ፡፡ ላልች የህብረተሰቡን ማህበራዊ አገሌግልት ችግሮችን ሇመቅረፍ ከወረዲ አስተዲዯርና 

ከባሇስሌጣን መስሪያ ቤት ጋር ውይይት ተዯርጓሌ፡፡ የህብረተሰቡን ከማህበራዊና አካባቢ ጋር 

የተያያዙ ችግሮችን ሇመቀነስና ህብረተሰቡ በፕሮጀክቱ ሊይ ያሇውን ቅሬታ ባሇስሌጣኑ በትኩረት 

ጥረት እያዯረገ መሆኑን ገሌጿሌ፡፡ 

6. ሉከሰት የሚችለ የአካባቢና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችና የቀረቡ ማሻሻያ እና የእርምት 

እርምጃዎች 

 

6.1 አዎንታዊ ተጽዕኖዎችና የማሻሻያ እርምጃዎች 

የግዴቦች እዴሳት ሲተገበር በዛ ያለ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ጠቀሜታዎች አለት፡፡ እነሱም፡-   

 የውሃ ወሇዴ በሽታዎች የሆኑት፡- ተቅማጥ፣ ኮላራ እና ላልችን ይቀንሳሌ፤ 

 የወረረሽኝ ተሊሊፊ በሽታ የሆነው የኮላራ መስፋፋት የሚያስከትሇውን በመቀነስ የህዝቡን 

የጤና ሁኔታ ያሻሽሊሌ፤   

 የአቅም ግንባታ እና ስሌጠና በከተማ/ሇህብረተሰብ የሚሰጥ በመሆኑ የከተማ አዯረጃጀት፣ 

ፋይናንስና ቴክኒካሌ አቅሞቸን ያሳዴጋሌ፤  

 የውሃ ወሇዴ በሽታዎች በመቀነስ፣ የአዱስ አበባ ነዋሪዎች እና የፕሮጀክቱ አካባቢ 

ህብረተሰብ ዯህንነት ማሻሻሌ፤ 

 የግዴቦች ተፋሰስ አካባባያዊ ጥበቃ (Conservation) እርምጃዎችን ማሳዴግ፤ 

 ከግዴቡ ሊይኛው ተፋሰስ ሊለ እንስሳት ዘሊቂ የመጠጥ ውሃ መቅረብ፤ 

 ግዴቦች በተገቢው ባሇመስራታቸው የተነሳ የውሃ እጥረት ተፈጥሮ በሴቶችና ተጎጂ 

አካሊት ሊይ የሚዯርሰውን ተጽዕኖ መቀነስ፤ 

 የደር እንስሳትን (Wildlife)ና ወፎች መኖሪያ (Habitat) መሻሻሌ፤ እና 

 የአፈር መራቆት እና መሸርሸርን ይቀንሳሌ፡፡  

የቀረቡ አዎንታዊ ተጽዕኖዎችን የማሳዯጊያ እርምጃዎች የሚያካትቱት የአካባቢ መጠበቅ 

እርምጃዎችን ማሳዯግ፣ የህብረተሰቡንና የፕሮጀክቱን ግኑኝነት ማጠንከር፣ የማይሰሩ የግዴቡ 

አካሊት እና ጊዜ ያሇፈባቸው መሳሪያዎችን በመተካት የግዴብ ዯህንነትን ማሳዯግ፣ በግንባታ 

ወቅት ሉገኙ የሚችለ እዴልችን በተገቢው እንዱጠቀሙ የአካባቢውን ነዋሪዎች ግንዛቤ 

ማስጨበጥና በግንባታ ሂዯት ውስጥ በከፊሌ ሌምዴ ያሊቸውና ሌምዴ የላሊቸውን የአካባቢ 

ነዋሪዎችን ሇጉሌበት ሰራተኞች የስራ እዴሌ መፍጠር ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

 



