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ንጹህ ውሃ ኖርዝዌስትን ልዩ የሚያደርገው ጉዳይ ነው፡፡ ፑገት ሳውንድ 
(Puget Sound)፣ ሓይቆች፣ ወንዞችና የውሃ ምንጮች ምግብ፣ ትራስፖርቴሽን፣ 
ስራ እና ደስታ ይሰጡናል፡፡ 

በኪንግ ካውንቲ የሚሰጠው የውሃ አገልግሎት ለበርካታ ዓመታት የተጠበቀ ጥራት ያለው ውሃ፣ 

እንዲሁም ለህዝብና አካበቢው የጤና ምንጭ ሆኖ አገልግሏል፡፡.  

ለሚቀጥሉት አስርት ዓመታት የካውንቲው ስራ የሚመራበት ቆሻሻ ውሃ ስርዓት ባለው መንገድ ጥቅም ላይ የመዋል አጠቃላይ ዕቅድ 

ለማዘጋጀት እየሰራን ነው፡፡ ይህ ዕቅድ በቀጣይ ስለ ቆሻሻ ውሃ ስርዓት እና በአካባቢያችን ያሉ የውሃ አካላት እንዲሁም በቀጣይ በጤና 

ዙርያ ለመወያየት ዕድል ይሰጣል፡፡ 

 

 
በንጹህ ውሃ ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት እያካሄድን ነው፡፡ 

ክልላችን የውሃ ጥራትን የሚጠብቁ በርካታ ፕሮጀክቶች እና መርሃ ግብሮች አሉት፡፡ ኪንግ ካውንቲ ሰዎች የሚጠቀሙበት ውሃ ንጽህናው 

የመጠበቅና መልሶ ወደ ተፈጥሮ የመላክ ኃላፊነት አለበት፡፡ እንክብካቤ ያልተደረገለት ውሃ ሰዎች እንዲታመሙና ፑገት ሳውንድን 

እንዲጎዳ ሊያደርግ ይችላል፡፡ ለማጓጓዝና ቆሻሻ ውሃን ለማከም በመተዎች የሚቆጠሩ ቱቦዎች፣ ፓምፕስ፣ ታክርና፣ ማከምያ አትክልቶችና 

ሌሎች መሳርያዎች አሉን፡፡ ኪንግ ካውንቲ እና ሌሎች አካባቢያዊ አስተዳደሮች ውሃ በመንገዶች፣ በፓርኪንግ ቦታ እና ሌሎች ቦታዎች 

እንዳይፈስ ለማድረግ የስቶርምዋተርን መሰረተ ልማቶችን የመንከባከብ ኃላፊነት አለባቸው፡፡ የስቴት ኤጄንሲዎች እና አስተዳደሮች 

ለንጹህ ውሃ መርሃ ግብሮች ኃላፊነት አላቸው፡፡ 

በሚቀጥሉት ጥቂት አስርት ዓመታት ክልሉ በውሃ ጥራት ጥበቃ የሚውል በቢልዮን የሚቆጠር ዶላር ወጪ ያደርጋል፡፡ ኪንግ ካውንቲ 

ቆሻሻውሃ እንክብካቤ ስርዓት ለመጠበቅና ለመጠበቅና ለማሻሻል እንዲሁክ ስቶርምዋተር አስተዳደር ለማሻሻል አቅዷል፡፡ እነዚህ 

ኢንቨስትመንቶች በክልላችን በኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ኢኮሎጂካል ጤና ረገድ ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱ ናቸው፡፡ 

ክልሉ የሚከተሉትን ለማድረግ ጠቃሚ ውሳኔዎችን አድርጓል፡፡ ለውሃ ጥራት ቅድሚያ በመስጠት ኪንግ ከውንቲ የቆሻሻ ውሃ ዕቅድ 

በማሻሻል ትክክለኛ ኢንቨስትመንት በትክክለኛ ወቅት ለማካሄድ ይፈልጋል፡፡ 

 

የተለያዩ ሀሳቦችና አማራጮች እንፈልጋለን 

ኪንግካውንቲ በአካባቢያችን ያሉ ውሃመንገደች ለመንከባከብና በቀጣይ ጤናቸው ለመጠበቅ ክልዊ ውይይት እንዲደረግ እንፈልጋለን፡፡  

ወሳኝ – እና ውድ – ውሳኔ አጋጥሞናል፡፡ በውይይቱ እንዲነዚህ ያሉ የኪንግካውንቲን ዕቅድና ቀጣይ አቅጣጫ እንዲታወቁ ይደረጋል: 

