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የስሌጠናው ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አስተዲዯር፣ በአሰራር እና ጥገና 
አመራር እንዱሁም በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት እና በመስኖ ኅብረት ሥራ 
ማኅበራት መካከሌ ያሇውን ሌዩነት ሇማስገንዘብ ነው፡፡ 
በዚህ ክፍሌ የሚተዩ ርዕሶች፣ 

 የመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር ምንነት፣ 
 የመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር ኃሊፊነት እና ተያያዥ ተግባራት፣ እና 
 የመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር የህግ ማዕቀፍ፣ 

ስሌጠናው የሚያካትታቸው፡- የሚመሇከታቸው አጋር አካሊት ባሇሙያዎች፣ 
የስሌጠናመሳሪያዎች፡- ፊሉፐ ቻርት፣ ማኑዋሌ እና የክፍሌ/የቡዴን ሥራ፣  
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- አንዴ ሰዓት፣ 

 

? 
ሰሌጣኞችን  የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር እና የመስኖ ኅብረት ሥራ ማኅበራት 
ሌዩነት ምንዴን ነውየሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች ሃሳብ እንዱሰጡበት 
አዴርግ፡፡ 

በዯ/ብ/ብ/ህ/ክሌሊዊ መንግስት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር 

የወጣውአዋጅ ቁጥር -----------፣ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን ሇማቋቋም እና 

የመስኖና ዴሬኔጅ አውታርን ሇመስራትና ሇመጠገን /Operation & maintenance/ የሚያስችሌ 

የተሇየ የሕግ መሰረት ተጥሎሌ፡፡ቀዯም ሲሌ በኢትዮጵያ የነበረው የሕግ ማዕቀፍ የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበርን በሕጋዊ መንገዴ ሇማቋቋም የሚያስችሌ አሌነበረም፡፡በዚህም መሰረት፡- 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት በመንግስት አዋጅ የሚቋቋሙና ኃሊፊነታቸውም 

ከመንግስትፍሊጎት ጋር የሚሄዴመሆኑ፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አባሌነት ግዳታ መሆኑ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አትራፊ ባሌሆኑተግበራት ወይም ንግዴ ነክ 

ባሌሆኑ ተግበራት ሊይ የተሰማሩ ቢሆንም ሇአባልቻቸው ከሚሰጡት አገሌግልት 

ሇምሳላ የመስኖ ውኃ አገሌግልት ክፍያ ያሰባስባለ፡፡ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዲዴሩና በአባሊት 

የሚመሩ ራስገዝ ዴርጅቶች ቢሆኑም ተግባሮቻቸውን ሲያከናውኑሇህዝብ ጥቅም 

ሲባሌበተወሰነ መሌኩ የመንግስት ቁጥጥር ይዯረጋሌ፡፡ 

 መንግስት በሚያወጣው አዋጅ የሚቋቋሙ ዴርጅቶች ኃሊፊነት ባህሪ የመንግስትን 
ትኩረትም ጭምር የሚያንፀባርቁ ናቸው፡፡  

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ኃሇፊነት  ሇግብርና ስራ የሚውሌ የመስኖ ውሃ 
ሇአበልቻቸው መስጠት ነው፡፡ ይህ ተግባር በባህሪው የመንግስት ትኩረትም አሇበት፡፡ 
ምክንያቱም፣ 
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1. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የመስኖ ውሃ የሚሰጡት ከፍተኛ ቁጥር ሊሇው 
ህዝብ/ማህበረሰብ በመሆኑ እና፣ 

2. ማኅበራቱ በአብዛኛው በመንግስት ዴጋፍ በተገነቡ የመስኖ አውታሮች የሚጠቀሙ 
በመሆኑ፤ ማሇትም መሰረተ ሌማቱ በመንግስት የተገነባና ባሇቤትነቱም የመንግስት 
በመሆኑ መንግስት ትኩረት ይሰጠዋሌ፡፡ 

የመንግስት አዋጆች ከህ-ገመንግስቱ የሚቀደ ናቸው፡፡ የመንግስት አካሊት ማሇትም የማዕከሊዊ 

መንግስት፣ የክሌሌ እንዱሁም የተሇየ የመንግስት ተግባር የሚያከናውኑ ተቋማት ሇምሳላ 

የመንግስት ኤጀንሲዎች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ሆስፒታልች ወዘተ….  አሰራራቸውን የሚወስኑ 

የተሇዩ አዋጆች ይዘጋጁሊቸዋሌ፡፡ ስሇሆነም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት  

በመንግስትና በግሌ ሴክተሩ መካከሌ የሚገኙ ናቸው፡፡ 

ማኅበራቱ ራሳቸውን በራሳቸው የሚያስተዲዴሩ፣ የራሳቸውን የአገሌግልት ተመን የማውጣት፣ 

ውሳኔዎችን የመወሰን እንዱሁም የአሰራር ህጎችን ማውጣት ይችሊለ፡፡ ምንም እንኳ በተሇያዩ 

አካሊት ዴጋፍ ጭምር እንዯሚቋቋሙ ቢታመንም፤ በህጋዊ መንገዴ የራሳቸውን ፋይናንስ 

የሚያንቀሳቅሱና አብዛኛው የገቢ ምንጫቸው ዯግሞ ከአባሊት የሚገኝ ነው፡፡  

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የተሰጣቸው ኃሇፊነት የመስኖ ዴሬኔጅ አውታርን 

በመምራት፣ በመጠቀም እና በመጠገን እንዱሁም ተፋሰሱን በመጠበቅና በመንከባከብ ሊይ ብቻ 

የተወሰነ ነው፡፡ ላልች ተግባራትን ሇምሳላ የግብርና ግብዓት ግብይት፣ በመስኖ አውታሩ 

የሚመረቱ የግብርና ምርቶችን ግብይት ማካሄዴ አይፈቀዴሊቸውም፡፡ እነዚህ ተግባራት 

ባህሪያቸው በግሌ የሚከናወኑ ናቸው፡፡  

የግብርና ግብዓቶችንም ሆነ የግብርና ምረቶችን እንዳት እንዯሚገበይ ወሳኙ ራሱ አርሶ አዯሩ 

ነው፡፡ ይህ ምን አሌባት አርሶ አዯሩ በግለ ወይም በጋራ በመሆን በግይት ኅብረት ሥራ 

ማኅበራት /ወይም እንዯ አስፈሊጊነቱ ከአንዴ በሊይ በሆኑ ኅብረት ሥራ ማኅበራት/ ግብይቱን 

ሉያካሂዴ ይችሊሌ፡፡ የመስኖ ውሃ አቅርቦት ሌዩ የሚያዯርገው፤ በአንዴ የመስኖ አውታር አንዴ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ብቻ የሚመራው/የሚያስተዲዴረው መሆኑ ነው፡፡ የመስኖ 

ውሃ አገሌግልት ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችብቻ እንጅ ሇላሊ አካሌ ወይም ተቋም አይሰጥም፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የሚሰሩት በግሌጽ በተወሰነ የአገሌግልት ክሌሌ ነው፡፡  

የማኅበሩ የአገሌግልት ክሌሌ፤ አንዴን የተሇየና ራሱን የቻሇ የመስኖ አውታር ወይምበትሌሌቅ 

የመስኖ አውታሮችሁሇተኛ ቦዮችን ወይም የተወሰነውን ተፋሰስ በመያዝ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 
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አብዛኛውን ጊዜ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች የአገሌግልት ክሌሌ የሚሆነው የመስኖ አውታሩ 

የሚያሇማው አካባቢ በተሇይም በተፋሰሱ የሊይኛው አካባቢ ይሆናሌ፡፡ 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሌነት አስገዲጅነው፡፡ 

ማንኛውም በማህበሩ አገሌግልት ክሌሌ መሬት የመጠቀም መብት ያሇው ሰው የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሌ የመሆን ግዳታ አሇበት፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን 

ዘሇቂነት ሇማረጋገጥ አባሌነት አስገዲጅ መሆኑ ወሳኝ ነው፡፡ በቦይ የበሚያሌፍ የመስኖ 

ውሃአገሌግልት /surface irrigation/ እና ከዚህም ባሇፈ አጠቃሊይ በተፋሰሱ በሚሰጡ 

አገሌግልቶች፤ አባሌ ያሌሆኑ ግሇሰቦችን በነጻ ሳይከፍለ የመጠቀማቸውን ጉዲይ ሇመከሊከሌ 

በተግባር አስቸጋሪ ነው፡፡ በኅብረት ሥራ ማኅበራት ወይም በተሇመደት ማኅበራት ዓይነቶች 

መካከሌ እና በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መካከሌ ያሇው ትሌቅ ሌዩነት አባሌነት 

አስገዲጅ መሆኑ ነው፡፡  

አባሌነት በዋናነት የሚያያዘው በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ መሬት 

ከመኖር ጋር የተያያዘ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የአባሌነት ግዳታ ነው ሲባሌ፣ የመሬቱ 

ባሇቤት/ተጠቃሚየሆነውን ግሇሰብ ተኮር ሳይሆን፤ መሬቱን በህግ የመጠቀም 

መብትካሇው/ካሊትሰው ጋር የሚያያዝ ነው፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አትራፊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች ናቸው፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎቸ ማኅበር በብዙ መሌኩ ባህሪያቸው አገሌገልት ሰጭ ተቋማት 

