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የስሌጠና ሞጁሌ 1፡- መስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አዯረጃጀት 

1. መግቢያ 

ይህ ማኑዋሌ  በአነስተኛ የመስኖ አውታሮች የስራ ክሌሌ የሚገኙ አርሶ አዯሮችን ግንዝቤ 

ሇማስያዝ የተዘጋጀ ነው፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን በማዯራጀት ዴጋፌ የሚሰጠው 

ተቋምስሇ መስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዋና ዋና ጉዲዩች ግሌጽ የሆነ ግንዛቤ 

ተጠቃሚዎች እንዱያገኙ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ማኑዋሌ የሚይዛቸው ዋና ዋና ጉዲዮች 

የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ሇማዯራጀት ምን የህግ ማዕቀፌ አሇ፣ 
 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓሊማ፣ ስሌጣን፣ ተግባር እና ኃሇፉነት፣ 
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአባሊትና መብት እና ግዳታዎች፣ 
 የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት እና የስራ አመራር ኮሚቴ ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሇፉነት፣ 
 የሉቀመንበር፣ የፀሀፉና የገንዘብ ያዥ ስሌጣን፣ ተግባርና ኃሇፉነት፣ 
 የቁጥጥር ኮሚቴ ስሌጣንና ተግባር፣ 

       የሚለት መሰረታዊ ነጥቦች በዝርዝር ይታያለ፡፡  

 

 

  

ዓሊማ 
 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በህግ ማዕቀፍች  እና በምስኖ ውሃ 
ተጠቃሚዎች ዴርጅታዊ መዋቅር የሚፇሇገውን እውቀት ሇማስጨበጥ ነው፡፡ 
 በግንዛቤ ፇጠራው የሚሳተፈ፡- ሁለም የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ይሆናለ፡፡ 
 በግንዛቤ ፇጠራው የሚካሄዴበት ቦታና ጊዜ፡- የግንዛቤ ፇጠራው በገበሬ ማሰሌጠኛ ተቋማት 

አካባቢ ሆኖ  አርሶ አዯሮቹ ሉገኙ በሚችለበት አመች ጊዜ ይሆናሌ፡፡ 
 መርጃ መሳሪያዎች፡- ፉሉፕ ቻርት፣ነጭ ሰላዲ፣ ማኑዋሌ፣ የመሇማመጃ ካርድችጥቅም ሊይ 

ይውሊለ፡፡ 
 ሇስሌጠናው የሚያስፇሌገው ጊዜ፡- ከ2-3 ሰዓት 
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2. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ሇማዯራጀት ያለ የህግ ማዕቀፍች፣ 

2.1 የህግ ማዕቀፌ፣ 

 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር ሇማዯራጀትና ህጋዊ ሰውነት ሇመስጠት  ያለ 

የህግ ማዕቀፍች የሚከተለት ናቸው፡፡  

 አዋጅ ቁጥር 841/2006 ዓ.ም በፋዳራሌ መንግስት የወጣው ስሇ መስኖ ውኃ 
ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇመዯንገግ የወጣ አዋጅ እና  

 አዋጅ ቁጥር --------------- ዓ. ም በዯ/ብ/ብ/ህ/ ክሌሊዊ መንግስት የመስኖ ውሃ 
ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር የወጣ አዋጅ ናቸው፣ 

2.2 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መርሆዎች፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር አመሰራረት እና አመራር የሚከተለትን መርሆዎች 

መሰረት በማዴረግ ነው፡፡ 

 ሚዛናዊ የውሳኔ አሰጣጥና ፌትሃዊ የመስኖ ውሃ ክፌፌሌ፣ 
 የውሃ ብክነትንና ብክሇትን፣ የአፇር መሸርሸርንና ጨዋማነትን የመከሊከሌ፣ 

እንዱሁም የአካባቢ እንክብካቤንና ጥበቃን ሇማጠናከር በአገሌግልት ክሌሌ ውስጥ 
የሚገኙትን የመስኖና ዴሬኔጅ አውታር መጠበቅና ማስተዲዯር፣ 

 በውሃ አጠቃቀም ረገዴ በአባሊት መካከሌ ብሔርን፣ ፆታን ሃይማኖትን ወይም 
በማናቸውም ላልች ተመሳሳይ ምክንያቶች ሌዩነት አሇማዴረግ፣ 

 በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ገሌጽነትና አሳታፉነት ያሇው የአሰራር ስርዓት መከተሌ፣ 
 በአዋጁ እና ከተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ጋር በሚዯረገው ስምምንት መሰረት ወጪን 

የመሸፇን እና ሀብትን በቁጠባ የመጠቀም ስርዓት መከተሌ፣ 

2.3 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ፣ 

እያንዲንደ ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ የተሇየና ራሱን የቻሇ የመስኖ አውታር አሀድችን 

ያቀፇ እና ማኅበሩ በሚያካሂዯው የመስኖና ዴሬኔጅ አውታር አማካኝነት ከአንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ የሆኑ የውሃ አቅርቦት መገኛ ቦታዎች ሉኖሩት ይችሊለ፡፡ 

3. የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሌነት፣ 

 

 

? 

የስሌጠና ተሳታፉዎቸን በመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበራችሁ አባሌ ሉሆን 

የሚችሇው ማን ነው? የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን መሌስ 

በፉሉፕቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፌ፣ 

 



 

ስሇመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር ግንዛቤ መፌጠሪያ ስሌጠና ሞደሌ 1  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፌ ፕሮጀክት  5 SNNPRS 

 በአንዴ ማኅበር አገሌግልት ክሌሌ ውስጥ የሚገኝን መሬት አግባብ ባሇው የመሬት 
ባሇይዞታነት ሥርዓት ይዞ የሚጠቀም ማንኛውም ሰውአባሌ መሆን አሇበት፣ 

 በውርስ ወይም በላሊ በማንኛውም ሕጋዊ መንገዴ በአንዴ ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ 
ውስጥ የሚገኝ መሬት የመጠቀም መብት ያገኘ ማንኛውም ሰው፣ 

 በማኅበሩ የአገሌግልት ክሌሌ ውስጥ የሚገኝን መሬት ከሦስት ዓመት በሊይ የሚጠቀም 
ሰው፣ 

 በማኅበሩ የአገሌግልት ክሌሌ ውስጥ የሚገኝ መሬት ሦስት እና ከሦስት ዓመት በታች 
ሇሆነ ጊዜ በኪራይ ውሌ የሰጠ አከራይ የማኅበሩ አባሌ ሆኖ ይቀጥሊሌ፣ 

3.1 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት መብቶች፣ 

 

? 

የስሌጠና ተሳታፉዎቸን የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊትዋና ዋና 

መብቶችምን ምንናቸው? የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን 

መሌስ በፉሉፕቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፌ፣ 

ዋና ዋና የአባሊት መብቶች የሚከተለት ናቸው፡፡  

 ማኅበሩ ከሚያከፊፌሇው የመስኖ ውሃ ተገቢ ዴርሻውን የማግኘት፣ 
 በማኅበሩ በሚሰጠው ወይም በማኅበሩ በኩሌ ከሚገኙ ላልች አገሌግልቶች የመጠቀም፣ 
 በማኅበሩ የተሇያዩ አመራር አካሊት የመምረጥና የመመረጥ፣ 
 ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባዎች የመወያያ አጀንዲ የማስያዝ፣  
 ሇማኅበሩ ሌዩ ሌዩ አካሊት የሚወዲዯሩ እጩዎችን የመጠቆም፣ 
 ማኅበሩ በቀጠረው ሠራተኛ ወይም ማኅበሩ በመሬቱ ሊይ በሚያከናውናቸው የጥገና 

ሥራዎች ምክንያት ሆን ተብል ወይም በቸሌተኝነት በሰብለ ወይም በመሬቱ ሊይ 
ሇዯረሰ ጉዲት ከማኅበሩ ካሣ የማግኘት፣ 

 የማኅበሩን መዛግብትና ሂሳብ አያያዝ የመመሌከት መብቶች ይኖሩታሌ፡፡  

3.2 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት ግዳታዎች፣ 

 

? 

