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ማኑዋሌ-3 አስተዲዯረዊ አመራር 

3.1 ስብሰባዎችን ማቀዴ፣ማካሄዴና መምራት፣ 

ዓሊማ፣ 
የስሌጠናው ተሳታፊዎች በራሳቸው የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ የስብሰባ ዕቅዴ 
አዘገጃጀት፣ አተገባበር እና አመራር ክህልታቸውን እንዱያዲብሩ ሇማዴረግ ነው፡፡ 
ርዕሶች፣ 

 አስተዲዯራዊ አመራር መግቢያ  
o የጥሩ ስራ አመራር መርሆዎች 
o ግሌጽነትና ተጠያቂነት 

 የስብሳባ ዓይነቶች 
 የስብሰባዎች ዓሊማ 
 የቀሌጣፋና ውጤታማና ስብሰባዎች ህግጋት/ዯንቦች 

o የመወያያ አጀንዲ ማዘጋጀት 
o ተስማሚ የስብሰባ ቦታ እና ቀን 
o የስብሰባ ጥሪ ማስተሊሇፍ/ማሳወቅ 
o የስብሰባ ዝግጅት ማዴረግ 
o ውጤታማ የመዴረክ አመራር 
o የሪፖርት አቀራረብ 
o የተሳታፊዎች መሌካም ስነምገባር 
o ውሳኔዎችን ሇማጽዯቅ የዴምጽ አሰጣጥ 
o የስብሰባ አዯረጃጀት /Structured meeting/ 
o የተሳታፊዎች የነቃ ተሳትፎ 
o የሰብሰባ ቃሇጉባኤ አዘገጃጀት 

 የስብሰባው ተሳታፊዎች፡- የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአመራር እና የቁጥጥር 
ኮሚቴ አባሊት 

 የሰሌጠና መሳሪያዎች፡- ፍሉፕ ቻርት፣ ማኑዋሌና መሌመጃ/ጭውውቶች 
 የሚያስፈሌግ ጊዜ፡- 3፡30 /ሶስት ሰዓት ተኩሌ/ 
 

1.1.1 አስተዲዯራዊ አመራር መግቢያ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚመሰረተው በግሇሰቦች የጋራ ፍሇጎት በዋናነትም 

የመስኖ መሬታቸውን ሇማሌማት በሚፈሌጉ ሰዎች ነው፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

በቂ አገሌገልት ሇተጠቃሚዎች ሇመስጠት በተሇይም በማኅበሩ አገሌግልት ክሌሌ ውስጥ በበቂ 

መጠንና እና ፍትሃዊ የመስኖ ውሃ አቅርቦት እንዱኖር ሇማስቻሌ የእሇት ከዕሇት ተግባራትን 

የሚያከናውኑ አመራር አባሊት ከጠቅሊሊው አባሊት ውስጥ እንዱመረጡ ይዯረጋሌ፡፡ ማኅበሩን 

በአግባቡ ሇመምራት የተመረጡ አመራር አካሊት በአብዛኛው በአባሊት እምነት የተጣሇባቸውና 

ኃሊፊነታቸውን ሉወጡ የሚችለ መሆን አሇባቸው፡፡ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመራር አካሊት በተጠቃሚዎች በተሇይም በአባሊት ዘንዴ 

ሙለ ታማኝነታቸው ሉረጋገጥ የሚችሇው ሁለም የማኅበሩ ጉዲዮች ግሌጽና ተጠያቂነት ባሇው 

ሁኔታ ሲፈፀሙና ሁለም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚ ሌዩ ሌዩ አገሌግልቶችን ሇመስጠት በማኅበሩ 

እየተሰራ ያሇውን ስራ ምን እና እንዳት እየተሰራ እንዯሆነ ሙለ በሙለ ሲገነዘቡ ብቻ ነው፡፡ 

3.1.1.1 የጥሩ/መሌካም ስራ አመራር መርሆዎች 

 የኃሊፊነትና የተጠያቂነት ስሜት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመራር አባሊት በማኅበሩ አገሌግልት ክሌሌ 

ውስጥ ሊለ ሇሁለም የመስኖ ተጠቃሚዎች በእኩሌነት እያገሇገለ መሆኑንና 

ተጠሪነታቸውም ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች አባሊት መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

 ተግባርን መገንዘብ፣  

ምን ተግባር መሰራትና መቸ መሰራት እንዲሇበት ማወቅ፣ 

 እርምጃ የመውሰዴ ተነሳሽነት፣ 

ስራዎችን ሇመፈፀም ወይም ችግሮችን ሇመፍታት መነሳሳት፣ 

 የስራ ክፍፍሌ፣ 

ላልቹ በስራው ተሳታፊ እንዱሆኑ የማነሳሳት፣ የቡዴን ስራ የማጠናከር፣ 

የተጠቃሚውን ክህልት ሇስራ የመጠቀም አቅም፣ 

 ትክክሇኛ ውስኔ መወሰን፣ 

ማንኛውም ውሳኔ ሲወሰን ትክክሇኛና ተቀባይነት ያሇው ውሳኔ መወሰን፣ 

 ውጤታማነት 

በፍጥነት ውጤት በሚገኝባቸው ተግባራት ማተኮር፣ ወጭን መቆጣጣር 

 ብሌሀት፣ 

የሚያጋጥሙ ችግሮችንና አሇመግባበቶችን በብሌሀት የመፍታት ክህልት፣ 

 

 አዯረጃጀት፣ 

ጥሩ የሆነ አስተዲዯራዊ አዯረጃጀትና የፋይናነስ አመራር ክህልት መኖር፣ 

 ግሌፀኝነት፣ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት /እና አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች/ 

በአመራር አካሊት ውሳኔዎች፣ በተግባራት አፈጻፀም እና የማኅበሩ የገንዘብ አጠቃቀም 

በወቅቱና ውጤታማ ሇሆነ ጉዲይ ስራ ሊይ መዋለን ግሌጽ ማዴረግ፣ 

 የግንኙነት ክህልት፣  

ከማኅበሩ አባሊት ጋር፣ ከወረዲ አስተዲዯር፣ ከቀበላ አስተዲዯርና ከላልች 

የሚመሇከታቸው አካሊት ጋር መሌካም ግንኙነት እንዱኖር ማዴረግ፣ 

እነዚህ የስራ አመራር መርሆዎች አብዛኘዎቹ በራሳቸው ገሊጭ በመሆናቸው በዚህ የስሌጠና 

ማኑዋሌ ላሊ ዝርዝር ነገር አሌተካተተም፡፡ ሇማንኛውም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