6.2 አለታዊ ተጽዕኖዎችና የቀረቡ እርምት እርምጃዎች 

ከጠቃሚ ተጽዕኖዎች በተቃራኒ መሌኩ በፕሮጅክቱ ግንባታ ወቅት የተወሰኑ ጎጂ የሆኑ 

የአካባቢና ኢኮኖሚ ተጽዕኖዎች ሉከሰቱ ይችሊለ፡፡ እነርሱም፡- 

 ከግንባታ ቦታ፣ ተሽከርካሪዎችና የግንባታ መሳሪዎች ጥገና የተነሳ ዘይት በመፍሰሱ 

የአፈር መበከሌን፤  

 በጎርፍ ምክንያት ከአካባቢ ማሳ የሚመጡ የእርሻ ኬሚካልች ውሃን መበከሌ 

 ከተሽከርካሪዎች በአቧራ ሌቀት ምክንያት የአየር መበከሌ፤ 

 በግንባታ ቦታዎች የተወሰኑ እጽዋትን ማስወገዴ 

 ነባር መዲረሻ መንገዴና መገናኛዎች በመጠቀም መሳሪያዎችና እቃዎች በመጓጓዙ፤ ከባዴ 

መኪኖችና ትሌሌቅ ማሽኖች በመንቀሳቀሳቸው መንገድች ሊይ ጉዲት ማዴረስ፤ 

 በሚወገዴ ዘይት መፍሰስ፣ ከስራ ተቋራጩ ሳይት የነዲጅ ማጠራቀሚያ ታንክ በሚወጣ 

ፍሰት እና የማሽነሪዎችና መኪኖች ጥገና ምክንያት የገጸ ምዴርና ከርሰ ምዴር ውሃ 

ጥራት ሊይ ተጽዕኖ ማሳዯር፤ 

 በግዴቦች ሳይት ሇግንባታ አዯጋዎች ሰራተኞች በመጋሇጣቸው የተነሳ የጤናና ዯህንነት 

ስጋት መኖር (ሇምሳላ ሉያስወዴቅ የሚችሌ ወይም ከስራ ጋር በተያያዘ 

አዯጋዎች/በእዴሳት ተግበራት ወቅት የሚመጣ ክስተት)፤ 

 በቁጥር የሚበዛ ሰራተኞች ወዯ ሳይቶች በመምጣታቸው በተሇይም ከኮቪዴ 19 ወረረሽኝ 

ና ኤች አይቪ ኤዱስ ጋር በተያያዘ በአካባቢው ህዝብ ሊይ የጤና ተጽዕኖ ማጋጠም፤ 

 የግንባታ ሳይቶች አቧራማ መሆን፤ 

 የትራፊክ አዯጋ፤ 

 በፕሮጀክቱ ትግበራ ምክንያት በሚከሰት ጾታን መሰረት ያዯረገ ጥቃት (Gender Based 

Violence) ጋር የተገናኘ ስጋት መኖር፤ 

 ከጉሌበት ሰራተኞች ጋር በተገናኘ ስጋቶችና ተጽዕኖዎች፡- ይህንን የሚያካተተው በግዲጅ 

ማሰራት፣ የህጻናት ጉሌበት ወይም ያሇ ዕዴሜ ማሰራት፣ አዴሌኦ፣ ክፍያና ላልች 

የስራ ሁኔታዎችን የሚያካትቱ ይሆናለ፡፡ 

  አለታዊ ተጽዕኖዎችን ሇመቅረፍ የሚከተለት የእርምት እርምጃዎች ቀርበዋሌ፡- 

 የአባራ መፈጠር ከሚጠበቀው በሊይ በሚሆንበት ጊዜ ውሃ በማርከፍከፍ አፈሩን 

ማርጠብ፤ 

 በነዲጅ እና ዘይቶች መፍሰስ ምክንያት ብክሇትን ሇማስወገዴ በተገቢው ዘይትና ነዲጅ 

መያዝን መተግበር፤ 



 ሁለንም የግንባታ ሳይቶችን ጽደና ዯህንነቱ የተጠበቀ በማዴረግ ከመጓጓዙና ከመወገደ 

በፊት ሇሁለም ቆሻሻዎች ጊዜያዊ ማከማቻ ቦታዎችን ማቅረብና በአግባቡ መያዝ፤  

 በአገሪቱ አዋጅ፣ ዯንብ እና መመሪያ መሰረት የቆሻሻ አስተዲዯር ህጎችን ባከበረ መሌኩ 

የሁለም ቆሻሻ ዕቃዎች፣ ትርፍራፊ ቆሻሻ (Litter) እና በግንባታ ወቅት የተፈጠረ 

ማንኛውም ቆሻሻ ተሰብስቦና በተሇየ ቦታ ማስወገዴ፤  