የስሌጠና ተሳታፉዎቸን የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት ዋና ዋና  ግዳታዎች 

ምን ምን ናቸው? የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን መሌስ በፉሉፕ 

ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፌ፣  

ማንኛውም የማኅበሩ አባሌ የሚከተለት ዋና ዋና  ግዳታዎች ይኖሩታሌ፡፡ 
 የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ፣ መመሪያዎችንና ውሳኔዎችን የማክበር፣ 
 የማኅበሩን ሌዩ ሌዩ ክፌያዎች የመክፇሌ፣ 
 የመስኖ ማኅበሩ በሚያወጣው የውሃ ክፌፌሌ መርሐ-ግብር መሰረት የመጠቀም፣ 
 በቸሌተኝነት ወይም ሆን ብል በማኅበሩ መሳሪያ ወይም መሰረተ-ሌማት ሊይ 

ያዯረሰውን ጉዲት የመጠገን ወይም ሇመተካት የሚያስችሇውን ወጪ የመክፇሌ፣  
 በማኅበሩ ሲጠየቅ ሇራሱ መሬትና ውሃ አጠቃቀም ተፇሊጊ የሆነውን መረጃ የመስጠት፣ 
 የማኅበሩ ሰራተኞች ወይም ከማኅበሩ ጋር የተዋዋለ አገሌግልት ሰጪዎች የመስኖና 

የማፊሰሻ አውታሩን ሇመስራት ወይም ጥገና ሥራ ሇማካሄዴ እንዯአስፇሊጊነቱ 
ዕቃዎችን ሲያጉዙ ይዞታው ወዯ ሆነው መሬቱ እንዱገቡ የመፌቀዴ፣ 
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 የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሮችን ከማጽዲትና ከመጠገን ጋር የተያያዙ ተግባራት 
የማከናወን፣ 

 የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩን አሰራርና ጥገና የሚመሇከቱ ቴክኒካዊ ዯንቦችን የማክበር፣ 
 ማንኛውም ግጭት ቢከሰት ማኅበሩ በመሰጠው ውሳኔ የመገዛት፣ 

4. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዴርጅታዊ መዋቅር፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር በወጣ አዋጅ መሰረት በአንዴ 

የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዴርጅታዊ መዋቅር የግዴ መኖር ያሇባቸው አዯረጃጀቶች፣ 

 ጠቅሊሊ ጉባኤ 
 የሥራ አመራር ኮሚቴ 
 የቁጥጥር ኮሚቴ 
 የክርክር አወሳሰን ኮሚቴ ናቸው፡፡ 

በአዋጁ መሰረት አንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ላልች ንኡሳን ኮሚቴዎችን 

እንዯአስፇሇጊነቱ ሉያቋቁምና በመተዲዯሪያ ዯንቡ የሚወሰነው ኃሊፉነትመሰረት የሚሰጣቸውን 

ተግባራት እንዱያከናውኑ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡  

4.1 ጠቅሊሊ ጉባኤ 

በማንኛውም የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር የበሊይ አመራር አካሌ ጠቅሊሊ ጉባኤው ሆኖ፤ 

የሚከተለት ስሌጣንና ኃሇፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

 የማኅበሩን የሥራ ዕቅዴና የበጀትማጽዯቅ፣ 
 የማኅበሩን የስራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ፣ የክርክር አወሳሰን ኮሚቴ እና 

ላልች ንዑሳን ኮሚቴዎችን አባሊት የመምረጥና የመሻር፣ 
 የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና የውስጥ ዯንብ የማጽዯቅና የማሻሻሌ፣ 
 በማኅበሩ አባሊት የሚከፇሌ መዋጮ እና የቅጣት መጠንን መወሰን፣ 
 የማኅበሩን ዓመታዊ ገቢና ወጪ መግሇጫ እና የሀብትና ዕዲ መግሇጫ እንዱሁም 

የሥራ አመራር አካሊት ዓመታዊ ሪፖርት ማጽዯቅ፣ 
 ማኅበሩን እንዯገና የማዯራጀትወይም የማኅበሩን ሂሳብ ማጣራትን የሚመሇከቱ 

ውሳኔዎችን የመስጠት፣ 
 ማንኛወንምየማኅበሩን ንብረቶች መሸጥና በማያዣነት መስጠትን፣ 

ኢንቨስትመንትን፣ ብዴር መበዯርን ወይም ማኅበሩ ያሇበትን ዕዲ ወይም እነዚህን 
የሚመሇከቱ ገዯቦችን የመወሰን፣ 

 በማኅበሩ ውስጠ-ዯንብ መሰረት ከተወሰነ ዋጋ በሊይ ያሊቸውን ውልች የማጽዯቅ፣ 
 በሥራ አመራር ኮሚቴ እና በላልች ኮሚቴዎች የሚቀርቡሇትን ማናቸውንም 