ናቸው፡፡ ሇአገሌግልቱ ክፍያ ሇከፈሇ አባሌ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ይሰጣለ፡፡ ማንኛውም 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዘሊቂ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እንዱኖረው፤በዴንገት 

በሚያጋጥሙ አዯጋዎች በመስኖ አውታሩ ሊይ ጉዲት ሲዯርስ ጥገና ሇማከሄዴ፣ ሇአባሊት 

የጉዲት ካሳ ክፍያ ሇመክፈሌ ወዘተ… የሚያስችሌ በቂ የመጠባበቂያ ገንዘብ መኖር አስፈሊጊና 

ግዳታ ነው፡፡  

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የአትራፊነት ባህሪ የላሊቸው መሆኑን ግሌጽ ሇማዴረግ 

የተጠራቀመ ገቢ ሇማኅበሩ አባሊት የማይከፋፈሌ መሆኑንን አዋጁ ይከሇክሊሌ፡፡ ማንኛውም 

የሚሰበሰብ ገቢ በመጠባበቂያነት የሚቀመጥ ሆኖ ሇመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩ ጥገና ብቻ ጥቅም 

ሊይ እንዱውሌ የተወሰነ ነው፡፡ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ሁለም ተግባሮቻቸው በአገሌግልት ክሌለ ባሇው የመስኖና 

ዴሬኔጅ አውታር አሰራርና ጥገና /Operation & Montanans/ ጋር የተያያዙ ናቸው፡፡ እነዚህ 

ማኅበራት ላሊ ተግባር ሉሰሩ አይችለም፡፡ ሇምሳላ የግብርና ምርት ግብይት ወይም ላልች 

የግብርና ግብዓት አቅርቦት ሉያካሂደ አይችለም፡፡  

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማበራት ኃሊፊነትና ተያያዥ ተግባራት በሦስት ክፍልች ሉከፈለ 

ይችሊለ፡፡ 1) አስተዲዯር /governance/ 2) አሰራርና ጥገና /operation and maintenance/ 

3) ሥራ አመራር /management/ 

? ሰሌጣኞችን በአስተዲዯርና በአመራር መካከሌ ያሇው ሌዩነት ምንዴን ነው? የሚሌና 
የአስተዲዯርና የአመራር  ተግባራት ምንዴን ናቸው? የሚሌ ጥያቄ ጠይቃቸው፡፡  
 

1. አስተዲዯር /governance or social management/፡ ይህ ተግባር ከመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበራት የጠቅሊሊ ጉባኤ ተግባርና ኃሇፊነት ጋር ማሇትም የመሪዎች 

ምርጫ፣ በጀት የማጽዯቅ፣ የተግባር ዕቅዴ የማዘጋጀት፣ አመታዊ ሪፖርቶችን 

የማዘጋጀት፣ የዕሇት ከዕሇት ተግባራትን ሇመምራትየአሰራር ዯንቦችን የማጽዯቅና 

የማሻሻሌ ጋር ይዛመዲሌ፡፡ሇአብነት የአሰራር ዯንቦች /Operational rules/ ሲባሌ ከውሃ 

ስርጭት፣ የመስኖ አውታር ጥገና፣ የአሰራር ዯንቦችን በሚጥሱ እና የመስኖ ውሃ 

አገሌግልት ክፍያ በወቅቱ ባሌከፈለ የማኅበሩ አባሊት ሊይ የሚወሰደ የቅጣት 

ዓይነቶችና መጠንን ያጠቃሌሊሌ፡፡  

2. አሰራርና ጥገና /operation and maintenance/ 

3. ይህተግባርየውሃስርጭትናጥገና፣የአፈርጥበቃእናሇአባሊት በመስኖ አጠቃቀም ስሌጠና 
ሇመስጠትማቀዴን፣ዕቅዴንተግባራዊማዴረግንእናክተትሌን ያካትታሌ፡፡ 

4. አመራር የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ከማስተዲዯርና ፋናንስን ከመምራት ጋር 

የሚያያዝ ነው፡፡  

5. በአስተዲዯርና በሥራ አመራር መካከሌ ያሇው የሌዩነት መዯበሊሇቅ መወገዴ አሇበት፡፡ 
ሇምሳላ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ጠቅሊሊ ጉባኤ በጀት ያፀዴቃሌ /አስተዲዯር/ 
የፀዯቀው በጀትም በስራ አመራር ኮሚቴው አማካኝነት ተግባራዊ ይዯረጋሌ /ሥራ 
አመራር/፡፡ በርካታ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ተግባራት ቀጥል ባሇው 
ሰንጠረዥ ተዘርዝረዋሌ፡፡ 
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በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇማቀዴ፣ ተግባረዊ ሇማዴረግና ሇመከታተሌ ዋና 

መሳሪያዎች (1) የጥገና ዕቅዴ (2) የውሃ ስርጭት ዕቅዴ እና (3) በጀት ናቸው፡፡ 

 ክፍሌ 
/Category 

ተግባራት 
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e 
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l 

m
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t/ 

የአባሊትን ፍሊጎት መሰረት ያዯረገ ዓሊማ ማዘጋጀት 
ዓሊማዎቹን ሇማሳካት ስሌቶችን መቀየስ 
መተዲዲሪ ዯንብ መቅረጽ፣ ማሻሻሌ 
የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ መቅረጽና ማሻሻሌ 
የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊትንናየአስተዲዯር አካሊትን መምረጥ 
ዓመተዊና ወቅታዊ የተግባር ዕቅድችን ከማስፈፀሚያ በጀት ጋር ማጽዯቅ 
ዓመታዊ የተግባራትንና የበጀት አጠቃቀም ሪፖርቶችን ማጽዯቅ 
የማኅበሩን የውስጥ ፋይናንስ ኦዱት ማዴረግ 
በማህበሩ አባሊት መካከሌ ያለ አሇመግባባቶችን መፍታት 
በማህበሩ አባሇት መካከሌ በተፈጠሩ ግጭቶች ሊይ መሸምገሌ 
ከውጭ አገሌግልት ሰጭ ተቋማት ጋር የሚያዙ ውልችን ማጽዯቅ 
የማኅበሩን የአገሌግልት ክሌሌ ሇውጥ ማጽዯቅ 
የማኅበሩን እንዯገና የመዯራጀት ወይም መፍረስ ማጽዯቅ 

 

 ክፍሌ 
/Category 

ተግባራት 
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ሰራ

ር
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ገና
/O

pe
ra
tio

n 
&
m
ai
nt
en

an
ce

/ 

የመስኖ አምታሮችንና መሳሪያዎችን በተከታታይነት በቋሚነት ቁጥጥር 
ማዴረግ 
ዓመታዊና ወቅታዊ የመስኖ አምታርና መሳሪያዎች ጥገና የተግባር 
ዕቅዴ ማዘጋጀት  
ሇጥገና የሚውለ የግንባታና መሇዋወጫ መሰሪያዎች መቅረባቸውን 
ማረጋገጥ  
ጥቃቅን፣ ወቅታዊና የዴንገተኛ ጥገና ስራዎችን ማካሄዴ 
የጥገና ስራዎችን ክትትሌ ማዴረግ 
እንዯ አስፈሊጊነቱ ስርነቀሌ ጥገና ወይም ያረጁ መሳሪያዎችን የመተካት 
አመታዊ/ወቅታዊ የውሃ ስርጨት ዕቅዴ ማዘጋጀት 
አመታዊ/ወቅታዊ የውሃ ስርጭት ዕቅዴ አተገባበር መከታተሌ 
የውሃ አጠቃቀሙን መሇካትና መከታተሌ 
ዓመታዊ/ወቅታዊ የስራ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት 
የአሰራሮችንና ጥገናን /O&M/ ተግባራት ሇመከታተሌ አመሊካቾችን 
/Indicators/ መሇየትና መጠቀም 
በመስኖ አውታሩና መሳሪያዎች ሊይ ሉዯርሱ የሚችለ አዯጋዎችን 
መሇየትና ችግሮችን መከሊከሌ/ማስወገዴ  
በአፈር መሸርሸርና ጨዋማነት ሉዯርስ የሚችሇውን ችግር መሇየትና 
መከሊከሌ/ማስወገዴ 
አባሊትን በመስኖ አጠቃቀም ስሌቶች ማሰሌጠን 
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 ክፍሌ 
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t/ 
የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና የአሰራር ህጎች ተግባራዊ እንዱሆኑ 
ማዴረግ  
ዓመታዊ/ወቅታዊ በጀትና የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ መጠን 
ማዘጋጀት 
በመጋዘን ያለ ዕቃዎችን፣ መሳሪያዎችንና መሇዋወጫ ዕቃዎችን  
በየጊዜው ቆጠራ ማካሄዴ፣  
የወጪና ገቢ ሂሳቦችን መመዝገብ፣ 
የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ማሰባሰብ፣ ጊዜ ባሳሇፉ ወይም ባሌከፈለ 
አባሊት እርምጃ መውሰዴ፣ 
ቅጥር ሰራተኞች መቅጠር፣ አፈጻፀማቸውን መከታተሌና ክፍያ መክፈሌ  
ከውጭ አገሌግልት ሰጭ ተቋማት ጋር የተያዙ ውልች አፈጻፀም 
መከታተሌ 
በማህበሩ ውስጥ መሌካም ግንኙነት እንዱኖር ማዴረግ 