 በተቻሇ መጠን ዛፎች ሊይ ተጽዕኖ እንዲይዯረስ ጥንቃቄ ማዯረግ፤ 

 ሇዯባሌ አገሌግልት የሚውለ የዯሇሌ መሰብሰቢያ ጋን (Sediment traps reservoirs) 

በሇገዲዱና ዴሬ ተፋሰሶች መገንባት፤ 

 ማዯበሪያዎችን በአግባቡ መጠቀም፤ 

 የዯህንነት አሰራር ቅዯም ተከተሌን  (Safe operational procedure) በተመሇከተ በየጊዜው 

ስሌጠናና ተጨማሪ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራዎችን መስራት፤  

 በስራ ጊዜ የመከሊከያ/ ሴፍቲ መሳሪያዎችን፣ ነፍስ አዲኝ (Life saver)፣ የሴፍቲ ጫማ፣ 

ሄሌመት፣ ህይወት አዴን ጃኬት፣ የአዯጋ ቦቲ ጫማ… ወዘተ መጠቀም፤ 

 የኮቢዴ 19 ሴፍቲ እርምጃዎችን የሚያካትቱት፡- የፊት ማስክ መጠቀም፣ የንጽህና 

አቅርቦት… ወዘተ በተገቢው ሇሰራተኞች ማቅረብ፤ 

 የአሽከርካሪዎችን ስራ የሚከታተለ ስራ ተቋራጮች የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ ሇሁለም 

ሹፌሮች መስጠት፤ 

 የመንዲት ፍጥነት በሹፈሮች መገዯብ እንዲሇበትና በተባሇው ፍጥነት ሌክ ስሇመነዲቱ 

መከታተሌ (Monitor)፤  

 የማህበረሰቡ ወግ እንዱከበርና ሇአገሪቱ ህግ እንዱገዛ ኮንትራክተሩ በፕሮጀክቱ ስራ ሊይ 

ሇተሰማሩት የሰው ሀይሌ ስሌጠና በመስጠት ግንዛቤያቸውን መጨመር፤ 

 አዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ከሚመሇከታቸው የወረዲ ቢሮዎች ጋር በመሆን 

በፕሮጀክቱ የሚሰሩ ሰራተኞች መብት እና ጥቅም በአገሪቱ ህግና ዯንብ መሰረት 

መሆኑን በጥብቅ በመከታተሌ ጥሰት በሚያጋጥም ወቅት የማስተካከያ እርምጃ መውሰዴ 

የሚለት ናቸው፡፡ 

በአጠቃሊይ የሚጠበቁ አለታዊ ተጽዕኖዎች የተወሰኑ ቦታዎች ሊይ የሚከሰቱና የአጭር ጊዜ 

እዴሜ ያሊቸው ናቸው፡፡ ስሇዚህ የስታንዲርዴ ኢንጂነሪንግ እርምት እርምጃዎችን በመተግበር 

ወይንም የግንባታ እና የቤት ንጽህና አያያዝ (Housekeeping)፣ የአካባቢ ዯህንነትና ጤና ዘዳ 

(Environment, Safety and Health System-ESMS) መመሪያዎችን እና የተወሰኑ 

አካባቢያዊና ማህበራዊ ጉዲዮችን በመተግበር ተጽዕኖዎችን በተቻሇ መጠን ማስወገዴ 



ያስፈሌጋሌ፡፡ ከዚህ ፕሮጀክት ጋር በተያያዘ በተግባር መታየት አሇበት፡፡ በተጨማሪም (i) የስራ 

ተቋራጩ ከሳይቱ ጋር በተያያዘ "Site specific ESMS" መተግበር መቻሌ እንዲሇበት እና  

ተቆጣጣሪ መሀንዱሱ እንዱሆን ከሚፈሇገው የአካባቢ መስፈርቶች ጋር መጣጣሙን ማረጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

7. የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯር እና ክትትሌ ዕቅድች 

የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯር ዕቅዴ (ESMP) በዚህ ሰነዴ የተገሇጹትን የተሇዩ 

ተጽዕኖዎችን እና የእርምት እርምጃዎችን በ"ESIA" ሪፖርት ውስጥ የተመሊከቱትን እቅድች 

የመተግበርና የመከታተሌ ሀሊፊነት የሚያመሇክት ነው፡፡ እንዱሁም ይህ የእርምት እርምጃዎች 

የሚተገበርበት የጊዜ ወሰን ይገሌጻሌ፡፡  

ሇዚሁም ዝርዝር የአካባቢ አስተዲዯር ዴርጊቶች እርምጃዎች በ"matrix" ተዘጋጅተው በሰንጠረዥ 

ቀርቧሌ፡፡ በሁሇቱም የፕሮጀክቱ ግንባታና መስራት ሂዯቶች የቀረቡ የእርምት እርምጃዎች 

በተገቢው መተግበራቸውን፣ የተተገበሩ እርምጃዎች መስራታቸውን እንዱሁም ያሌታዩ 

ተጽዕኖዎች መከሰታቸውን ሇማረጋገጥ የአካባቢያዊና ማህበራዊ ክትትሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ በዝርዝር 

የቀረቡ የክትትሌ ፕሮግራም በሰንጠረዥ ሇማመሊከት ተችሎሌ፡፡ 

 

የቀረቡ የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯርና ክትትሌ እቅድችን ዴርጅቶችና ላልች 

የሚመሇከታቸው አካሊት በተሇያዩ የፕሮጀክቱ ሂዯቶች የቀረቡ አካባቢያዊና ማህበራዊ 

አስተዲዯርና ክትትሌ ዴርጊቶች ማሳየቱን ያካትታሌ፡፡ በግንባታ ወቅት የስራ ተቋራጩ 

የአካባቢያዊና ማህበራዊ እርምት እርምጃዎችን ሇመተግበር ሃሊፊነትን ይወስዲሌ፡፡ የግንባታ 

ተቆጣጣሪ በትክክሇኛው ጊዜ የእርምት እርምጃዎች ትግበራን በተሇይም የባዮፊዝካሌ አካባቢያዊ 

ተፅዕኖዎችን ይቆጣጠራሌ፡፡ የስራ ተቋራጩ ሁለም ስራዎች በዱዛይንና ቴክኒካሌ መስፈርቶች 

የተገሇጹት የአካባቢያዊ ጥበቃ በተቀመጡት መስፈርት መሰረት መከናወኑን ሇማረጋገጥ ሙለ 

ሀሊፊነት አሇበት፡፡ ፕሮጀክቱ አገሌግልት በሚሰጥበት ወቅት የአካባቢያዊ ጉዲዮችን የሚከታተለ 

አካባቢ ጥበቃ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው የወረዲ ቢሮዎችና አዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን 

ናቸው፡፡ 

የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯር እቅዴ (ESMP) የሚያስፈሌጉ አካባቢያዊ እርምት፣ 

አስተዲዯር፣ ክትትሌ እና ስሌጠና ፕሮግራሞችን ሇመተግበር የሚያስፈሌግ ግምታዊ ወጪዎች 

ያካተተ ሲሆን ይህም 100 ሚሉዮን ብር ያህሌ እንዯሆነ ሇመገመት ተችሎሌ፡፡ 

 



8. የአቅም ግንባታ 

የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯር እቅዴ (ESMP)ን ሇመተግበር ሰፋ ያሇ አካባቢያዊና 

ማህበራዊ አስተዲዯርና ክትትሌ ጉዲዮችን በጥሩ ሁኔታ መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡ የአቅም ግንባታ 