ግሌፀኝነትና ተጠያቂነት ሇጥሩ ስራ አመራር ወሳኝ በመሆናቸው ቀጥል ባሇው ክፍሌ 

ተብራርተዋሌ፡፡ 

3.1.1.2 ግሌፀኝነት እናተጠያቂነት፣ 

በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ ዘሊቂነት ያሇው አሰራር ሇማረጋገጥና 

ውጤታማ ሇመሆን፣ ሇተጠቃሚዎች ተጠያቂ መሆን እና ግሌጽ ውሳኔዎችን መወሰን ወሳኝና 

መሰረታዊ ጉዲዮች ናቸው፡፡  

 ተጠያቂነት፡- ተጠያቂነት ማሇት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአመራር አባሊት 

ሉቀመንበሩን ጨምሮ የሚሰሩትን ተግባር አፈጻፀም ሇማኅበሩ አበሊት ግሌጽ የማዴረግና  

ባሌፈፀሟቸው ተግባራትም ተጠያቂ የመሆን ግዳታ አሇባቸው፡፡ የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር የአመራር አባሊት የሚመረጡት በማኅበሩ አባሊት ሲሆን ጠቅሊሊ 

አባሊትን በመወከሌ የዕሇት ከዕሇት ሥራዎችን ያከናውናለ፡፡ 

 ግሌፀኝነት፡-በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከተጠያቂነት ተቀራራቢ የሆነው ጉዲይ 

ግሌፀኝነት ያሇው የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ነው፡፡ ግሌፀኝነት ማሇት የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራ ኮሚቴ ማንኛውንም የኮሚቴ ውሳኔዎችንና 

ተግባራትን ሇአብነት የገንዘብ አጠቃቀምን ሇሁለም ተጠቃሚዎች ግሌጽ ማዴረግ ማሇት 

ነው፡፡ 

 

  

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ውጤታማ ስራ 
ሇመስራት ቅዴመ ሁኔታዎች በአባሊትና አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች ዘንዴ 
እምነትንና ተቀባይነትን ሇመገንባት ሙለ በሙለ ተጠያቂ መሆንና የኮሚቴውን 
ባህሪ፣ ተግባራት እና ውሳኔዎችን በሚመሇከት በግሌጽ ሇተጠቃሚዎች ማስገንዘብ 
ነው፡፡  
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በላሊ አገሊሇጽ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራር ኮሚቴ የአባሊትንና አባሌ 

ያሌሆኑ ተጠቃሚዎችን ጥቅም ሇማስከበር የሚችለትን አቅም ተጠቅመው የተሰጣቸወን 

ተግባር መፈፀምና  አፈጻፀሙንም ሇአባሊት ማሳየት መቻሌ አሇባቸው፡፡  

በማኅበሩ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት የማኅበሩ ሉቀመንበር ዓመታዊ ሪፖርት አጠቃሊይ 

የተግባራቱን አፈጻፀም በሚያሳይና ላልችንም ጉዲዮች ባካተተ መሌኩ ላልችን የአመራር 

አባሊት ወክል ተጠያቂነትና ግሌጽነት ባሇው ሁኔታ ሇሁለም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበር አባሊት ማቅረብ አሇበት፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተለት ሁሇት ዓይነት ተጠያቂነቶች አለት፣       

 ሙያዊ ተጠያቂነት፣ የመስኖ አውታሩን አሰራርና ጥገና በወቅቱ ከማከናወን ጋር 

የሚገናኝ ሲሆን ሇዚህም ማኅበሩ ኃሊፊነት አሇበት፣ 

 በገንዘብ ነክ ጉዲዮች ተጠያቂነት፣ ይህ የማኅበሩን የገንዘብ ነክ ጉዲዮች በአግባቡ 

መምራትን፣ የገንዘብ አጠቃቀም ትክክሇኛ ሪፖርት ማቅረብ ጋር የሚያገናኝ ነው፡፡   

የሙያዊ እና የገንዘብ ነክ ጉዲዮች ተጠያቂነት እንዱሁም ግሌፀኝነት እጥረት መኖር ገንዘብን 

አሊግባብ መጠቀምና ብክነትን ስሇሚያስከትሌ ሇአብዛኛዎቹ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበራት መዲከም ዋና ምክንያቶች ናቸው፡፡ የዚህም የመጨረሻ ውጤት የሚሆነው የመስኖና 

ዴሬኔጅ መሰረተ ሌማት በወቅቱና ውጤታማ የሆነ ጥገና ባሇመካሄደ አጠቃሊይ የመስኖ 

አውታሩ የመዲከምና በአገሌግልት ክሌለ መስጠት የሚገባውን አገሌግልት ሇመስጠት ከፍተኛ 

ችግር ውስጥ መግባት ይሆናሌ፡፡ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሙያዊ እና ገንዘብ ነክ 

የሆኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተጠያቂነትና ግሌፀኝነትን ሇማረጋገጥ የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ 

እና የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ እንዯመሳሪያ በመጠቀም ተግባራትን መፈፀም ይገባሌ፡፡ 

የሚከተለት እርምጃዎች በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ ተጠያቂነትንና 

ግሌፀኝነትን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡  

 የማኅበሩ ሉቀመንበር፣ ፀሀፊ እና ገንዘብ ያዥ በወሩ ውስጥ ያከናወኑትን ተግባራትና 

የፋይናንስ አጠቃቀም ሁኔታ የሚያሳይ ሪፖርት በወርሃዊ የስራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ 

የተወሰነ ቋሚ ጊዜ ተቀምጦሇት ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 የስራ አመራር ኮሚቴው ውሳኔዎች እንዱታወቁ በማኅበሩ ጽ/ቤት እና/ወይም አብዛኛው 

ተጠቃሚ በሚገኝበት መንዯር እንዱሇጠፉ በማዴረግ ሁለም እንዱያውቀው ማዴረግ፣ 
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 የማኅበሩ ቁጥጥር ኮሚቴ የሂሳብ አመዘጋገቡን፣ ሰነድች እና አጠቃሊይ የገንዘብ 

አጠቃቀሙን በተወሰነ የጊዜ ገዯብ መቆጣጠር፡፡   

 የቁጥጥር ኮሚቴው የጠቅሊሊ ጉባኤውን በመወከሌ የፀዯቀውን ዓመታዊ በጀትና የስራ 

ዕቅዴ መገምገምና እንዱፀዴቅ ማዴረግ፣ 

 ዓመታዊ ሪፖርት ከፋይናንስ መግሇጫዎች ጋር እንዱሁም ዓመታዊ የስራና የበጀት 

ዕቅዴ በሉቀመንበሩ አመካኝነት እንዱቀርብ በማዴረግ በማኅበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ስብስባ በተገኙ አባሊት አብሊጫ ዯምጽ ማጽዯቅ፣ 

 የግሌፀኝትና ተጠያቂነትን ሇማረገገጥ አንዯኛው መንገዴ ዯግሞ ውጤታማ የሆነ 

የጠቅሊሊ ጉባኤ፣ የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ ስብሰባዎች ማካሄዴ ነው፡፡  

 የስራ አመራር ኮሚቴው ቢያንስ በየወሩ አንዴ ጊዜ በቋሚነት ስብሰባ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

 
? 