 50-ዓመት የሞላው የቆሻሻ ውሃ ቱቦዎች፣ ፓምፕስ እና የእንክብካቤ አቅርቦቶች መጠበቅ 

 የእንክብካቤ አቅርበቶች የበለጠ ወደ ነበሩበት የሚመለሱ ማድረግ  

 በማደግ ላይ ያለውን የህዝብ ብዛት ማገልገል 

 ምንም እንኳ ተጨማሪ እንክብካቤ ያልተደረገለት ፈሳሽ መጠን ቢቀንስና ወደ አካባቢው ከመጠን በላይ የሚፈሰውን የውሃ 

አካል በማዕበል ወቅት በመፍሰስ ብክለት ቢያስከትልም 

 የሚቀያየር የአየር ሁኔታ የበለጠ ተለዋዋጭ የአየር ሁኔታን ይፈጥራል 

 ለተጨማሪ ቆሻሻውሃ እንክብካቤ ያሉ ዕምቅ አዲስ መስፈርቶች 
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 ከቆሻሻ ውሃ ሀብቶችን ዳግም ማግኘት–እንደ ባዮሶሊድስ፣ ኢነርጂ እና ዳግም ጥቅም 

ላይ የሚውል ውሃ 

 ጥቅሞች ፍትሃዊ በሆነ አገባብ መሰጠታቸውን ማረጋገጥ 

 የውሃ ጥራት ማሻሻያዎች እንዴት ፋይናንስ ማድረግ ይቻላል 

 

ሰዎች በወርሃዊ የአገልግሎት ሒሳብ ላይ የቆሻሻ ከውሃ ትራት ማሻሻያዎች በተጨማሪ ሰዎች 

እንደ– ማስተላለፍያ፣ መንገዶች፣ስቶርምዋተር፣ ሳልማን ማገገምያ፣ ተመጣጣኝ ዋጋ ያለው 

መኖርያ-በሌሎች መጠኖች፣ ክፍያዎችና የገቢ ግብሮች እንዲከፍሉ በማድረግ የክልሉ ትረቶችን 

እንዲደግፉ ሲጠየቁ ቆይተዋል፡፡ እነዚህ ወጪዎች እንዴት ሰዎችን እንደሚጎዱ መገንዘብ 
 

የተለያዩ ሀሳቦችና አማራጮች እንፈልጋለን 

የንጹህ ውሃ ዕቅድ በኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ኢኮሎጂካል ጤና ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው 

ነው፡፡ ዕቅዱ በዚህ ከሚኖሩ - በአገልግሎት ክፍያ ለዕቅዱ ከሚከፍሉ ሰዎች የተለያየ አስተያየት 

እንዲያስካትት ይፈለጋል፡፡ 

 

ለፍትሃዊና አካታች የዕቅድ ሂደት ቁርጠኞች ነን፡፡ ይህንን ለማድረግ የተሰትፎ ተግዳረቶችን 

በማስወገድ ከሁሉም ሰዎች አስተያየት መስማት እንፈልጋለን—ይህ ለረጅም ጊዜ በውሃ ጥራት 

ውይይቶች የተሳተፉትና አዲስ ፍላጎት ያላቸው አካላትን ያካትታል፡፡ የበለጠ የውሃ ጥራት፣ 

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ጤና አገልግሎቶችን ለመስት በትክክለኛ መንገድ ለይ መሆናችን 

ለማረጋገጥ በእያንዳንዱ ሂደት ከሰዎች ጋር እንሰራለን፡፡ 
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ተጨማሪ ይፈልጉ 

ዕቅዱን ቅርጽ ለማስያዝ እርስዎን 
አስተያየት ለመጠቀም እየጠበቅን 
ነው፡፡ የዕቅዱ ሂደት 
በሚከናወንበት ወቅት ሁሉም ነገር 
ለእርስዎ ለማሳወቅ ቁርጠኞች ነን፤ 
እንዲሁም እርስዎ ድምጽዎን 
ማሰማት የሚችሉበትን ዕድል 
ሲኖር እናሳውቅዎታለን፡፡ 

በቀጣይ መረጃዎ ለማግኘት ወይ 
ጥያዌ ካልዎት እባክዎ በዚህ ድረ 
ገጽ ይመዝገቡ 
www.kingcounty.gov/ 
cleanwaterplan. 
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