የማኅበሩን ሰነድች መጠበቅ  

ላልች በጠቅሊሊ ጉባኤ ወይም በስራ አመራር ኮሚቴው የሚሰጡ 
ተግባራትን ማከናወን፣ 

 

2.2 ውስጣዊና ውጫዊ ኮሙዩኒኬሽን/Internal and external communication/ 

ዓሊማ 
በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አባሊት መካከሌ፣ እንዱሁም በማኅበሩና በላልች 
ተቋማት እና ግሇሰቦች መካከሌ  ውጤታማ ግንኙነት መኖር ስሊሇው ጠቀሚታ የሰሌጣኞችን 
ግንዛቤ ሇማሳዯግ፣ 
በዚህ ክፍሌ የሚተዩ ርዕሶች፣ 

 የኮሙኒኬሽን ዓይነቶች /types of communication/ 
 የኮሙኒኬሽን ዓሊማዎች /purpose of communication/ 
 የኮሙኒኬሽን ጥራት /quality of communication/ 
 የኮሙኒኬሽንስሌቶች /means of communication/ 

ስሌጠናው የሚያካትታቸው፡- የሚመሇከታቸው አጋር አካሊት ባሇሙያዎች፣ 
የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፐ ቻርት፣ ማኑዋሌ እና የክፍሌ/የቡዴን ሥራ፣  
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- ሁሇት ሰዓት፣  

2.2.1 የኮሙዩኒኬሽን ዓይነቶች /types of communication/ 

? 
ሰሌጣኞችን  ኮሙዩኒኬሽን ምንዴን ነው፣ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ያለ 
የኮሙዩኒኬሽን ዓይነቶች ምን ምን ናቸው?  የሚሌ ጥያቄ ጠይቃቸው፡፡ 
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በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ኮሙኒኬሽንስንሌ ሁሇት የኮሙኒኬሽን ዓይነቶችን 

ሇያይተን ማየት ጠቃሚነው፡፡ 

 የውስጥ ኮሙዩኒኬሽን፡- በማኅበሩ ውስጥ በተሇይም በአመራሩና በግሇሰብ አባሊት 
መካከሌ፣ በአባሊትና በአባሊት መካከሌ ያሇው ግንኙነት ሲሆን፣ 

 ውጫዊ ኮሙዩኒኬሽን፡- በማኅበሩና በላልች ተቋማት እና ዴርጅቶች መካከሌ ያሇውን 
ግንኙነት የሚመሇከት ሲሆን ማኅበሩ ከመንግስት ተቋማት፣ ከአካባቢው አስተዲዯር 
አካሊት፣ ከፋይናንስ ተቋማት እና/ወይም ከግሌ ካምፓኒዎች ጋር ያሇውን ግንኙነት 
ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

2.2.2 የኮሙኒኬሽን ዋና ዓሊማ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሥራቸውን ውጤታማ ሉያዯርጉ የሚችለት አብዛኛው 

የማኅበሩ አባሊት በሁለም የማኅበሩ አሰራሮችግሌጽ ሲሆኑና ሙለ እምነት ሲኖራቸው ብቻ 

ነው፡፡ አብዛኛው የማኅበሩ አባሊት በሁለም የማኅበሩ አሰራሮች ግሌጽ እንዱሆኑና እምነት 

እንዱኖራቸው ሇማዴረግ ዯግሞ ሁለንም የማኅበሩ ጉዲዮች ግሌፀኝነትና ተጠያቂነት ባሇው 

ሁኔታ መከናወን ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ ሲሆን ማኅበሩ ሇአበሊት አስፈሊጊውን አገሌግልት 

ሇመስጠት ምን እና እንዳት እየሰራ እንዯሆነ ሙለ በሙለ ይገነዘባለ፡፡  

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው አሰራር ሇማስፈን አንደና 

በጣም ጠቃሚው ጉዲይ፣ በሁለም ዯረጃና በሁለም አጋር አካሊት መካከሌ ውጤታማ የውስጥ 

ግንኙነት ስሌት ሲኖር ነው፡፡ ኮሙዩኒኬሸን  ስንሌ ትርጉሙ የመረጃዎችን፣መመሪያዎች፣ 

አስተያየቶችን እና ሀሳቦችን ከአንደ ወዯ ላሊው በማስተሊሇፍ በመካከሊቸው መግባባት መፍጠር 

ነው፡፡   

? 
የስሌጠናው ተሳታፊዎችን የኮሙኒኬሽን ዋና ዓሇማዎች ምንዴን ናቸው?  
የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ  ሁለም ተሳታፊዎች በጋራ እንዱሳተፉበት ወይም 
በቡዴን እንዱወያዩበት በማዴረግ መሌሳቸውን በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ 
ሊይ ጻፍ፡፡ 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የኮሙዩኒኬሽንዋና ዓሊማ እንዯሚከተሇው መግሇጽ 

ይቻሊሌ፡፡ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበርተመራጮች እንዯ ስራ አመራር ኮሚቴ እና ቁጥጥር 
ኮሚቴ  አባሊት ተግባሮቻቸውን እና የተግባሮቻቸውን አፈጻፀም፣ ውሳኔዎቻቸውን፣ 
የማኅበሩን የገንዘብ አስተዲዯር፣የመስኖ ውሃ አውታሩን አሰራርና ጥገና /O&M/ ሁኔታና 
አጠቃሊይ የማኅበሩን አመራር በሚመሇከት ግሌጽነትንና ተጠያቂነት እንዱሰፍን 
ሇማዴረግ ሇማኅበሩ አባሊትና ከማኅበሩ ውጭ ሊለ አጋር አካሊት/ሇወረዲ አስተዲዯር፣ 
ሇቀበላ አስተዲዯር፣ ሇማኅበራዊ ፍትህ ተቋማት ወዘተ…/ግሌጽ መረጃ 
የሚያገኙበትንሁኔታ ሇማመቻቸት፣ 
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 በማኅበሩ የሚካሄደ ስብስበዋች ውጤታወማ እንዱሆኑ ሇማዴረግ በስብሰባው ሇሚሳተፉ 
ተሳታፊዎች በሙለ ስሇስብሳባው ቀን፣ ጊዜ፣ የስብሰባ ቦታ እና በስብሳባው ስሇሚነሱ 
አጀንዲዎች አስቀዴሞ ግሌጽ ሇማዴረግ፣  

 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ምን ያህሌ እንዯሚከፈሌ ፣ መቸ እንዯሚከፈሌና እና 
በምን ሁኔታ እንዯሚከፈሌ ሇአባሇት መረጃ ሇመስጠትና ገንዘቡ በወቅቱ እንዱሰባሰብ 
ሇማዴረግ፣ 

 የመስኖ አውታሩን አሰራር በሚመሇከት ስምምነት የተዯረሰበትን ዓመታዊ የስራዕቅዴ 
እንዱሁም የመስኖ ውሃ አጠቃቀም ዯንቡን  አስመሌክቶ ሇአባሊትን ሇማስገንዘብ፣ 

 የመስኖ አውታሩን ጥገና ስራ በሚመሇከት የጥገናውን መጠን እና መቼ 
እንዯሚጠገንእንዱሁም ጥገናውን በአግባቡ ሇመፈፀም ከአባሇት የሚፈሇገውን የጉሌበት 
አስተዋጽኦ ሇአባሊት ግሌጽ በማዴረግበተያዘው ዕቅዴ መሰረት ሇመፈፀም፣ 

 ግሇሰብ አርሶ አዯሮች እና/ወይም የቡዴን አባሊት ስሇማኅበሩ አመራርና የገንዘብ 
አስተዲዴር እና/ወይም ስሇመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ያሇቸውን መረጃ፣ ጥያቄና 
አስተያየት በቀጥታ ሇአመራሩ የሚያቀርቡበትን ምቹ ሁኔታ ሇመፍጠር፣ 

2.2.3 የኮሙዩኒኬሽን ጥራት 

የኮሙዩኒኬሽን ጥራት በዋናነት የሚወሰነው፤ 

 በመሌዕክቶች ግሌፀኝነት፡- የሚተሊሇፉ መሌዕክቶች ምንም ሳይጓዯለ እና/ ወይም 
ሳይቃረኑ ሇመሌዕክት ተቀባዩ በትክክሌ ሲዯረሱ፣ 

 የመሌዕክት ማስተሊሇፊያ ስሌቶች/ዘዳዎች፤ 

o በስብሰባ ሁለም ተሳታፊዎች የነቃ ተሰትፎ በሚያዯርጉበት ሁኔታ መረጃዎችን፣ 

ሌምድችንና ሀሳብን ማስተሊሇፍ፣ 

o /ማሇትም በአንዴ አቅራቢ በክፍሌ እንዯሚሰጥ ትምህርት ሇረዥም ሰዓት 
ተሳታፊዎች የነቃ ተሳትፎ ሳያዯርጉበት መሌዕክት ማስተሊሇፍ ውጤታማ 
የመሇዕክት ማስተሊሇፊያ መንገዴ አይዯሇም/፣ 

o ዴምጽ አሌባ /non-verbal/ መገናኛ/መሌዕክት ማስተሊሇፊያ ዘዳዎች መጠቀም፣ 

ማሇትም ፍሉፕ ቻርት፣ ፎቶ ግራፎች፣ በስዕሊዊ መግሇጫ የመሳሰለት፣ 

o በጽሁፍ የተዘጋጁና የታተሙ ጠቃሚ መረጃዎችን ህዝብ ሉያየው በሚችሌ ቦታ 

ማስቀመጥ፣ የመሳሰለተን ያካትታሌ፡፡ 

o የመረጃ/መሌዕክት አስተሊሊፊውና መረጃ ተቀባዩ አመሇካከትናባህሪ፣ 

o ሁለንም መረጃዎች ዯረጃ በዯረጃ ሇመግሇጽና ከተሳታፊዎች የሚነሱ ጥያቄዎችን 

በአግባቡ ሇመመሇስ ትዕግስት ማጣት፣ 

o በስብሰባ ቦታው ዘግይቶ መዴረስ እና/ወይም ቀዴሞ መሄዴ፣ 
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o መሌዕክቱ በሚተሊሇፍበት እና በውይይት ወቅት በዴምጽ የመረበሽ እና/ወይም 