የስሌጠናው ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ ምን አይነት 
ሰብሰባዎች ናቸው መካሄዴ አሇባቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች 
ሀሳብ እዱሰጡበት በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ 
ሊይ ይጻፉ 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት ማኅበሩ የሚከተለት የስብሰባ 

ዓይነቶች ሉኖሩት ይገባሌ፡፡  

 የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ መካሄዴ አሇበት፣ 

 ምንም እንኳ በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ የሚገሇጽ ቢሆንም፣ የቁጥጥር ኮሚቴና 

የግጭት አስወጋጅ ኮሚቴዎች በየሶስት ወሩ በተሇያየ ጊዜ ስብሰባ ሉኖራቸው ይገባሌ፡፡  

3.1.2 የስብሰባዎች ዓሊማ፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበርን ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመምራት የማኅበሩ አባሊት 

እንዱሁም ተመራጭ የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊትና የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት የሚከተለትን 

ዓሊማዎች ሇማሳካት በታቀዯ የስብሰባ ቀን መገናኘትና መወያየት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 መረጃዎችን ሇመሇዋወጥ፣ ሇመገምገም እና ሇመወያየት እንዱሁም በሚከተለት ጉዮች 

ውሳኔዎችን ሇመወሰን፣ 

o የታቀደ፣ በሂዯት ሊይ ያለ ተግባራትን በሚመሇከት 

o ከፋይናንስ ጋር የተያያዙ ጉዲዮችን 

o በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ስሊለ ችግሮች  

o የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር አመራር  
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o ከማኅበሩ ስራ ጋር የተያያዙ ላልች ጉዲዮችን በሚመሇከት 

 በውስጥ ችግሮች ሊይ ሇመወያየትና ተገቢውን መፍትሄ ሇመፈሇግ፣ 

 የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብና የወስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ በሚጥሱ አባሊት ወይም 

አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች ሉወሰዴ የሚገባውን ቅጣት ሇመወሰን፣ 

 በዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ወቅት የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊትንና የቁጥጥር ኮሚቴ 

አባሊትን ሇመምረጥ፣ 

ስሇሆነም በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ ተጠያቂነትና ግሌፀኝነትን 

ሇማሰፈን  ቋሚ የሆነ ወይም መዯበኛ ስብሰባ በሚከተለት ምክንያቶች አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 የዕሇት ከዕሇት ተግባራትን የሚያከናውኑ ተመራጮች/ማሇትም ሉቀመንበር፣ ፀሀፊና 

ገንዘብ ያዥ/ ላልች የኮሚቴ አባሊት ስሇ ተግባራት አፈፃፀም እና ባህሪ በወርሃዊ 

ስብሰባ ወቅት ሇመግሇጽ፣ 

 የስራ አመራር ኮሚቴው ስሇወሰናቸው ውሳኔዎች፣ ስሇ ተከናወኑ ተግባራትና 

የአተገባበሩን ሂዯት በማኅበሩ ዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ሇመግሇጽ፣ 

 የቁጥጥር ኮሚቴው የሰራቸውን የቁጥጥር ስራዎች ውጤት በማኅበሩ ዓመታዊ 

የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ በሪፖርት ሇማቅረብ፣   

3.1.3 የውጤታማና ፍሬያማ ስብሰባዎችዯንብ 

 

 
? 

የስሌጠናው ተሳታፊዎችን ውጤታማና ፍሬያማ ስብሰባዎቸን ሇማካሄዴ አስፈሊጊ 
ዯንቦች ምን ምን ናቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች ሀሳብ 
እዱሰጡበት በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ 
ጻፍ፣ 

 

የታቀደ ስብሰባዎች ውጤታማና ፍረያማ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ የሚከተለት ዯንቦች በትክክሌ 

ተግባራዊ መዯረግ አሇባቸው፣ 

 የመወያያ አጀንዲዎችን ማዘጋጀት፣ 

 ተገቢ የስብሰባ ቦታና ቀን መምረጥ፣ 

 የሰብሰባ ጥሪ ማስተሊሇፍ፣ 

 ስሇስብሰባው በቂ ዝግጅት ማዴረግ፣  
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 ስብሰባውን በአግባቡ መምራት፣ 

 ሪፖርቶችን ሇተሰብሳቢዎች በጥሩ ሁኔታ ማቅረብ፣ 

 ውሳኔዎችን በዴምጽ ማጽዯቅ፣ 

 የስብሰባው ተሳታፊዎች መሌካም ስነምግባር፣ 

 የስብሰባውን ሂዯት እዯተግባራቱ ቅዯም ተከተሌ በስምምነት ማዯረጃት፣ 

 የሁለም ተሳታፊ የነቃ ተሳትፎ መኖር እና  

 የስብሰባ ቃሇ-ጉበኤ መያዝ  

3.1.3.1 የመወያያ አጀንዲዎችን ማዘጋጀት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሉቀመንበርና ፀሀፊ የመወያያ አጀንዲዎችን ማዘጋጀት 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ የሚዘጋጁት አጀንዯዎች አስቀዴሞ በተዯረገው ስምምነት መሰረት ሁለንም 