ጉዲዮች መርምሮ የመወሰን፣ 
የማኅበሩ መዯበኛ የጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ ሁለም የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት ወይም 

በጠቅሊሊ ጉባኤ የተመረጡ የአሀዴ አስተባባሪዎች በተገኙበት ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ 
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መካሄዴ አሇበት፡፡ የማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ምሊዓተ-ጉባኤ በመተዲዯሪያ ዯንቡ ይወሰናሌ፡፡ 

ሆኖም ከ50+1 ሉያንስ አይችሌም፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዴርጅታዊ መዋቅር ስዕሊዊ መግሇጫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 የሥራ አመራር ኮሚቴ ስሌጣንና ተግባራት 

የስራ አመራር ኮሚቴ ስሌጣንና ተግባራት የሚከተለት ናቸው፡፡  

 በጠቅሊሊ ጉባኤ የተሰጡ ውሳኔዎችን የመፇፀም/የማስፇፀም፣ 
 የማኅበሩን ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ እና በጀት የማዘጋጀት ሲፀዴቅም ተግባራዊ 

የማዴረግ፣ 
 ሇጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ ሇውይይት የሚቀርብ አጀንዲ የማዘጋጀት፣ 
 በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት የጠቅሊሊ ጉባኤውን ስብሰባ የመጥራት፣ 
 የማኅበሩን ጠቅሊሊ ጉበኤ ስብስባ ቃሇ-ጉኤዎችን በጽሁፌ የመያዝ፣ 
 ዓመታዊ የሥራ እንቅስቃሴና የበጀት ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉባኤ የማቅረብ፣ 
 የማኅበሩን መዛግብትና ሂሳብ በሚገባ የመያዝ፣ 

የሥራ አመራር 

ኮሚቴ 

ንዑሳን ኮሚቴዎች 

/የአሰራርና 

ጥገና፣የክርክር 

አወሳሰን ኮሚቴ 

የቁጥጥር 

ኮሚቴ 

ጠቅሊሊ ጉባኤ 

የውሃ 

ተጠቃሚዎች 

ቡዴን 

የውሃ 

ተጠቃሚዎች 

ቡዴን 

 

የውሃ 

ተጠቃሚ

ዎች ቡዴን 

 

የውሃ 

ተጠቃሚዎች 

ቡዴን 
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 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፌያ ታሪፌ በማዘገጋጀት ሇጠቅሊሊ ጉበኤው ቀርቦ እንዱፀዴቅ 
ማዴረግ እና በታሪፈ መሰረት የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፌያን በወቅቱ ማሰባሰብ፣ 

 በማኅበሩ ጥፊት ሲፇፀም ሉወሰዯ የሚገባቸውን ቅጣት የውሳኔ ሃሳብ ሇጠቅሊሊ ጉበኤው 
ማቅረብና ሲፀዴቅ ተግባራዊ እንዱሆን ማዴረግ፣ 

 የማኅበሩ ቋሚ፣ ጊዜያዊ እና ወቅታዊ ስራዎች ሰራተኛ የሚቀጥርበትንና 
የሚያሰናበትበትን አሰራር ያመቻቻሌ በጠቅሊሊ ጉበኤ ሲፀዴቅም ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 
የሰራተኞችን ስራና አፇጻፀማቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 ሌዩ ሌዩ የውሌ ስምምነቶችን እና/ወይም የብዴር መነሻ ሇጠቅሊሊ ጉበኤ በማቅረብ 
ያስፀዴቃሌ፣ ከፀዯቀም በኋሊ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

 በመስኖና ዴሬኔጅ አውታርጥገናና እንክብካቤሥራአንዴ አባሌ ከላሊ አባሌ ወይም አንዴ 
አባሌ ከላልች አባሊት ጋር የሚፇጠሩ አሇመግባባቶች ይሇያሌ፣ 