በተዯጋጋሚ ውይይቱን የማሰናከሌ፣ 

o ግሌጽ ያሌሆነ የቋንቋ አጠቃቀም እና/ወይም ፈጣን በሆነ ንግግር መሌክቶችን 

ማስተሊሇፍ እና/ወይም የዴምጽ አሇመሰማት፣ 

o ሀሳብን በተሰብሳቢ ፊት ሇመግሇጽ ማፈር/ሰውን መፍራት/፣ 

o የላልችን ሀሳቦችና አስተያየቶች ሇማዲመጥ ፈቃዯኛ አሇመሆን፣ ያካትታሌ 

o የሰብሰባ ቦታ እና የጊዜ አጠቃቀም  

o የስብሰባው ቀን፣ ሰዓትና ቦታ አስቀዴሞ ተሰብሳቢዎች እንዱውቁት አሇማዴረግ፣ 

o የሚመረጠውን የስብሰባ ቦታ ተሰብሳቢዎች ፈሌጎ ሇማግኘት አስቸጋሪ መሆን 

እና/ወይም ሇአብዛኛዎቹ ተሰብሳቢዎች ሩቅ መሆን፣ 

o የሚመረጠው የስብሰባ ቦታ በቂ አሇመሆን/መጥበብ፣ ጫጫታ የበዛበት መሆን እና/ 

ወይም ሞቃታማ መሆን፣ 

o በስራ ምክንያት ወይም በላሊ ሁለም ተሳታፊዎች በማይሳተፉበት/በማይገኙበት ቀን 

ስብሰባ ማካሄዴ፣  

2.2.4 የኮሙዩኒኬሸን ስሌቶች 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የውስጥና የውጭ ግንኙነታቸውን ሇማጠናከር እንዱችለ 

ማስተሊሇፍ የሚፈሌጉትን መሌዕክት ሇሁለም አጋር አካሊት በትክክሌ እንዱዯርስ ሇማዴረግ 

የተሇያዩ የመሌዕክት ማስተሊሇፊያ መንገድችን መጠቀም ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

? 
የስሌጠናው ተሳታፊዎችን  ሇአባልቻቸው መሌዕክት ሇማስተሊሇፍ 
የሚጠቀሙባቸውን የኮሙዩኒኬሽን ስሌቶች በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ 
በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ ጻፍ፣ 

2.2.4.1 የውስጥ ኮሙዩኒኬሽን 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇውስጥ ግንኙነትከሚከተለት አንደን ወይም ከአንዴ 

በሊይ የመገናኛ መንገድችን መጠቀም ይችሊለ፡፡ 

 ቤት ሇቤት በመዞር በአካሌ ሇአባሊትና አባሌ ሊሌሆኑ መረጃ ማስተሊሇፍ፣ 
 መዯበኛ ባሌሆኑ አጫጭር ስብሰባዎች ማሇትም በመንዯር ዯረጃ በመስኖ ብልክ ዯረጃ 

ሇአባሊት በግንባር ተገኝቶ ማስተሊሇፍ፣ 
 መዯበኛ ስብሰባዎች ማሇትም የጠቅሊሊ ጉባኤ አመታዊ ስብሰባ ፣ 
 ህዝብ በብዛት በሚገኝባቸው መንዯሮች የጽሁፍ ማስታወቂዎችን በመሇጠፍ የተወሰኑ 

ውሳኔዎችን ሇአባሊት ማሳወቅ፣ 
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 ህዝብ በብዛት በሚገኝባቸው መንዯሮች የጽሁፍ ማስታወቂዎችን በመሇጠፍ ሇአባሊት 
ስሇቀጣዩ የስሇስብሰባ ቀን፣ ጊዜ፣ ቦታ እና አጀንዲ መሳወቅ፣ 

 በታሰባው ስብሰባ ሇሚሳተፉ ሇሁለም ተሰብሳቢዎች ሇእያንዲንዲቸው የጽሁፍ መሌዕክት 
እንዱዯርሳቸው ማዴረግ፣ 

 በባነሮችንና በፖስተር ማሳወቅ፣ 
 በአካባቢው ጋዜጣዎች እና/ወይም ሬዱዮ ማሳወቅ፣ 

2.2.4.2 የውጫዊ ኮሙዩኒኬሽን 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇውጫዊ ግንኙነት ከሚከተለት አንደን ወይም ከአንዴ 

በሊይ የመገናኛ ዘዳዎችን/መንገድችን መጠቀም ይችሊለ፡፡ 

 ሪፖርቶችን፣ የሂሳብ መግሇጫዎችንና ላልች ድክመንቶችን ማቅረብ፣ 
 መዯበኛ እና መዯበኛ ያሌሆኑ ስብሰባዎች፣  
 ሇውጭ አካሊት ስሇ ቀጣዩ የስብሳባ ቀን፣ ጊዜ፣ ቦታ እና አጀንዲ በመግሇጽ በዯብዲቤ 

ማሳወቅ፣ 
 በአካባቢው ጋዜጣዎች እና/ወይም ሬዱዮ ማሳወቅ፣ 
 በአካሌ/በግምባር እየሄደ መሌዕክቶችን ማስተሊሇፍ፣ 
 የጉብኝት ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት፣ 

የተቋሙ ስም ግንኙነት ሉዯረግባቸው የሚችለ ጉዲዮች 
 
 
 

በውሃና መስኖና 
ሌማት ቢሮ 

የመስኖ ተቛማት 
አስተዲዯር ኤጀንሲ  

 በፋይናንስ አስተዲዯር እና አመራር ሥሌጠናዎችን መስጠት፣ 
የፈይናንስና ፋይናንስ ነክ ያሌሆኑ አፈጻፀሞችን ኦዱት ማዴረግ 

 የስሌጠና አገሌግልት እና/ወይም የቴክኒክ ዴጋፍ መስጠት፣ 
 በአመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ መጋበዝ 
 አመታዊ የስራና የበጀት ዕቅዴ መሊክ 
 አመታዊ የስራ ዕቅዴ አፈጻፀምና የበጀት አጠቃቀም ሪፖርት መሊክ 
 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን መዛግብት የቁጥጥርና 

የኦዱት ሥራ መስራት 
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አገሌግልት ክሌሌ ውስጥ 

የመስኖ አውታሩን ቁጥጥር ማዴረግ፣  
 በመስኖ አውታሩ ሊይ በዴንገት የዯረሰ ጉዲትን ሪፖርት ማዴረግ  
 በመስኖ እርሻ እና በመስኖ ውሃ አመራር ሊይ መሰረት ያዯረገ 

ተሳትፏዊ የመስኖ አጠቃቀም የኤክስቴንሽን ስርዓት መዘርጋትና 
ተግባራዊ በማዴረግ፣   

 ላልች የሌማት ስራዎችን ማሇትም በተፋሰስ ሌማት፣ በእንስሳት 
ሀብት ሌማት ወዘተ… ችግሮችን የመሇየት፣ የማቀዴና አስፈሊጊወን 
ዝግጅት በማዴረግ ተግባራዊ ማዴረግ፣  

 ከላልች ዯጋፊ አካሊት፣ አቅራቢዎች እና/ወይም የግብርና ምርት 
ገዥዎች ጋር የኮንትራት ውሌ እንዱያዝ ምቹ ሁኔታ መፍጠር፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት መካከሌ እና በአባሊትና 
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አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች መካከሌ ያለ አሇመግባባቶችን 
ሇመፍታት የማስተባበር፣  

 
ግብርና ቢሮ 
/BoA/ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን በግብርና ሌማት ዕቅዴ 
አዘገጃጀት መዯገፍ፣ 

 የስሌጠና እና/ወይም የቴክኒክ ዴጋፍ መስጠት 
 በአመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ እንዱሳተፉ መጋበዝ 
 ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ ጋር በመሆን  የመስኖ ሌማቱ ወዯፊት 

የሚስፋፋበትን ሁኔታ ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ 
የገጠር መሬት 
አስተዲዯርና 
አጠቃቀም ቢሮ 
/BoRLAU/  

 ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ሇቢሮ መስሪያ የሚሆን 
መሬት መስጠት 

 ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት አባሊት የመስኖ መሬት 
መዯሌዯሌ ዕቅዴ ማዘጋጀት 