ፕሮግራም ከውሃ አቅርቦት ፕሮግራም አንጻር ከአካባቢያዊ አስተዲዯር ጋር በተገናኘ 

(የህብረተሰቡ ጤና፣ ፍሳሽ ቆሻሻ ማስወገዴ፣ ውሃ ጥራት፣ አካባቢ ጥበቃ… ወዘተ) የተሇያዩ 

ዴርጅቶችን የሚያሳስባቸው ነው፡፡ በውሃ አቅርቦት ሌማት ተገቢ አካባቢያዊ አስተዲዯር ትክክሇኛ 

የቴክኖልጂ እውቀት እና ዘዳዎች እንዱሁም የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማሳዯግ ያስፈሌግዋሌ፡፡  

የግዴቡ ዯህንነት እና በተገቢው የግዴቡን መሳሪያዎችን መጠቀምን በተመሇከተ ተገቢ የሆነ 

ስሌጠና ሇግዴቡ ኦፕሬተሮች እና ሱፐርቫይዘሮች መሰጠት አሇበት፡፡  

9. ማጠቃሊያና ምክረ ሃሳብ 

የዴሬ እና ሇገዲዱ ግዴቦች በዋናነት ሇአዱስ አበባ ከተማ ውሃ የሚያቀርቡ በመሆኑ ግዴቡን ማዯስ      

ሇከተማው ውሃ ሇማቅረብ እና በዴንገት የሇገዲዱ ግዴብ በሮች ካሇመስራት የተነሳ ከግዴቡ ታችኛው 

ተፋሰስ ሊይ የጎርፍ አዯጋ ስጋት ሇመቀነስ ወሳኝ ነው፡፡ አለታዊ የአካባቢያዊና ማህበራዊ ተጽዕኖዎችን 

ሇመቀነስ እና ሉከሰት የሚችለ ጥቅሞችን ሇማሳዯግ የቀረቡ የእርምት እርምጃዎች በተገቢው እና 

በትክክሇኛ ጊዜ እንዱተገበር የሚመከር ሲሆን ውጤታማነታቸው በጥሩና በታቀዯ የክትትሌ ፕሮግራም 

መከታተሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇዚህም የሚከተለት የምክር ሃሳቦች ቀርበዋሌ፡- 

 በእዴሳቱ ስራዎች በስራ ተቋራጩ ስምምነት (Contract Construction Guidline) ውስጥ 

የአካባቢያዊና ማህበራዊ አስተዲዯር ጉዲዮችን ማካተት፤ 

 በ"ESMP" በቀረበው መሰረት ያሌተቋረጠ ክትትሌ (Monitoring) ማካሄዴ፤ 

 በፕሮጀክቱና በዙሪያው ያለ ህብረተሰቦች መካከሌ ግኑኝነትን የሚያሳዴግ በመሆኑ የጾታዊ 

አዴል ሳይኖር ቅዴሚያ የአካባቢው ሰዎች የስራ ዕዴሌ እንዱፈጠር አዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ 

ባሇስሌጣን የስራ ተቋራጩ አስቀዴሞ ማሳወቅ አሇበት፤ 

 የግንዛቤ ማስጨበጥ ፕሮግራም በአዱስ አበባ ውሃና ፍሳሽ ባሇስሌጣን ተነሳሽነት ከዋና ባሇዴርሻ 

አካሊት ጋር ይበሌጥ ተቀናጅቶ ሇፕሮጀክቱ ዘሊቂነት የውሃና አፈር ጥበቃ ስራዎች በተጠናከረ 

መሌኩ መካሄዴ አሇበት 

 በሁሇቱ ግዴቦች የዯሇሌ ችግር ሇመቅረፍ VTI ተብል የሚታወቅ መንግስታዊ ያሌሆነ 
ዴርጅት ጋር በመተባበር የተጀመረው የተቀናጀ የውሃ ሃብት ሌማት ትግበራ ማጠናከር 
ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 በፕሮጀከቱ አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችን በፕሮጀክቱ ሊይ የባሇቤትነት ስሜት እንዱኖራቸው 

ከዕቅዴ እስከ ትግበራ ብልም "Monitoring and evaluation" ሊይ ተሳታፊ ማዴረግ  እና  



 ማህብረሰቡ የአካባቢ ጥበቃ ስራዎች ተግባራዊ እንዱዯረግ የአቅም ግንባታ ስራዎች በተከታታይ 

መሰጠት አሇባቸው የሚለ ናቸው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