 በመስኖና ዴሬኔጅ አውታር እንክብካቤናጥገናሥራበሚፇጠሩ አሇመግባባቶች መፌትሄ 
ይሰጣሌ፣ 

 ማኅበሩ የጥገና ሥራዎች ሇመስራት ከወጣው ህግ እና/ወይም በመተዲዯሪያ ዯንቡና 
ውሰጠ ዯንቡን የተዯነገጉትን በሚጥስ ማንኛውም አባሌ እርምጃ የመውሰዴ፣  

 ከሚመሇከታቸው የመንግሰት አካሊትና ከአካባቢው አስተዲዯር አካሊት ጋርበቋሚነት 
ግንኙነት መፌጠር፣ 

5. የማኅበሩ የሥራ ኃሊፉዎች /Office bearer/ ተግባርና ኃሊፉነት፣ 

 

 

መሌመጃ /Exercise/ 

የማኅበሩን የስራ ኃሊዎች ተግባርና ኃሇፉነታቸውን ከመግሇጽህ በፉት፣ተሳታፉዎች 
በተዘጋጁት ካርድች ሊይ በአጭሩ የሉቀመንበሩን፣ የፀሀፉውን ወይም የገንዘብ ያዡን 
ተግባርና ኃሇፉነት እንዱጽፈ አዯርግ፡፡ ከሶስቱ በአንደ የማኅበሩ የሥራ ኃሊፉ ተግባርና 
ኃሇፉነት የዘረዘሩባቸው ሁለም ካርድች እንዱሇጠፈ በማዴረግ ውጤቱ እንዯገና 
መታየትና ከተሳታፉዎች ጋር በጋራ ውይይት መዯረግ አሇበት፡፡  

 

የማኅበሩ የሥራ ኃሊፉዎች /Office bearer/ ዋና ዋና ተግባርና ኃሊፉነት የሚከተሇው 

ነው፡፡  

5.1 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሉቀመንበር 

 የሥራ አመራር ኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራሌ፣ የኮሚቴውንና የጠቅሊሊ ጉባኤውን ሰብሰባ 
ይመራሌ፣ 

 ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚዯረጉ ግንኙነቶች ማኅበሩን ይወክሊሌ፣ 
 በጠቅሊሊ ጉባኤና በሥራ አመራር ኮሚቴው የተወሰኑ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን 

ይከታተሊሌ መፇፀማቸውን ያረጋግጣሌ፣ 
 በጠቅሊሊ ጉበኤው የፀዯቀው የመስኖና ዴሬኔጅ አውታር ኦፕሬሽንናጥገና ዕቅዴ ተግባራዊ 

እንዱሆን ያዯርጋሌ፣  
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 በውልች እና ስምምነቶች እንዱሁም ገንዘብ ከባንክ ወጪ ሇማዴረግ ከላልች ፇራሚዎች 
ጋር በማኅበሩ ቼክ ሊይ ይፇርማሌ፣  

 ማኅበሩ በሚጽፊቸው በሁለም ወጪ ዯብዲቤዎች ሊይ ይፇርማሌ፣ 
 በጠቅሊሊ ጉበኤው በሚወሰነው መሰረት ማንኛውንም አስተዲዯራዊና/ወይም ኦፕሬሽንናጥገና 

ባሇሙያ እንዱቀጠር፣ስራቸውን የመከታተሌና ጥፊት የተገኘበትን ሰረተኛ እንዱሰናበት 
ያዯርጋሌ፣ 

 በመተዲዯሪያ ዯንቡና ውሰጠ ዯንቡን የተዯነገጉትን በሚጥስ ማንኛውም አባሌ እርምጃ 
ይወስዲሌ፣ ስሇ ማህበሩ አመራርና እንዱሁም በመስኖና ዴሬኔጅ አውታር ኦፕሬሽንና ጥገና 
ከአባሊት የሚሰጡ አስተያየቶችን ይቀበሊሌ፣ 

5.2 ምክትሌ ሉቀ መንበር 

 ሇማኅበሩ ሉቀመንበሩ እገዛ ያዯርጋሌ፣ 
 የማኅበሩ ሉቀመንበር በማይኖርበት ጊዜ ወይም ተግባሩን ሇማከናወን በማይችሌበት ጊዜ 

የማኅበሩ ምክትሌ ሉቀመንበር እርሱን ተክቶ ይሰራሌ፣ 
 ላልች የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና ውስጠዯንብ በማይጻረር ሁኔታ በየጊዜም በሥራ 