ጉዯዮች ያካተቱ መሆን አሇባቸው፡፡ የተዘጋጁት አጀንዲዎች በስብሰባው መጀመሪያ ሊይ ቀርበው 

መጽዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

3.1.3.2 አጀንዲዎችን አስቀዴሞ የማዘጋጀት ዓሊማ 

 በሰብሰባው ዕሇት ስራ ሊይ የሚውለ ፎርማቶችን ሇመወሰን፣ 

 ውይይት የሚዯረግባቸውን ጉዲዮች በቅዯም ተከተሌ ሇማሳቀመጥ፣  እና 

 ስብሰባወችን በቅዯም ተከተሌና ትኩረት ባሇው ሁኔታ መካሄዲቸውን ሇማረጋገጥ፣ 

ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ዋና አጀንዲዎች የሚከተለትን ይመስሊሌ፤ 

 በማኅበሩ ሉቀመንበር ስብሰባው እንዱከፈት ማዴረግ፣  

 በማኅበሩ ፀሃፊ አማካኝነት የስብሰባውን ተሳታፊዎች መመዝገብ፣ 

 ቀዴሞ ስብሰባ የተካሄዯበት ቃሇ-ጉባኤ በማኅበሩ ሉቀመንበር አማካኝነት ቀርቦ እንዱፀዴቅ 

ማዴረግ፣ 

 ማስታወቂያዎችንና ዜናዎችን በማኅበሩ ፀሀፊ አማካኝነት ማቅረብ፣ 

 የስራ አመራር ኮሚቴ መግሇጫዎች በማኅበሩ ሉቀመንበር አማካኝነት ይቀርባለ 

 የሚነሱ ጉዲዮች፣ 

o አመታዊ ሪፖርት ማቅረብ፣ መወያየትና ማጽዯቅ 

o አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት/ባሊንስ ማቅረብ፣ መወያየትና ማጽዯቅ 

o አመታዊ የበጀት አጠቃቀም ሪፖርት ማቅረብ፣ መወያየትና ማጽዯቅ 

o የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ አከፋፈሌ ማቅረብ፣ መወያየትና ማጽዯቅ 
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 ተሳተፊዎች ጥያቄ የሚያነሱበትና የሚወያዩበት ሰዓት 

 ስብሰባውን በማኅበሩ ሉቀመንበር መዝጋት  

3.1.3.3 ተስማሚ የስብሰባ ቦታና ቀን፣ 

ሁለም በስብሰባው እንዱሳተፉ የተጋበዙ ተሳታፊዎች በታቀዯው ሰብሰባ እንዱሳተፉ ሇማዴረግ 

የሰብሰባ ቦታው በጥንቃቄ መመረጥ ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም፡- 

 የተመረጠው የሰብሰባ ቦታ በቀሊለ የሚገኝና ማዕከሊዊ ይሆናሌ፣  በተሇይም 

ተሳታፊዎች ከተሇያዩ መንዯሮች የሚመጡ ከሆነ፣ 

 የተመረጠው የሰብሰባ ቦታ በስብሰባ ተሳታፊዎች የታወቀ ይሆናሌ፣ ስሇሆነም ቦታውን 

ሇመፈሇግ ይቀሊቸዋሌ፣ እና 

 የተመረጠው የመሰብሰቢያ ቦታ በቂና ሁለንም ተሳታፊ ሉይይዝ የሚችሌ በቂ 

መቀመጫዎች ያለት መሆን አሇበት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን ሰብሰባ ሇማካሄዴ ይበሌጥ ተመራጭ ቦታዎች የማኅበሩ 

ጽ/ቤት እና/ወይም የህዝብ ቦታዎች/ህንፃዎች ምሳላ የህዝብ ት/ቤቶች በዋናው መንዴር አካባቢ 

ወይም በመንዯሮች ማዕከሊዊ ቦታ ሰሇሚገኝ መጠቀም ይቻሊሌ፡፡ ተስማሚ የስብሰባ ቦታ 

ከመምረጥ በተጨማሪ የስብሰባ ቀኑና ሰዓቱ ተሰብሳቢዎች በስባው እንዲይሳተፉ መሰናክሌ 

መሆን የሇበትም፡፡ በአብዛኛው ተስማሚ የስብሰባ ቀናት ምን አሌባት ቅዲሜና እሁዴ ቢሆን 

ይመረጣሌ፡፡ ስሇሆነም ተሳታፊዎች ሌክ እንዯመዯበኛ ስራቸው ያሇምንም ችግር ወዯ ስብሰባው 

ሉመጡ ይችሊለ፡፡ ተስማሚ የስብሰባ ሰዓት ምን አሌባት በጠዋት ቀዯም ብል ወይም ከሰዓት 

በኋሊ አመሻሽ ሊይ ቢሆን ተሳታፊዎች ከመዯበኛ ተግባሮቻቸው ቀዯም ብሇው ወይም ከአከናወኑ 

በኋሊ በታቀዯው ስብሰባ ያሇምንም ችግር ሉሳተፉ ይችሊለ፡፡  

? 
የስሌጠናው ተሳታፊዎችን ስብሰባዎች መቸ እና የትቦታ መካሄዴ አሇባቸው  የሚሌ 
ጥያቄ በመጠየቅ ሁለም ተሳታፊዎች ሀሳብ እዱሰጡበት በማዴረግ ወይም 
ተሳታፊዎቸን በግሩፕ በመክፈሌ ተወያይተው የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት 
ወይም ነጭ ሰላዲ ሊይ ጻፍ፡፡ 

3.1.3.4 ስብሰባን ማሳወቅ፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሉቀመንበር ወይም ፀሀፊ ማንኛውም በታቀዯው ስብሰባ 

መገኘት ያሇባቸው ተሳተፊዎች የስብሰባውን ቀን፣ ሰዓትና ቦታ በትክክሌና በወቅቱ መረጃ 

ማግኘታቸውን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ ሇዚህ ጉዲይ የማኅበሩ ሉቀመንበር ወይም ፀሀፊ የስብሰባ 
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ጥሪ ዯብዲቤዎችን ወይም ማስታወቂዎችን የሚከተለትን ጥያቄዎች በሚመሌስ አግባብ 

ማዘጋጀት ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

መቸ ነው ስብሰባው የሚካሄዯው?  ቀን እና ሰዓት 
ስብሰባው የትነው የሚካሄዯው  ቦታ 
ምን ዓይነት ስብሰባ ነው 
የሚካሄዯው? 

 ዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወይም ወርሃዊ 
የስራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ 

ውይይት የሚዯረግበት ጉዲይ 
ምንዴን ነው? 

 የመወያያ አጀንዲዎች 

ማነው የተጋበዘው?  ሁለም የማኅበሩ አባሊት ወይም የማኅበሩ ስራ 
አመራር ኮሚቴ አባሊት፣ 

የዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ የጥሪ ማስታወቂያ ህዝብ ሉያየው በሚችሌ ቦታ ከስብሰባው 

ቀን ሁሇት ሳምንት ቀዴሞ መሇጠፍ አሇበት፡፡  

የማኅበሩ ፀሀፊ ሁለም የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በስብሰባ እንዱገኙ ከአንዴ ሳምንት ቀዯም 

ብል ጥሪ ዯብዲቤ የሚከተለትን ሰነድች አባሪ በማዴረግ እንዱዯርሳቸው ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 ያሇፈው ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ኮፒ፣ 

 የመወያያ አጀንዯዎች፣ እና 

 ላልች ውይይት የሚዯረግባቸው ጠቃሚ ሰነድች ኮፒ፣ 

የዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ጥሪ ማስታወቂያ የሚከተሇውን ሉመስሌ ይችሊሌ፤ 