 የመሬት ባሇቤትነት ዝርዝር መረጃ ማዘጋጀትና ማጽዯቅ 
የአካባቢው 
አስተዲዲሪዎች/የቀበ
ላ ምክር ቤት፣ 
ማህበራዊ ፍርዴ 
ቤት፣ የወረዲ 
አስተዲዯር/  

 በአመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ እንዱሳተፉ መጋበዝ 
 አመታዊ የስራ ዕቅዴና በጀት ማቅረብ  
 አመታዊ ሪፖርትና የሂሳብ መግሇጫ ማቅረብ 
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት መካከሌ እና በአባሊትና 

አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች መካከሌ ያለ አሇግባባቶችን ሇመፍታት 
ዴጋፍና አስተዋጽኦ ማዴረግ፣ 

ዴጋፍ ሰጭ 
አካሊት /መያዴ፣ 
የምርምር 
ተቋማት፣ 
የስሌጠና 
ማዕከሊት/ 

 የስሌጠና እና/ወይም የቴክኒክ ዴጋፍ መስጠት 
 የጋራ የሌማት ዕቅዴ ማዘጋጀትና ተግባራዊ ማዴረግ 

የገንዘብ ተቋማት / 
ባንኮች፣የብዴር 
ተቋማት/ 

 የሌማት ብዴር ስሇሚገኝበት ሁኔታ መዯራዯር/መስማማት 
 የሌማት ብዴር መስጠት 
 የተገኘውን ብዴር መመሇስ 

 
የግሌ ተቋራጮች 

 በመስኖ እንክብካቤ እና/ወይም ጥገና ስራ አተገባበር መዯራዯር 
 በመስኖ እንክብካቤ እና/ወይም ጥገና ስራ የትግበራ ውሌ መዋዋሌ 
 በመስኖ እንክብካቤ እና/ወይም ጥገና ስራ አተገባበር ቁጥጥር ማዴረግ 
 በኮንትራት ውለ መሰረት ክፍያዎችን መፈፀም 

የግሌተቋማት 
/Privet sectors/ 

 የግብርና ግብዓትና የእርሻ መሳሪያዎችን ማቅረብ 

 የግብርና ምሮችን መግዛት 

2.2.5 የኮሙዩኒኬሽን ዴክመት ውጤቶች 

በመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር ውስጥ ወይም በመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር እና 

በውጭ አካሊት መካከሌ መሌካም ግንኙነት ከላሇ/ ገካማ ኮሙዩኒኬሽን መኖር በመስኖ 
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አውታሩ አሰራርና ጥገና /O&M/ ስራ እንዱሁም በራሱ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበር አመራር ሊይ ችግር ሉያመጣ ይችሊሌ፡፡ 

? ሰሌጣኞችን  የመስኖ  አውታሩን ጥቅም ሊይ በማዋሌ ሂዯት በኮሙዩኒኬሽን ዴክመት  
ምክንያት ሉመጣ የሚችሌ ችግር ምንዴን ነው? የሚሌ ጥያቄ ጠይቃቸው፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች በመዯበኛ ስብሰባዎች ተገቢውን መረጃ ካሊገኙና በጉዲዩ ሊይ 

ካሌመከሩበት አንደ ሉመጣ የሚችሇው ችግርበማኅበሩ ጉዲዮች ሊይ የነቃ ተሳትፎ 

ሇማዴረግ የፍሇጎት ማጣት ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ በማኅበሩ ጉዲዮች ሊይ የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ተሳትፎ መቀነስ ዯግሞ ተጠያቂነትና ግሌፀኝነት እንዱቀንስ የማኅበሩ 

ገንዘብና ንብረት አሇግባብ ሉመራና ተገቢ ሊሌሆነ ጉዲይ ጥቅም ሊይ ሉውሌ ይችሊሌ፡፡  

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ በግንኙነት ዴክመት ምክንያት ሉመጡ 

ከሚችለት ችግሮች መካከሌ ዋናው በማኅበራቸው ሊይ አመኔታ ማጣት እና በውሃ 

ተጠቃሚዎች መካከሌ አሇመተማመን ከማስከተለም በሊይ በመስኖ አውታሩ አሰራርና 

ጥገና/እንክብካቤ በርካታ ጎጂ ውጤት ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

 
 

መሌመጃ /Exercise/ 
ስሌጠናው ከተሰጠና ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ ሰሌጣኞችባገኙት አዱስ ዕውቀት 
መሰረትስሇኮሙዩኒኬሽን በጭውውት መሌክ /as role play/ እንዱሳተፉ እዴሌ 
ማግኘት ይገባቸዋሌ፡፡ አንደ አማራጭ ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 
የኮሙዩኒኬሽን ዕቅዴሰሌጣኞቹ እንዱያዘጋጁ መሌመጃ መስጠት ነው፡፡ 

 

 ስሌጠናው ከተጠናቀቀ በኋሊ ስሇውስጣዊና ውጫዊ ኮሙኒኬሽን ዋና ዋና 
ጉዲዮችን በአጭሩ ሉገሌጽ የሚችሌ ማኑዋሌ እንዱያገኙ አዴርግ፡፡ 
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2.3 ግጭት አወጋገዴ እና እርቅ/Conflict resolution and arbitration/ 

ዓሊማ  
 የስሌጠናው ተሳታፊዎች በውስጥና በውጭ አሇመግባባትን ወይም ግጭትን ሉያመጡ 

የሚችለ ጉዲዮችን፣ ግጭትን እንዳት መከሊከሌ እንዯሚቻሌ፣ የውስጥና የውጭ 
ግጭቶች ሲከሰቱ መፍትሄ ሇማስጠት መከተሌ ባሇባቸውሂዯቶች ሊይያሊቸውን ግንዛቤ 
ሇማሳዯግ ነው፡፡   

ርዕሶች  
 የግጭት ዓይነቶች  
 የግጭት መንስኤዎች 
 ግጭት መከሊከሌ  
 የውስጥ ግጭት መፍትሄ አሰጣጥ ሂዯት 
 የውጭ ግጭት መፍትሄ አሰጣጥ ሂዯት 
ስሌሌጠናው የሚያካትታቸው፡- የሚመሇከታቸው አጋር አካሊት ባሇሙያዎች፣ 
የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፐ ቻርት እና ማኑዋሌ፣  
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- 1፡30 /አንዴ ሰዓት ተኩሌ/፣ 

 

2.3.1 የግጭት ዓይነቶች 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችማኅበርየሚከተለትሁሇትየግጭትዓይነቶችሉኖሩይችሊለ፡፡ 

 በመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር ውስጥ ያሇ አሇመግባባት /የውስጣዊ ግጭት/ እና 

 በመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበር እና በመንግስት አካሊት ወይም ከላልች ዴርጅቶች 

ጋር የሚፈጠር አሇመግባባት /የውጫዊ ግጭት/ ናቸው፡፡ 

2.3.2 የግጭት መንስኤዎች 

ግጭት ሲባሌ ሁለም የግጭት ዓይነቶችማሇትምበመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከመስኖ 

አውታሩ አሰራርና ጥገና /O&M/፣ ከአስተዲዯርና ከገንዘብ አመራር በሚመሇከት በመስኖ ሌማቱ 

የአገሌግልት ክሌሌ ያለ ተጠቃሚዎች እርስ በእርሳቸው ወይም የውሃ ተጠቃሚ ቡዴኖች እና 

በማኅበሩ፣ ወይም በማኅበሩና ከማኅበሩ ውጭ ካለ ግሇሰቦች ወይም ተቋማት ያለ ግጭቶችን 

ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

? 
የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሉከሰቱ የሚችለ 
ውስጣዊና ውጫዊ አሇመግባባቶች/የግጭትመንስኤዎች ምን ሉሆኑ ይችሊለ የሚሌ 
ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊ ያሇገዯብ ሃሳብ እንዱሰጥበት አዴርግ፡፡  
ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ ጻፍ፡፡ 
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2.3.2.1 ውጣዊ ግጭት 

በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የውስጥ ግጭት መንስኤ ሉሆኑ የሚችለ 

ምክንያቶች፣ 

 የመስኖ ውሃ እኩሌ አሇማከፋፈሌና የውሃ ስርቆት፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚ ግሇሰቦች ከማኅበሩ ፈቃዴ ውጭ የመስኖ ውሃ 