አመራር ኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናሌ፣ 

5.3 የማኅበሩ ፀሀፉ 

 የጠቅሊሊ ጉባኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ ያዘጋጃሌ፣ የሰብሰባ ጥሪዎችን ያስተሊሌፊሌ፣ 
ሇውይይት የሚቀርቡ አጀንዲዎቸን ያዘጋጃሌ፣ 

 የጠቅሊሊ ጉባኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ የሰብሰባ ቃሇ-ጉባኤ ይይዛሌ፣ በፊይሌ ያስቀምጣሌ፣ 
 በማኅበሩ አገሌግልት ዘመን የተከናወኑ የሁለንም ተግባራት ሪፖርት ያዘጋጃሌ፣ 
 የመሬት በሇይዞታወችንና የአበሊትን መረጃ ወቅታዊነቱን ጠብቆ በማዯራጀት ይይዛሌ፣ 
 የሚፇጠሩ አሇመግባባቶች/ክርክሮች ከአባሊት ሲቀርብሇት መዝግቦ በመያዝ ሇሉቀመንበሩ 

ያቀርባሌ፣ 
 የማኅበሩን ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሁለንም ሰነድች ይይዛሌ፣ 
 ከባንክ ገንዘብ ሇማውጣት ከላልች ፇራሚዎች ጋር በማኅበሩ ቼክ ሊይ ይፇርማሌ፣  
 የማኅበሩን ገቢና ወጪ ዯብዲቤዎች ይከታተሊሌ፣ 
 ሁለም የጠቅሊሊ ጉበኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ ውሳኔዎች፣ የፀዯቀ አመታዊ የሥራ ዕቅዴና 

በጀት አንዱሁም ዓመታዊ የሥራና የፊይናንስ ሪፖርቶች ታትመውና ተዯራጅተው በማኅበሩ 
ጽ/ቤት እንዱቀመጡ ያዯርጋሌ፣ 

5.4 የማኅበሩ ገንዘብ ያዥ 

 ማንኛውንም የማኅበሩን ሂሳብ ሥራና የገንዘብ ሌውውጥ ይሰራሌ፡፡ ይህም አመታዊ በጀት 
ማዘጋጀትና የሂሳብ መግሇጫዎችን ሁለ ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

 የማኅበሩን ሁለንም የሂሳብ መዛግብትና ሰነድችን በቋሚነት ቁጥጥር በማዴረግ ይይዛሌ፣ 
 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፌያዎችን ከአባሊት ይሰበስባሌ፣ ዯረሰኝ አዘጋጅቶ ሇከፊዩ 

ይሰጣሌ፣ 
 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፌያ የሚሰበሰብበትን ሁኔታ ያመቻቻሌ፣ 
 በማኅበሩ የታዘዙት ክፌያዎች ህጋዊነቱን በማረጋገጥ ክፌያ ይፇጽማሌ፣ ሁለንም ክፌያዎች 

መዝግቦና አዯራጅቶ ይይዛሌ፣ 
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 የመክፇያ ጊዜያቸው ያሇፇባቸው ክፌያዎች በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብና ውስጠ ዯንብ 
መሰረት ከቅጣት ጋር እንዱከፇለ ያሳውቃሌ እንዱሁም የመክፇያ ጊዜያቸው የዯረሱ 
ክፌያዎች መከፇሊቸውን ይከታተሊሌ፣ 

 የመስኖ ውሃ አገሌግልትና ላልች ክፌያዎችን ያሌከፇለ አባሊትን ዝርዝር በጽሁፌ አዯራጅቶ 
ይይዛሌ፣ 

 ሇመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩ አሰራርና ጥገና አገሌግልት የሚውለ እና/ወይም የመሳሪያዎች 
ኪራይ ግዥዎች እንዱመቻቹ ያዯርጋሌ፣ 

 የማኅበሩን የባንክ ገቢና ወጪዎችን በማቀናነስ መረጃውን አዯራጅቶ ይይዛሌ፣ 
 የሂሳብ ሪፖርቶችን በማዘጋጃት በስራ አመራር ኮሚቴው ስብስባ ያቀርባሌ፣ 
 ሇማኅበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ማንኛውንም የሂሳብ መረጃ በተጠየቀ ጊዜ ይሰጣሌ፣ 