የ……………………………………የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 
የጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ ጥሪ ማስታወቂያ 
የ………………….የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት በሙለ፤ 
በ……………..ቀን/……..ዓ.ም በማኅበሩ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ሁሊችሁም እንዴትሳተፉ 
ተጋብዛችኋሌ፡፡ 
የስብሰባ ቦታ፣ በማኅበሩ ጽ/ቤት (አዴራሻ) 
የስብሰባ ሰዓት……………. 
የስብሰባው አጀንዲዎች፣  

 የ………….ዓ.ም ዓመታዊ ሪፖርት ገምግሞና ተወያይቶ ማጽዯቅ 
 የ………….ዓ.ም ዓመታዊ ረቂቅ የስራና የበጀት ዕቅዴ ሊይ ተወያይቶ ማጽዯቅ 
 የ…………..ዓ.ም የመስኖ ውሃ ክፍያን በሚመሇከት ሇመወያየትና ሇማጽዯቅ፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሉቀመንበር   
ፊርማ……………..             
ቀን……………….. 
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3.1.3.5 የስብሳባ ዝግጅት ማዴረግ፣ 

የታቀዯው ስብሰባ ውጤታማና ፍሬያማ እንዱሆን ሇማዴረግ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበር ፀሀፊ የሚከተለትን ጉዲዮች በመፈፀም ቅዴመ ዝግጅት ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 በሰብሰባ ቦታው ሇሁለም ተሰብሳቢ በቂ ቦታና መቀመጫ ወንበሮች መኖራቸውን 

ማረጋገጥ፣ 

 ያሇፈውን ስብሰባ ቃሇ-ጉባኤ እና ላልች በስብሰባው የሚቀርቡ ሰነድችን በበቂ ኮፒ 

ማዘጋጀት፣ 

 ጠቃሚ የሆኑ መጻጻፊያ መዛግብቶችን መሰብሰብና ማዯራጀት፣  

 በበቂ ኮፒ የመቆጣጠሪያ ቅጾችን ማዘጋጀት በተሇይ በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት፣  

 በሰብሰባው ወቅት ማስታወሻ/ቃሇጉበኤ/ ሇመያዝ በቂ ወረቀት ማዘጋጀት፣  

የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ከመካሄደ በፊት የስራ አመራር ኮሚቴው ስብሰባ ራሱን ሇስብሰባው 

ዝግጁ ሇማዴረግና በስብሰባው ቅዯም ተከተሌ ዙሪያ ስምምነት ሊይ ሇመዴረስ ቀዴሞ 

እንዱያካሂዴ ይመከራሌ፡፡ 

3.1.3.6 ውጤታማ የመዴረክ መሪ 

ስብሰባውንበተዲረጀና ቅዯም ተከተለን በጠበቀ ሁኔታ ሇመምራት የሚከተለት ኃሇፊነቶች ያለት 

የስብሰባ መሪ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 ስብሰባው በታሰበው ሰዓት እንዱጀምርና እንዱጠናቀቅ ማዴረግ 

 ስብሰባው እንዲይበሊሽ ወይም በስርዓት እንዱመራ እና አጀንዲዎችን መሰረት በማዴረግ 

እንዱካሄዴ ማዴረግ፣ 

 ቅዯም ተከተሌ መጠበቅ/ማስጠበቅ፣ 

 ስብሰባው በዋና ዋና ጉዯዮች ሊይ እንዱያተኩር ማዴረግ፣ 

 ስብሰባው ነጻና ሁለንም ተሰብሳቢ የነቃ ተሳትፎ ሉያዯርጉና የበኩሊቸውን ሀሳብ 

ሉያቀርቡ በሚችሌበት አግባብ መምራት፣ 

 ግሌጽና የማያሻማ ውሳኔ እንዱወሰን በማዴረግ ስብሰባውን ውጤታማ ማዴረግ፣እና  

 የዴምጽ አሰጣጥ ሰርዓትን በአግባቡ ተግባራዊ በማዴረግ ሁለም ውሳኔዎች 

በግሌፀኝነት እንዱወሰኑ ማዴረግ፣   

 
? 

የስሌጠናው ተሳታፊዎችን የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የስብሰባ መሪ 
እንዳት ውጤታማና ፍሬያማ ስብሰባዎችን ማካሄዴ ይችሊሌ የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ 
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ሁለም ተሳታፊዎች ሀሳብ እንዱሰጡበት በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ 
ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስብሰባ ወቅት ስብሰባውን የሚመራው የሰብሰባ መሪ 

ሰብሰባውን በይፋ በሚከፍትበት ጊዜ የሚከተለትን ህጎች ማየት አሇበት፡፡ 

 በስብሰባ ጥሪ ማስታወቂያው ሊይ በተገሇፀው ሰዓት ወይም ጊዜ መሰረት ስብሰባው 

እንዱጀመር ማዴረግ፣ በዚህም ምክንያት አበሊት በቀጣይ ስብሰባው ዘግይቶ ይጀመራሌ 

በሚሌ እንዯሌምዴ ወስዯው የመዘግየት ዕዴሊቸውን ያጠባሌ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የስብሰባ መሪ/ሉቀመንበር ስብሰባውን ሇመጀመር 