መቆጣጠሪያዎችን መክፈት፣ 

 የመስኖ አሰራርና ጥገና ባሇሙያዎች /O&M staff/ በመስኖ አውታሩ አሰራር ሊይ 

ዝቅተኛ አፈጻፀም ሲኖር፣ 

 በመስኖ አውታሩና ቦዮች በቂ ጥገና አሇመኖር፣ 

 በስራ አመራር ኮሚቴ፣ በቁጥጥር ኮሚቴ እና/ወይም ላልች ንኡሳን ኮሚቴዎች 

ምርጫ፣ 

 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ዘግይቶ መክፈሌና ምንም አሇመክፈሌ፣ 

 የማኅበሩን ገንዘብና ንብረት አሊግባብ ጥቅም ሊይ ማዋሌ፣ 

 የማኅበሩን ህጎች እና ዯንቦች የተወሰኑ ቡዴኖችን ሉጠቅም በሚችሌ መንገዴ መጠቀም 

/የመስኖ ውሃ ስርጭትንበሚመሇከት/ እና 

 የንብረት መውዯም ማሇትም በማሳ ሊይ ያሇ ሰብሌ፣ መሬትና ቤቶች የጥገና ስራ 

በሚሰራበት ወቅት ወይም በአሰራር ችግር በጎርፍ መጎዲት፣ 

2.3.2.2 ውጫዊ ግጭት 

በመስኖውሃተጠቃሚዎችማኅበርናከማኅበሩውጭባለግሇሰቦች ወይም ዴርጅቶች መካከሌ 

ውጫዊግጭቶች ወይም አሇመግባባቶችበሚከተለት ምክንያቶችሉከሰቱ ይችሊለ፡፡ 

 በማኅበሩና በሚመሇከታቸው ተቋማት መካከሌ በመስኖ ሌማቱ እና በግብዓት አቅርቦት 

በሚመሇከት፣ 

 በማኅበሩ እና በወረዲ ውሃ ሀብት ተቆጣጣሪ አካሌ መካከሌ በመስኖ አውታሩ ስራና 

ጥገና ጋር በተያያዘ፣ 

 በማኅበሩ እና በተቆጣጣሪው አካሌ መካከሌ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

አጠቃሊይ አሰራር በተሇይም ዓመታዊ በጀትና የሂሳብ መግሇጫዎች ሲፀዴቁ፣ እና 

 ተመሳሳይ የመስኖ ወንዝ በሚጠቀሙ በሁሇት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

መካከሌ፣ 
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በተሇይ አንደ የውጭ ግጭት መነሻ ምክንያት በተፋሰሱ ውስጥ በሊይኛውና በታችኛው አካባቢ 

ያለ ተጠቃሚዎች  

 በወንዙ የታችኛው አካባቢ ያሇ ማኅበርና በተፋሰሱ በሊይኛው አካበቢ ያለ 

ተጠቃሚዎች በመስኖ ውሃ ጠሇፋው /divertion/ እና ላልች የውሃ ግንባታ 

ስራዎች፣ እና/ወይም 

 በታችኛው የወንዙ ተፋሰስ ያለ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርና እና 

በመንግስት መካከሌ በሊይኛው ተፋሰስ ግዴብ ሲሰራ እና/ወይም የመስኖ አውታር 

ሲገነባ ግጭቶች ሉከሰቱ ይችሊለ፡፡ 

2.3.3 ግጭት መከሊከሌ 

? 

የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች  ከሊይ የተዘረዘሩትን 
ግጭቶች እንዳት መከሊከሌ ይቻሊሌ የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊ 
ያሇገዯብ ሃሳብ እንዱሰጡት ወይም በቡዴን ተወያይተው ሀሳብ እንዱያቀርቡ 
አዴርግ፡፡  ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ 
ጻፍ፣ 

ግጭትን መከሊከሌ ሇተከሰተ ግጭት መፍትሄ ከመሰጠት ይመረጣሌ፡፡ ሉከሰቱ የሚችለ 

ግጭቶች ሉወገደ የሚችለት፤ 

 ሁለም የመስኖ ተጠቃሚዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓሊማ፣ ስሌጣንና 

ተግባራት እንዱሁም የራሳቸውን መብትና ግዳታቸውን ከተገነዘቡ፣  

 አስተዲዯረዊ ስራዎቸን ሇመስራት፣ የፋይናንስና የቴክኒክ ስራዎቸን በውጤታማና 

በቅሌጥፍና ሇመምራት ሇማኅበሩ በቂ ክህልትና እውቀት ሉያስጨብጥ የሚችሌ ስሌጠና 

ከተሰጠ፣ 

 ተስማሚና ውጤታማ ሰብሰባዎች ከአካሄደ፤  ስብሰባዎች ሲካሄደና ሁለም ውሳኔዎች 

ሲተሊሇፉ አብዛኛው የስብሳባው ተሳታፊ የተሳተፈበትና ያመነበት ሲሆን፣ 

 ግሌጽነትና ተጠያቂነት ያሇው የውሳኔ አሰጣጥ፣ የተግባራት አፈጻፀም እና የስራ 

አመራር አባሊት ባህሪ መኖር እና በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ዙሪያ በወቅቱና 

በትክክሇኛ መንገዴ ሇሁለም አባሊትና አባሌ ሊሌሆኑ ተጠቃሚዎች መረጃ መስጠት፣ 

 ሁለም የመስኖ ተጠቃሚዎች ከመስኖ አውታሮሩ አሰራርና ጥገና  እንዱሁም የመስኖ 

ውሃ ስርጭት፣ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ጋር በተያያዘ በወቅቱና ሙለ መረጃ 

እንዱያገኙ በየዯረጃው ጥሩ የሆነ ግንኙነት መኖር 
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 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር እንዯ ተቋም በጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት አብሊጫ ዴምጽ 

የፀዯቀውን ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ ውጤታማ በሆነ መንገዴ ተግባራዊ ሇማዴረግ የቴክኒክ 

ብቃት/አቅም ሲኖረውና ፍትሃዊ የሆነ የመስኖ ውሃ ስርጭት ሲኖር፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሁለንም ጊዜያቸው የዯረሰውን የውሃ አገሌግልት 

ክፍያዎች እና ስምምነት በተዯረገበት መሰረት ጥፋት በፈፀሙ ተጠቃሚዎች የቅጣት 

ገንዘብ በወቅቱ የማሰባሰብ ብቃት ካሇውና አስፈሊጊውን የጥገና ስራ ሇመስራት በቂ 

የገንዘብ አቅም ሲኖረው፣ 

 የወንዙን ተፋሰስ ተከትል በሁለም የመስኖ አውታሮች ፍትሃዊ የሆነ የውሃ ስርጭት 

ሲኖርና ሰምምነት የተዯረገበት የውሃ ስርጭት ዯንብ ሲጣስ የተቀመጡ የቅጣት 

እርምጃዎች ተግባራዊ ሲሆኑ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት በማዴረግ 

ህግን በሚጥስ ማንኛውም አባሌና አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች ሉወሰደ የሚገባቸውን 

የቅጣት እርምጃዎች  የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ አዘጋጅቶ ተግባራዊ ሲያዯርግ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ህገወጥ አሰራር በሚሰሩ ማንኛውም አባሌ ሊይ 

የማህበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና ውስጠ ዯንብ መሰረት በማዴረግ አስፈሊጊውን እርምጃ 

በመውሰዴ ሉከሰቱ የሚችለ ግጭቶችን መከሊከሌ ይቻሊሌ፡፡ 

? 
የስሌጠናውን ተሳታፊዎች የውስጥና የውጭ ግጭቶች እንዳት ሉፈቱ ይችሊለ  
የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊ ያሇገዯብ ሀሳብ እንዱሰጡት ወይም በቡዴን 
ተወያይተው ሀሳብ እንዱያቀርቡ አዴርግ፡፡  ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መሌስ 
በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ ጻፍ፣ 

መርሆዎች 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በማኅበሩ ውስጥ ወይም በማኅበሩና ከማህበሩ ውጭ 

በሆኑ ግሇሰቦች ወይም ተቋማት መካከሌ፤ ማንኛውም አሇመግባባት ወይም ግጭት 

በማንኛውም ሁኔታ ቢከሰት ሁሇቱ ወገኖች ተገቢ ወዯ ሆነ ስምምነት ሇመምጣት ላሊ 

ሶስተኛ ወገን ሳይገባ በራሳቸው ጥረት ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ስምምነት ሊይ ካሌተዯረሰ 

ግጭቱ በሽምግሌ እና በዕርቅ መፈታት አሇበት፡፡ 

የግጭት አፈታት /disput resolution/ 

 በመጀመሪያ ዯረጃ በመስኖ አገሌግልቱ ክሌሌ ያሇና በመስኖ ሉሇማ የሚችሌ መሬት 

ያሇው ማንኛውም ተጠቃሚ የሚያጋጥመውን ማንኛውንም አሇመግባበት/ግጭት ሇመስኖ 
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ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሉቀመንበር የማቅረብና ጉዲዩ እንዱፈታ የመጠየቅ መብት 

አሇው፡፡ ውሳኔው ወዱያውኑ መሰጠትና የተወሰነው ውሳኔ አሇመግባባት ሇፈጠሩት 

ሇሁለም ወገኖች በጽሁፍ እንዱዯርስ መዯረግ አሇበት፣፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ጣዊናውጫዊ ግጭቶች በሚያጋጥምበት ጊዜ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ጉዲዩ መታየት ያሇበት ሁሇቱ ወገኖች በስምምነት በመረጧቸው 

የሸምግሌና ዲኞች ነው፡፡ 

 ጉዲዩ በሽምግሌና ዲኞች የማይፈታ ከሆነ በፌዯራሌ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

አዋጅ መሰረት የህግ መሰረት ሊሇው ሇማኅበሩ የግጭት አስወጋጅ ኮሚቴ መቅረብ 

አሇበት፡፡ 

 ግጭት አስወጋጅ ኮሚቴው በመጀመሪያ ዯረጃ የውስጥ አሇመግባበቶችን በእርቅ 

ሇመፍታት ጥረት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 ሆኖም ግጭት አስወጋጅ ኮሚቴው የውስጥ ግጭቶችን በእርቅ መፍታት ካሌቻሇ፣ ጉዲዩ 

ሇአካባቢው ማህበራዊ ፍርዴቤትእንዱቀርብ በማዴረግ በህግና በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ 