6. የቁጥጥርኮሚቴተግባርናኃሊፉነት 

? 
የስሌጠና ተሳታፉዎቸን የቁጥጥር ኮሚቴ ሰሌጣንና ተግባር ምንዴን ነው? የሚሌ ጥያቄ 

በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን መሌስ በፉሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፌ፣  

የቁጥጥር ኮሚቴ ተግባርና ኃሊፉነት፡- 
 የሥራአመራርኮሚቴየተሰጣቸውንኃሇፉነትመወጣታቸውንይከታተሊሌ፣ 
 የማኅበሩን ገንዘብና ንብረት በትክክሌ ሥራ ሊይ መዋለን፣ ማንኛውም ሰነዴ ኃሊፉነት በተሰጠው 

አካሌ በጥንቃቄ መያዙን በየጊዜው ይቆጣጠራሌ፣ 
 የማኅበሩን ንብረት በየጊዜው ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ በዓመት አንዴ ጊዜ ቁጥጥር ያካሂዲሌ፣ 
 የማህበሩን ሁለንም አስተዲዯረዊና  የፊይናስ ወጭዎች ዓመታዊ የሂሳብ ቁጥጠር ያካሂዲሌ፣ 
 በሥራ ዓመራር ኮሚቴው የተዘጋጁ የስራና የሂሳብ ሪፖርቶች ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ሇውይይትና 

ሇውሳኔ ከመቅረባቸው በፉት ይመረምራሌ ያዯርጋሌ፣ 
 ሇማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ የቁጥጥር ሥራዎችን ሪፖርት አዘጋጅቶ ያቀርባሌ፣ 
 በማኅበሩ አባሊት የቀረቡ ቅሬታዎችን ከመፌትሄ ሃሳብ ጋር ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ያቀርባሌ፣ 

7. የማኅበሩ ቅጥር ፇጻሚ ባሇሙያዎች ተግባርና ኃሇፉነት 

የአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃመዎች ማኅበር አስተዲዯረዊና የሂሳብ  ስራዎች  አንዱሁም የዕሇት 

ከሇት የመስኖና ዴሬኔጅ አውታር ሥራዎች እንዯ መርህ መከናወን ያሇበት በማኅበሩ የስራ 

አመራር ኮሚቴና አንዴና ከዚያ በሊይ በሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች ነው፡፡ ይሁን አንጅ የማኅበሩ 

ሥራ አመራር ኮሚቴ የማኅበሩን ሁለንም ተግባራት በተገቢው ሁኔታ ሇማከናወን በአብዛኛው 

በቂ ጊዜ እና/ወይም ሇሥራው ተፇሊጊ ክህልት ሊይኖራቸው ይችሊሌ፡፡ ስሇዚህ ማኅበሩ ሇሥራው 

ተገቢው እውቀትና ክህልት ያሊቸውን ሰራተኞች በቋሚነት ወይም በጊዜያዊነት ቀጥሮ ማሰራት 

እንዲሇበት መገንዘብ ይገበዋሌ፡፡ 

 የስሌጠና ተሳታፉዎቸን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ምን ዓይነት ፇጻሚ 
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? 
ባሇሙያዎች ሉቀጠሩ ይችሊለ? የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን 

መሌስ በፉሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፌ፣  

በአጠቃሊይ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተለትን ፇጻሚ ባሇሙያዎች ሉቀጥሩ 

ይችሊለ፡፡ 

 የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩን ኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሥራዎችን የሚሰራ አንዴና 
ከአንዴ በሊይ የመስኖ ቴክኒሻን፡ 

 የማኅበሩን አስተዲዯረዊና የሂሳብ ሥራዎቸ ዯርቦ ሉሰራ የሚችሌ አንዴ ፀሀፉና ሂሳብ 
ሰራተኛ፣ 

 

? 

የስሌጠና ተሳታፉዎቸን አንዴ የመስኖ ቴክኒሻን ተግባርና ኃሇፉነት ምን ሉሆን ይችሊሌ? 

የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፉዎች የሚሰጡትን መሌስ በፉሉፕ ቻርት ወይም በነጭ 

ሰላዲ ጻፌ፣  

የኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሰራተኞች 

በማኅበሩ የሚቀጠሩኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሰራተኞች ዋናዋና ተግባራት፣ 

የመስኖ አውታር ኦፕሬተር 

 ፌትሃዊ የሆነ የመስኖ ውሃ ክፌፌሌ በሁለም ብልኮች እንዱኖር ሇማዴረግ በአመታዊ የውሃ 
ሰርጭት ዕቅዴ አዘገጃጀት እገዛ ያዯርጋሌ፣ 

 ስምምነት የተዯረሰበትን አጠቃቀም ሇአሀዴ መሪዎችና ሇአባሊት ያሳውቃሌ፣ 
 በፀዯቀው የመስኖ ውሃ ስርጭት ዕቅዴ መሰረት በዋናው ካናሌ የመስኖ ውሃ ያከፊፌሊሌ፣ 

እንዱሁም ውጤታማና ፇትሃዊ የሆነ የመስኖ ውሃ ስርጭት በሁለም ብልኮች ሇማዲረስ  
አስፇሊጊ የሆኑ የውሃ መቆጣጠሪያዎችን/ዋናውን መቆጣጠሪያ፣ ማከፊፇያዎች እና የውሃ 
መክፇቻና መዝጊያ /ጌት ቫሌቦችን/ በየቀኑ ይቆጣጠራሌ፣ 

 በዋናውና በሁሇተኛ ካናሌ ዯረጃ ያሇውን የውሃ ፌሰት መጠን በየቀኑ ይሇካሌ መረጃውን 
ይይዛሌ፣ 

የኦፕሬሽን ባሇሙያ  

 በመስኖ ወቅት በየቀኑ የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩን መቆጣጠር፣ 
 ማንኛውም ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ ሇኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ንዑስ ኮሚቴ እና/ 

ወይምሇማህበሩ ሉቀመንበር በቀጥታ ሪፖርት ማዴረግ፣ 
 በአገሌግልት ክሌለ የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩ ያሇበትን ሁኔታ የሚያሳይ የቁጥጥር ሪፖርት 

ያዘጋጃሌ፣ 
 በመስኖ ወቅት የጥገና እና ዋናውን ካናሌ የማጽዲት ሥራ ይሰራሌ/እንዱሰራ ያዯርጋሌ፣ 

የመስኖ አውታር ጥገና ባሇሙያ 

 በዓመታዊ የጥገና ቁጥጥር ስራ ይሳተፊሌ፣ 
 ዓመታዊ የጥገና ዕቅዴና በጀት አዘገጃጀት ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 
 በፀዯቀው ዓመታዊ የጥገና ዕቅዴ መሰረት የመስኖ ስራ ከመጀመሩ በፉት ሁለም የጥገና 

ስራዎች እንዱሰሩ ያዘጋጃሌ፣ ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ፣ 
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 የመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩን ሇማፅዲት እና የጥገና ሥራዎችን ሇመስራት አበሊትን በማስተባበር 
እና/ወይም የጉሌበት ሰራተኞችና የሰሇጠኑ ባሇሙያዎችን እንዱቀጠሩ ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 

 የፅዲትና ጥጋና መሳሪያዎችን ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስና አጠቃቀማቸውን ክትትሌ በማዴረግ 
ዴጋፌ ያዯርጋሌ፣ 

የሂሳብና ጽህፇት ሥራ ባሇሙያ፣ 

የሂሳብና ጽህፇት ሥራ ባሇሙያ ተግባርና ኃሇፉነትየሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 
 የማኅበሩን ሂሳብ ነክ ያሌሆኑ ሰነድችን ይይዛሌ፣ 
 የጠቅሊሊ ጉባኤ እና  የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባዎች ሲካሄደ ስብሰባዎችንና የሰብሰባ 

ቃሇጉባኤ እንዱያዝ ያስተባብራሌ፣ 
 ማንኛውንም የማኅበሩን የሂሳብ መዛግብትና  ሰነዴ እንዱሁም የማኅበሩን ሀብት ይቆጣጠራሌ 

መረጃዎችንይይዛሌ፣ 
 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ገቢ ዯረሰኝ ያዘጋጀሌ፣ የወጪ ማዘዣ ያዘጋጃሌ እንዱሁም ክፌያ 

ያሌከፇለ አባሊትን ዝርዝር ይይዛሌ፣ 
 ዓመታዊ በጀት እና የሂሳብ መግሇጫዎችን ያዘጋጃሌ፣ 

 