ወይም ሊሇመጀመር አስቸጋሪ ሁኔታ አሇመኖራቸውን በማረጋገጥ ስብሰባው 

አንዱቀጥሌ ማዴረግ፣  

 የስብሰባው መሪ ሁለንም የስብሰባው ተሳታፊዎች እንኳን ዯህና መጣችሁ የማሇትና 

ተሰብሳቢወች የሚተሊሇፈውን መሌዕክት ሉሰሙና ሙለ በሙለ ሉረደት በሚችለበት 

ሁኔታሊይ መሆናቸውን ማረጋገጥ አሇበት፣ 

 የስብሰባው መሪ በመተዲዯሪያ ዯንቡ በተገሇፀው መሰረት ምሌዓተ ጉባኤው መሟሊቱን 

ማረጋገጥና ስሇ ስብሰባው መቀጠሌ አሇመቀጠሌ ሇተሰብሳቢው መግሇጽ አሇበት፣ 

ስሇሆነም ስብሰባው ሙለ የመወሰን አቅም በመያዝ የሚቀጥሌበት ወይም በማኅበሩ 

መተዲዯሪያ ዯንብ በተዯነገገው መሰረት ሇላሊ የስብሰባ ቀንና ሰዓት የሚተሊሇፍበት 

ሁኔታ ይፈጠራሌ፣  

 በመጨረሻም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የስብሰባ መሪ የስብሰባውን 

አጀንዲወች ሇተሰብሳቢዎች በጥቁር ሰላዲ ሊይ በመጻፍ ወይም በላሊ አቀራረብ 

ያቀርባሌ፣ ተሳብሳቢዎችን ላሊ ተጨማሪ መያዝ ያሇበት አጀንዲ ካሇ ይጠይቃሌ፣ 

3.1.3.7 የተሰብሳቢወች መሌካም ስነምግባር፣ 

ስብሰባው በቅዯም ተከተሌና በሰዓቱ እንዱካሄዴ ሇማዴረግ ሁለም ተሰብሳቢዎች የሚከተለትን 

ህጎች የሚያከብሩ መሆን አሇባቸው፣ 

 በአንዴ ጊዜ አንዴ ሰው ብቻ በስብሰባው መሪ ሲፈቀዴሇት መናገርና ላልች በፀጥታ 

የማዲመጥ፣ 

 መናገር/ሀሳብ ማቅረብ የሚፈሌግ ተሰብሳቢ እጁን በማንሳት ሇስብሳባ መሪው ምሌክት 

ማሳየትና ሰብሳቢው የመናገር መብት እስኪሰጠው ዴረስ መጠበቅ፣ 
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 ማንኛውም ሇውይይት በቀረበ ጽሁፍ/ሰነዴ እና የውይይት ሀሳብ ስምምነት ሊይ 

መዴረስ፣ ገሊጭና ዋናው ነጥብ ሊይ ማተኮር ያስፈሌጋሌ፣ 

 አሊስፈሊጊ ንግግር ማስወገዴ 

 በአአባሇት መካከሌ የሚዯረግ ውይይት ወዯ ግሇሰባዊ ጥቃት ወይም በተወሰኑ ግሇሰቦች 

መካከሌ የተካሄዯ ውይይት አዴርጎ መውሰዴ አይፈቀዴም፣ 

 ውይይቶች ሁለም ተሳታፊ ነጻ፣ በንቃት፣  ምክንያታዊ ሁነው የሚናገሩበት እና 

ሇሁለም ክፍት መሆን አሇበት፣ 

 በስብሰባው ወቅት የስብሰባው መሪ ውይይቱ ሊይ ትኩረት እንዱኖር ማዴረግ አሇበት፣ 

 ባሇፈ ጉዲይ ሊይ ተዯጋገሚ ውይይት ማዴረግ ውጤታማ አያዯርግም ወዯ ተሻሇ 

ዯረጃም አያሸጋግርም፣ 

 ጥያቄዎችና ውይይቶች ሁሌጊዜም መበረታታት ይኖርባቸዋሌ፣ ነገር ግን በወቅቱ 

ከተነሳው ጉዲይ ጋር መዛመዴ ይኖርበታሌ፣ 

 አንዴን እየቀረበ ያሇ ጉዲይ ወይም ውይይት እንዱቋረጥ የማዴረግ መብት ያሇው 

የስብሰባው መሪ ብቻ ነው፣ 

3.1.3.8 ውሳኔዎችን ሇማጽዯቅ ዴምጽ መስጠት፣ 

በሁለምየማኅበሩእንቅስቃሴዎች የሁለም የማኅበሩ አባሊት የባሇቤትነት ስሜት መኖር ጠቃሚ 

ነው፡፡ በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ በተዯነገገው መሰረት የማኅበሩን ሁለንም ጠቃሚ ጉዲዮች 

ሇማጽዯቅ እና ውሳኔዎች ከመወሰናቸው በፊት አባሊት እንዱመክሩበት ሇማዴረግ የስራ አመራር 

ኮሚቴው የማኅበሩን አባሊት ይሁንታ ይፈሌጋሌ፡፡ 

በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅትና በስራ አመራር ኮሚቴው ወርሀዊ ስብሰባ ወቅት ውሳኔዎች 

እንዱፀዴቁ ሇማዴረግ መከተሌ ያሇብን ሂዯት፤ 

 አባሊት ውሳኔ የሚወስኑበት ርዕስ በማያሻማና በግሌጽ ቀርቦ ውይይት ማዴረግ፣ 

 አጀንዲው ከቀረበና ውይይት ከተካሄዯ በኋሊ፣ የስብሰባው መሪ አንዴ ወይም ከአንዴ 

በሊይ የውሳኔ ሀሳብ/ፕሮፖዛሌ/ ሇማፀዯቅ ማቅረብ አሇበት፣ 

 የስብሰባው ተሳታፊዎች በቀረበው የውሳኔ ሀሳብ/ፕሮፖዛሌ በማኅበሩ መተዲዯሪያ ዯንብ 

እና/ወይም የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ በተዯነገገው መሰረት ዴምጽ መስጠት 

ይኖርባቸዋሌ፣ 
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 የፀዯቀው የውሳኔ ሀሳብ በማኅበሩ ፀሀፊ አማካኝነት በትክክሌ እና በሙለ በቃሇጉባኤ 

መያዝ አሇበት፣   

ማንኛውም የአበሊት ቁጥር በስብሰባው ቢኖርም፣ ምሌአተ ጉባኤው እስከተሟሊ ዴረስ ውሳኔዎች 

በአብሊጫ ዴምጽ ይወሰነለ፡፡  

3.1.2.9 ስብሰባን ማዯራጀት 

ስብሰባዎችን ውጤታማና ፍሬያማ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ ስብሰባው በሚከተለት የተግባራት 

ቅዯም ተከተሌ መዯራጀት ይኖርበታሌ፡፡ 

 ስብሰባውን በማኅበሩ የስብሰባ መሪ/ሉቀመንበር መክፈት፣ 

 በማኅበሩ ፀሀፊ ተሳታፊዎችን መመዝገብ፣ 

 አጀንዲዎችን በማኅበሩ ሉቀመንበር/ፀሀፊ እንዱቀርቡ በማዴረግ ማጽዯቅ፣ 

 ያሇፈውን የማኅበሩን የስብሰባ ቃሇጉባኤ በማኅበሩ ሉቀመንበር/ፀሀፊ ማቅረብና ማጽዯቅ፣ 

 ማስታወቂዎችና ዜናዎች በማኅበሩ ፀሀፊ እንዱቀርቡ ማዴረግ፣ 

 ዓመታዊ ሪፖርት፣ የመስኖ አውታር አሰራርና ጥገና ዕቅዴ፣ በጀት፣ የሂሳብ 

መግሇጫዎች እና/ወይም ኦዱት ሪፖርት ማቅረብ፣ 

 ግምገማ እና ውይይት ማካሄዴ፣ 

 በግምገማ እና በውይይቱ ውጤት መሰረት ምክረ-ሀሳቦችንና ውሳኔዎችን ማቅረብ፣ 

 ዴምጽ መስጠት፣ 

 የኮሚቴ ምርጫ ካሇ ማከሄዴ፣ 

 የጥያቄ ጊዜ፣ እና  

 በማኅበሩ ሉቀመንበር/ሰብሳቢ ስብሳባውን መዝጋት፣ 

3.1.3.10 የተሳታፊዎች የነቃ ተሳትፎ፣ 

ስብሰባወች ፍሬያማ እንዱሆኑ ሇማዴረግ በውይይቱና በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ሁለም 