መሰረት የመጨረሻ ውሳኔ  ይሰጠዋሌ፡፡ 

 የግጭት አስወጋጅ ኮሚቴው የመጨረሻ ውሳኔ ግጭት ሇፈጠሩት ሇሁለም አካሊት 

በጽሁፍ ሉዯርሳቸውና በማኅበሩ ጽ/ቤት ሉታይ በሚችሌ ቦታ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

ክፍተኛ ፍርዴ ቤት 

ማንኛውም ውስጣዊ ግጭት ያጋጠመውና በተሰጠው የግጭት አወጋገዴ ውሳኔ ያሌተስማማ 

ግሇሰብ ጉዲዩን ሇከፍተኛ ፍርዴ ቤት የማቅረብ መብት አሇው፡፡ 

 ከስሌጠናው በኋሊ ስሇግጭትአወጋገዴናእናእርቅ ዋና ዋና ጉዲዮችን በቀሊሌ አቀራረብ 
የሚያብራራ ማኑዋሌ  ሇሁለምሰሌጣኞች መሰጠት አሇበት፡፡  
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2.4 የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ አዘገጃጀት /Formulation of internal rules & regulations/ 

ዓሊማ፣ 
 በማኅበሩ የውስጥ የግጭት ምንጭ የሆኑ ጉዲዮችን ሇመከሊከሌ እንዱቻሌ እና ማኅበሩ 

ጤናማ ስራ እንዱሰራ ሇማዴረግ አስፈሊጊውን የቅጣት እርምጃዎች በሚያካትት 
መሌኩ በውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ማዘጋጀትና ተግባረዊ ማዴረግ ስሊሇው ጠቀሜታ 
የሰሌጣኞችንግንዛቤ ሇማሳዯግ ነው፣  

ርዕሶች፣ 
 የህግ ማዕቀፍ 
 የመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር መርሆዎች 
 የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ዓሊማ 
 በውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ መካተት ያሇባቸው ጉዲዮች 

o የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ የማጽዯቅና የማሻሻሌ ሂዯት 
 ውጤታማ የቅጣት እርምጃዎች /effective sanction/ 

o የቅጣት እርምጃ ቅዴመ ሁኔታዎች/Conditions for effective sanction/ 
ስሌሌጠናው የሚያካትታቸው፡- የሚመሇከታቸው አጋር አካሊት ባሇሙያዎች፣ 
የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፕ ቻርት፣ማኑዋሌ እና የተግባር መሌመጃዎች 
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- 1፡30 /አንዴ ሰዓት ተኩሌ/፣ 

 

2.4.1 የመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበር መርሆዎች፣ 

 
? 

የስሌጠናውን ተሳታፊዎች የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መርሆች ስንሌ ምን 
ማሇት ነው? እነዚህ መርሆዎች ምን ምን ናቸው? በምትሰሩበት ወረዲና ቀበላ 
እንዳት ሌትገሌጿቸውና ተግባራዊ ሌታዯርጓቸውትችሊሊችሁ? የሚለ ጥያቄዎችን 
ጠይቅ፡፡  

በውስጥ መተዲዯሪያ ዯንቡ ርዕሶች ውስጥ የሚከተለት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

መርሆዎች መካተት አሇባቸው፡፡ 

ሌዩነት አሇማዴረግ፣ 

 የመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በሚሰጣቸው ማንኛውም አገሌግልቶች በአባሊት 

መካከሌ ብሄርን፣ ፆታን፣ ሃይማኖትንወይም በማንኛውም ላሊ ተመሳሳይ ምክንያት 

ሌዩነት አያዯርግም፣ 

ግሌጽነትና አሳታፊነት፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በአሰራርና በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት የግሌፀኝነት 

መርህን የመከተሌና ሁለም አባሊት ተሳታፊ እንዱሆኑ ማነሳሳትና መዯገፍ አሇበት፣ 

ሚዛናዊ ውሳኔ አሰጣጥ፣ 

 ሁለምአባሊት ሀሳባቸውን የመግሇጽ መብት በሚያረጋግጥና በሚያሳትፍ መሌኩ 

ሚዛናዊና ፍትሃዊ የውሳኔ አሰጣጥ ስርዓትመቀየስና ተግባራዊ ማዴረግ፣  
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ሀብትን በትክክሌናፍትሃዊ በሆነ መንገዴመጠቀም፣  

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሀብትን የመስኖ ውሃን ጨምሮ አባሇትንና አባሌ 

ያሌሆኑ ተጠቃሚወችን ትኩረት በማዴረግ በትክክሌና ፍትሃዊ በሆነ መንገዴ መጠቀም 

ይኖርበታሌ፣ 

ሀብትን በብሌሀት መጠቀም፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ያሇውን ሀብት ብክነትን፣ ከሚገባው መጠን በሊይ 

ውሃ መጠቀም /over watering/ ጎርፍ እና ብክሇትን በማያስከትሌና አከባቢን ሇመጠበቅ 

በሚያስችሌ ሁኔታ በብሌሀትና በትክክሌ መጠቀም አሇበት፣  

2.4.2 የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ዓሊማ 

ማንኛውም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተለትን ዓሊማዎች ሇማሳካት የውስጥ 

መተዲዯሪያ ዯንብ በማዘጋጀት በጠ/ጉባኤ አስፀዴቆ ተግባራዊ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 የማህበሩ አስተዲዯር አና የገንዘብ አመራር ግሌጽነትና ተጠያቂነት ባሇው ሁኔታ 

በውጤታማና ቀሌጣፋ በሆነ መሌኩ ጥቅም ሊይ መዋለን ሇማረጋገጥ፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ ውስጥ ያሇው የመስኖ አውታር 

አሰራርና ጥገና በተገቢው ሁኔታ ሇመከታተሌና የመስኖ ውሃ ክፍፍሌ በቅሌጥፍናና 

ፍትሀዊ በሆነ አግባብ መፈፀሙን ሇመረጋገጥ፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአገሌግልት ክሌሌ ውስጥ በማኅበሩ አመራር እና 

በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና በከፍተኛ ዯረጃ ግሌጽነትና ተጠያቂነት በማስፈን 

በማኅበሩ ሉከሰቱ የሚችለ ውስጣዊግጭቶችን ሇማስወገዴ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ሇማቋቋምና ሇማስተዲዯር የወጣውን የፌዯራሌ 

አዋጅ ቁጥር ----------እና የክሌለን አዋጅ ቁጥር ----------፣ የማኅበሩን መተዲዯሪያ 

ዯንብ እንዱሁም የማኅበሩን የውስጥ ዯንብ በሚጥሱ ተጠቃሚዎች አስፈሊጊውን 

አስተዲዯራዊ የቅጣት እርምጃ ሇመውሰዴ የሚያስችሌ አሰራር ሇመዘርጋትና በሁለም 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችሰርዓት መስፈኑን ሇማረጋገጥ፣ 

? 

የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የውስጥ መተዲዯሪያ 
ዯንብ ከማኅበሩ አመራር እና ከመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ጋር በተያያዘ ምን 
ምን ጉዲዮች መካተት አሇባቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች ሀሳብ 
እንዱሰጡበት አዴርግ፡፡ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ 
ጻፍ፡፡ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ ዴንጋጌ ቢያንስ 

ከሚከተለት ጉዲዮች ጋር የተያያዙ ነጥቦችን ማካተት አሇበት፡፡ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአባሌነት መቀበያ መስፈርት፣ 

 የአባሊት የመመዝገቢያ ክፍያ፣ 

 ሇማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ፣ ሇቁጥጥር ኮሚቴ፣ ሇግጭት አስታራቂና አስወጋጅ 

ኮሚቴ በማኅበሩ ስራ ምክንያት ሊወጡት ወጪ ማካካሻ አከፋፈሌ ስርዓትና 

የሚከፈሇውን መጠን፣ 

 የጠቅሊሊ ጉባኤ አመታዊ ሰብስባ እና የስራ አመራር ኮሚቴ ስብስባ ሰርዓትና የሰብሰባ 

ጊዜ፣  

 የጠቅሊሊ ጉባኤና የስራ አመራር ኮሚቴ የዴምጽ አሰጣጥ ስርዓትና ምሌዓተ ጉባኤ፣ 

 በጠቅሊሊ ጉባኤ እና/ወይም በስራ አመራር ኮሚቴ የተመረጡ ንዑሳን ኮሚቴዎች 

ተግባርና ኃሊፊነት፣ 

 አመታዊ የመስኖ አውታር ጥገና እና ቁጥጥር የሚካሄዴበትን ስርዓትና ጊዜውን፣ 

 ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ እና ዓመታዊ ሪፖርት የሚዘጋጅበትንና የሚጸዴቅበትን 

ስርዓትና ጊዜ፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስሇሚቀጠሩ ቅጥር ሰራተኞች የቅጥር፣ የስንብት 

እና ዋና ዋና ተግባርና ኃሇፊነታቸው ዝርዝር፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት የውሃ አገሌግልት ክፍያ የሚከፍለበትን 

ሰርዓትና ጊዜውን፣ 

 የመሰኖ ወሃ አገሌግልት ክፍያ ባሌከፈለ ተጠቃሚዎች ሊይ እርምጃ ሇመውሰዴ 

ማኅበሩ ስሊሇው ስሌጣን፣ በወቅቱ ባሌከፈለ ተጠቃሚዎች የሚወሰዴ አስተዲዯረዊ 

የቅጣት እርምጃ አወሳሰዴ ስርዓትና  የመክፈያ ጊዜውን ጭምር፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበሩ ከላሊ አንዴ ማኅበር ወይም ከአንዴ በሊይ ከሆኑ 