ተሳታፊዎች በንቃት የመሳተፍ ዕዴሌ ማግኘት ይኖርባቸዋሌ፡፡ የስብሰባዎች ውጤት በአብዛኛው 

ዘሊቂ ሉሆኑ የሚችለት ተሳታፊዎች በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯቱና በውሳኔው ሊይ በንቃት 

ሲሳተፉበት ነው፡፡ የስብሰባው ተሳታፊዎች ከፍተኛ ተሳትፎ እንዱኖራቸው ሇማመቻቸት 

የስብሰባው መሪ ማረጋገጥ ያሇበት፤ 

 ሁለም የስብሰባው ርዕሶች በግሌጽ መቅረባቸውን፣ 
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 ሁለም ተሳታፊዎቸ በግምገማውና በውይይቱ እንዱሳተፉ የተፈቀዯሊቸው መሆኑን፣ 

እና  

 ሁለም ውሳኔዎች የተወሰኑት በሁለም ተሳታፊዎች ተሳትፎ ነው የሚለትን ነው፡፡ 

3.2 የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ አዘገጃጀት፣ 

 

ዓሊማ፣  
የስብሰባው ተሳታፊዎች ትክክሇኛ የሆነ የስብሰባ ቃሇጉባኤ ጠቀሜታ፣ የቃሇጉባኤ አያያዝ ሂዯት 
እና የሰብሰባ ቃሇ ጉባኤ ይዘት ያውቃለ፡፡ 
ርዕሶች፣ 

 የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ጠቀሜታ፣ 
 የስብሰባ ቃሇጉባኤ አዘገጃጀት ሂዯት፣ 
 የሰብሰባ ቃሇ ጉባኤ ይዘት፣ 

ተሰታፊዎች፣ የአጋር አካሊት ባሇሙያዎች 
የስሌጠና መሳሪያዎች፣ ፍሉፕ ቻርት፣ የሰሌጠና ማኑዋልች፣ ምሳላዎችና መሌመጃዎች 
የሚያስፈሌግ ጊዜ፡- 1፡00 /አንዴ ሰዓት/ 
 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ፀሀፊ የሁለንም ስብሰባዎች ቃሇጉባኤ፣ ቢያንስ 

የሚከተለትን ሀሳቦች በሚያካትት መሌኩ የመያዝ ኃሇፊነት አሇበት፡፡ 

 በየስብሰባው ቀን እና ቦታ፣ 

 የተሳታፊዎች ቁጥር/ስም ዝርዝር፣ 

 የሰብሰባው አጀንዲ፣ 

 የስብሰባው ዋና ርዕስ፣ በውይይቱ የተነሱ ዋና ዋና ጉዲዮች፣ እና  

 የተሰጡ ውሳኔዎችና ምክረ-ሀሳቦች 

 

? የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በስብሳባ ቃሇጉበኤ ምን መያዝ አሇበት የሚሌ ጥያቄ 
በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡   

 

3.2.1 የሰብሰባ ቃሇ ጉባኤ ይዘት፣ 

የስብሰባ ቃሇ ባኤ የሚከተሇው ይዘት ሉኖረው ይገባሌ፣ 

 የስብሰባው ዓይነትና ቀን፣ 

 የተሳታፊዎች ዝርዝር /ሇስራ አመራር ኮሚቴ ወይም ሇቁጥጥር ኮሚቴ/ 
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 የስብሳቢው ስም፣ 

 የሰብሰባው አጀንዲ፣ 

 ውይይት የተዯረገባቸው ጉዲዮች ማጠቃሇያ፣ 

 የተወሰኑ ውሳኔዎችና ምክረ ሀሳቦች ማጠቃሇያ፣ 

 የሚቀጥሇው ስብሰባ ቀን፣ 

 የማኅበሩ ፀሀፊ ስምና ፊርማ /ሇስብሰባው ቃሇጉባኤ አዘገጃጀት ኃሇፊነት ሇመውሰዴ/፣ 

 የማኅበሩ ሉቀመንበር ስምና ፊርማ /የስብሰባው ቃሇ ጉባኤ በህጋዊ መንገዴ 

ስሇመጽዯቁ/፣ 

 የስብሰባ ቃሇጉባኤ ምሳላ በዕዝሌ-ሀ ይመሌከቱ፣ 

 

 

መሌመጃ እና ጭውውት  
 ስሌጠናው ከተሰጠና ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ፣ አሰሌጣኙ የስብሰባ ቃሇጉባኤ 

እንዳት ሉዘጋጅ እንዯሚችሌ ማሳየት አሇበት፣ 
 አሰሌጣኙ አሰራሩን ካሳየ በኋሊ፣ ሰሌጠኞች ባገኙት ክህልት መሰረት 

የስብሰባ ቃሇጉበኤ የማዘጋጀት ዕዴሌ ማግኘት ወይም መሌመጃ እንዱሰሩ 
መዯረግ አሇበት፣   

 

 ስሌጠናው ከጠናቀቀ በኋሊ ስሇ ስብሰባ ቃሇ ጉባኤ  አዘገጃጀት ዋና ዋና ጉዲዮችን 
በአጭሩ   
ሉገሌጽ የሚችሌ ማኑዋሌ ሁለም ተሳታፊዎች እንዱያገኙ አዴርግ፡፡ 

 

ዕዝሌ-ሀ፡ የሰብሰባ ቃሇ ጉባኤ (ምሳላ) 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስም፣………………………….ቀን፣……………………… 

የሰብሳባው ዓይነት፣ ወርሃዊ የኮሚቴ አባሊት ስብሰባ፣ 

የሰብሰባው ተሳታፊዎች፣ 

 ………………………………….የማኅበሩ ሉቀመንበር 

 ………………………………….የማኅበሩ ም/ሉቀመንበር 

 ………………………………….የማኅበሩ ፀሀፊ 

 ………………………………….የማኅበሩ ገንዘብ ያዥ 
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 ………………………………….የኮሚቴ አባሌ 