ማኅበራት ጋር ስሇሚዋሃዴበት፣ የፌዳሬሽን አባሌ ስሇሚሆንበት ስርዓት፣ 

 የማኅበሩን እና የአባሊትን የኃሊፊነት ዯረጃ፣ 

 ማኅበሩ በሚፈርስበት ጊዜ የማፍረስ ሂዯቱ ከተጠናቀቀ በኋሊ ሀብት የሚከፋፈሌበትን 

ስርዓት፣ 

 የውስጥና የውጭ ግጭቶች ስሇሚፈቱበት ስርዓት የመሳሰለት ነጥቦች ሉከተቱ 

ይገባሌ፡፡ 
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2.4.2.1 የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚፀዴቅበትና የሚሻሻሌበት ስርዓት 

የውስጥ መተዲዯሪያ ረቂቅ በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት ቀርቦ በጉባኤው አብሊጫ ዴምጽ 

መጽዯቅ  

አሇበት፡፡ የፀዯቀው የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ በማንኛውም ጊዜ በጠቅሊሊ ጉባኤ አብሊጫ ዴምጽ 

ሉሻሻሌ ይችሊሌ፡፡ 

የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንቡ ወይም ላሊ የማሻሻያ ጥያቄ ሲኖር የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበር ጠቅሊሊጉባኤ በተካሄዯ በ15 ቀናት ውስጥ ሇተቆጣጣሪው አካሌ መቅረብ አሇበት፣ 

2.4.3 ውጤታማ ቅጣት /Effective sanctions/ 

? 
የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ምን የቅጣት 
አይነቶች ሉጠቀሙ ይገባቸዋሌ? የትኞቹ ናቸው የበሇጠ ውጤታማ ሉሆኑ 
የሚችለት የሚለ ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች ሃሳብ እንዱሰጡበት 
በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡   

አንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ እና የውስጥ 

መተዲዯሪያ ዯንብ በሚጥሱ አባሊት ሊይ እርምጃ ሇመውሰዴ ዝግጁ መሆን አሇበት፡፡ በአብዛኛው 

የተሇመደና በተሇያዩ ተቋማት/ቢሮዎች ተግባራዊ የሚዯረጉ የቅጣት ዓይነቶች፣ 

 የቃሌ እና የጽሁፍ ማስጠንቀቂያ፣ 

 የገንዘብ ቅጣት /fines/፣ 

 በወቅቱ ባሌተከፈሇ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ወሇዴ ተጨምሮበት እንዱከፈሌ 

የማዴረግ፣ 

 የጉሌበት ስራ ማሰራት፣ 

 የሰብሌ፣ የእንስሳ፣ የመሳሪያ እና/ወይም ላሊ ንብረት ቅጣት፣ 

 ውሃ የመጠቀም መብት የማቋረጥ ቅጣት፣ 

 ጉዲዩ በፍትህ አካሊት ቀርቦ እንዱታይ ማዴረግ፣ 

ሇውጤታማ ቅጣት ቅዴመ ሁኔታዎች /Conditions for Effective sanctions/ 

ህግን በጣሱ ተጠቃሚዎች የቅጣት እርምጃዎች መውሰዴ አስፈሊጊነው፡፡ ነገርግን ቅጣቱ 

የሚወሰዴባቸው ግሇሰቦች ሊይወደትና ሉቃወሙት ይችሊለ፡፡ ቅጣት ሁሌጊዜም ውጤታማና 

ሉሳካ የሚችሇው፤ 

 ቀስ በቀስ ወይም ዯረጃ በዯረጃ፣ 

 ሉታመን በሚችሌ እና 
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 ተፈጻሚነት ሲኖረው ነው፡፡  

ቀስ በቀስ ወይም ዯረጃ በዯረጃ የሚወሰዴ ቅጣት፣ 

ቀስ በቀስ ወይም ዯረጃ በዯረጃ የሚወሰዴ ቅጣት የሚያመሇክተው ከጥፋቱ ጋር ተመጣጣኝ 

የሆነ፣ ተከታታይና እያዯገ/እየከበዯ የሚሄዴ የእርምጃ አወሳሰዴ ሰርዓትነው፡፡ ሳይታሰብበት 

በተሇያዩ አጋጣሚዎች የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ባሌከፈሇ/ች ተጠቃሚ ሊይ ወዱያውኑ 

ቅጣት ማሳረፍ የሚያመጣው ውጤት ጥሩ ሉሆን ስሇማይችሌ  ተጠቃሚው ያሌከፈሇውንና 

ጊዜው ያሇፈበትን የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ እንዱከፍሌ ግፊት ሇማዴረግ በጽሁፍ 

ማሳወቅ በቂ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ተጠቃሚው/ዋ ይህንን የጽሁፍ ማስታወቂያ ካሌተቀበሇ/ች፣ 

የአገሌግልት ክፍያው እየጨመረ የሚሄዴይሆናሌ፡፡ ያሌተከፈሇን የመስኖ ውሃ አገሌግልት 

ክፍያ እንዱከፈሌ ሇማዴረግ የመጨረሻ እርምጃ  ክፍያው እስካሌተከፈሇ ዴረስ ሇሚያሇማው 

መሬት የመስኖ ውሃ አገሌግልት መከሌከሌ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ 

ሉታመን የሚችሌ ቅጣት፣ 

ቅጣትሉታመንየሚችሌመሆንአሇበት፡፡ማሇትምአጥፊውበሚወሰዯውቅጣትሉሰማው ወይም ተጽዕኖ 

ሉያሳዴርበትና ሁለም ተጠቃሚዎች ህጉን ካሊከበሩ ቅጣቱተግባራዊ ሉሆን እነዯሚችሌ 

ሉያውቁትና በእምነት ሉቀበለት ይገባሌ፡፡ 

ተፈጻሚነት ያሇው ቅጣት፡ 

ሉታመን ከሚችሌ ቅጣት ጋር ተዛማጅነት ያሇው በአጥፊዎች ሊይ የሚወሰዯው ቅጣት የግዴ 

ተፈጻሚ መሆን ያሇበት መሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም ማንኛውም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚ ቅጣቱ ባድ 

እርምጃ እንዲሌሆነና ማኅበሩ ህግና ዯንብ በሚጥሱ የውሃ ተጠቃሚዎች ሊይ ተግባራዊ 

ሉያዯርግ እንዯሚችሌ ማወቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ቅጣትን ተግባራዊ ማዴረግ/Implementation of Sanctions/ 

በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች  ማኅበር   ቅጣት ተግባራዊ ከመሆኑ በፊት የማኅበሩ 

አመራር ሁሌጊዜም ማረጋገጥ ያሇባቸው ጉዲዮች፤ 

 የቀረበው ቅጣት አዴልና ጥሊቻ የላሇበት መሆኑን፣ 

 የቀረበው ቅጣት በዯንብ የተተነተነ እና ምክንያታዊ መሆኑን፣ 

 ትክክሇኛ አስተዲዯረዊ ሂዯቱን የተከተሇ መሆኑን ማየት ይገባቸዋሌ፡፡ 

የቅጣት እርምጃ ከተወሰዯ በኋሊ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመራር አካሊት ተፈጻሚ 

እንዱሆን ጥረት ማዴረግና ግሌጽ በሆነ ስህተት ምክንያት ካሌሆነ በስተቀር ቀዴም የተወሰነው 

ውሳኔ በተጽዕኖ እንዲይቀየር ማዴረግ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በአጥፊዎች ሊይ የተወሰነውን ቅጣት ተግባራዊ ሇማዲረግ 

ፈቃዯኛ ካሌሆኑ፤ በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ስራ እና/ወይም በመስኖ ውሃ ማኅበሩ 

አመራር በራሱ ሊይ ከፍተኛ የሆነ ችግር ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ የማኅበሩ አባሊትና አባሌ 

ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች በተከሰቱ ጥፋቶች ሊይ የተወሰነው የቅጣት ውሳኔ በትክክሌ ተግባራዊ 

ካሌተዯረገ ህግና ዯንቦችን ያሇመቀበሌ ወይም  መክፈሌ የሚገባቸውን የመስኖ ውኃ አገሌግልት 

ክፍያ በወቅቱ ያሇመክፈሌ ሁኔታ ሉያስከትሌ ይችሊሌ፡፡ 

 
መሌመጃ  
ሥሌጠናው ከተሰጠና ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ ሰሌጣኞች በጨበጡት ዕውቀት 
መሰረት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ አንዴና ከዚያ 
በሊይ የሆኑ የቅጣት ዓይነቶችን ጨምሮ በማዘጋጀት የመሇማመዴ ዕዴሌ ማግኘት 
አሇባቸው፡፡ 

 

 
ከስሌጠናው በኋሊ ሰሌጣኞች የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብን አስመሌክቶ መሰረታዊና 
ውጤታማ የሆኑ የቅጣት አይነቶችን ጭምር የያዘ በአጭሩና ዋናዋና ጉዲዮችን  
የሚያብራራ ማኑዋሌ ሇሁለም የስሌጠናው ተሳታፊዎች መሰጠት አሇበት፡፡ 

 