 ………………………………….የኮሚቴ አባሌ 

 ………………………………….የኮሚቴ አባሌ 

በስብሰባው ያሌተገኙ፣ 

 ………………………………….የኮሚቴ አባሌ 

 ………………………………….የኮሚቴ አባሌ 

የስብሰባው መሪ…………………………….የማኅበሩ ሉቀመንበር 

የስብሳባው አጀንዲ፣ 

 ስብሰባውን በማኅበሩ የስብሰባ መሪ/ሉቀመንበር መክፈት፣ 

 በማኅበሩ ፀሀፊ ተሳታፊዎችን መመዝገብ፣ 

 አጀንዲዎችን በማኅበሩ ሉቀመንበር/ፀሀፊ እንዱቀርቡ በማዴረግ ማጽዯቅ፣ 

 ያሇፈውን የማኅበሩን የስብሰባ ቃሇጉባኤ በማኅበሩ ሉቀመንበር/ፀሀፊ ማቅረብና ማጽዯቅ፣ 

 አዱስ የመስኖ ቴክኒሻን መቅጠር፣ 

 የጽህፈት መሳሪያዎች ግዥ፣ 

 ግምገማ እና ውይይት ማካሄዴ፣ 

 የጥያቄ ጊዜ፣ እና  

 በማኅበሩ ሉቀመንበር/ሰብሳቢ ስብሳባውን መዝጋት፣ 

 

ማጠቃሇያ                                                             

1. ያሇፈው ወርሃዊ ሰብሰባ ቃሇ ጉባኤ ምንም ሇውጥ ሳይዯረግበት  ፀዴቋሌ፡፡ 

2. የአቶ……………………የመስኖ ቴክኒሻን የቀጣይ ስዴስት ወራት ቅጥር ከ………ቀን 

……….ዓ.ም ጀምሮ በወር ብር……….. እየተከፈሇው እንዱሰራ በሁለም የስራ አመራር 

ኮሚቴ አባሊት ፀዴቋሌ፡፡ 

3. ሇማህበሩ አገሌግልት እንዱውለ የተጠየቁ የ25 ማስታወሻ፣ 10 የፋይሌ አቃፊያዎች 

ግዥ በሁለም የስራ አመራር ኮሚቴ ፀዴቋሌ፡፡ 
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4. አቶ …………………… ሇብልክ 5 የሚሰጠው የመስኖ አገሌግልት መቋረጥ የሇበትም 

ሲሌ ሪፖርት አቅርቧሌ፡፡ ሁለም የስራ አመራር ኮሚቴ የመሰኖ ቴክኒሻኑ አፋጣኝ 

የጥገና ስራ መስራት እንዯሊበት ወስኗሌ፡፡ 

5. የስራ አመራር ኮሚቴው ወርሃዊ የስብሰባ ቀን ሇ………………..እንዱሆን ታቅዶሌ፡፡ 

 

ቃሇጉባኤውን ያዘጋጀው፣……………………  /የማኅበሩ ፀሀፊ/         

ፊርማ……………… 

ቃሇጉባኤውን ያፀዯቀው፣…………………… /የማኅበሩ ሉቀመንበር/    

ፊርማ…………….  

 

3.3.1 የአስተዲዯራዊ አመራር አጠቃሊይ መርሆዎች፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚመሰረተው በግሇሰቦች የጋራ ፍሇጎት በዋናነትም 

የመስኖ መሬታቸውን ሇማሌማት በሚፈሌጉ ሰዎች ነው፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 

በቂ አገሌገልት ሇተጠቃሚዎች ሇመስጠት በተሇይም በማኅበሩ አገሌግልት ክሌሌ ውስጥ በበቂ 

መጠንና እና ፍትሃዊ የመስኖ ውሃ አቅርቦት እንዱኖር ሇማስቻሌ ተግባራትን የሚያከናውኑ 

አመራር አባሊት ከጠቅሊሊው አባሊት ውስጥ እንዱመረጡ ይዯረጋሌ፡፡ ማኅበሩን በአግባቡ 

ሇመምራት የተመረጡ አመራር አካሊት በአብዛኛው አባሊት እምነት የተጣሇባቸውና 

ኃሊፊነታቸውን ሉወጡ የሚችለ መሆን አሇባቸው፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመራር አካሊት በተጠቃሚዎች በተሇይም በአባሊት ዘንዴ 

ሙለ ታማኝነታቸው ሉረጋገጥ የሚችሇው ሁለም የማኅበሩ ጉዲዮች ግሌጽና ተጠያቂነት ባሇው 

ሁኔታ ሲፈፀሙና ሁለም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚ ሌዩ ሌዩ አገሌግልቶችን ሇመስጠት በማኅበሩ 

እየተሰራ ያሇውን ስራ ምን እና እንዳት እየተሰራ እንዯሆነ ሙለ በሙለ ሲገነዘቡ ብቻ ነው፡፡ 

? 
የስሌጠናው ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ያለ ተግባራትን 
በአግባቡ ሇመፈፀም አስተዲዯራዊ አመራር መኖር ያሇው ጠቀሜታ ምንዴን ነው 
የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌሰ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ 
ጻፍ፡፡ 
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በመስኖ ውሃ ተጠቃሚወች ማኅበር የፋይናንስ እና አስተዲዯራዊ አመራር ግሌጽነትና 

ተጠያቂነት ባሇው ሁኔታ መፈፀሙን ሇማረጋገጥ ሁለንም ተግባራት መዝግቦ መያዝ ወሳኝ 

ጉዲይ ነው፡፡ ይህም ሉያስገኝ የሚችሇው ጠቀሜታ፡- 

 የስራ አመራር ኮሚቴው የመስኖ አውታሩን የዕሇት ከዕሇት ስራዎችን ሇመቆጣጠርና 

ችግሮች ካለ ወይም በሚፈጠሩበት ጊዜ እርምጃ ሇመውሰዴ፣ 

 የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ ሇቁጥጥር ኮሚቴው እና ሇጠቅሊሊ ጉባኤው በመስኖ 

አሰራርና ጥገና ዙሪያ ያሇውን የማኅበሩን አፈፃፀም በትክክሌ መረጃ መሰጠት 

ያስችሊሌ፣ 

 የማኅበር አባሊት በማንኛውም ጊዜ የማህበሩን መዛግብቶችና ሰነድች ማየት ይችሊለ፣  

 የቁጥጥር ኮሚቴው በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገናን በሚመሇከት የቁጥጥርና 

ኦዱት ስራ በመስራት የስራ አመራር ኮሚቴውን የተግባራት አፈፃፀም እንዱሁም 

የማኅበሩን አፈፃፀም ሇማጥናት፣ 

3.3.2 የአስተዲዯራዊ አመራር ዓሊማ 

የአስተዲዯራዊ አመራር ዓሊማ ስሌታዊ የሆነ የሰነድች አመዘጋገብ እንዱሁም አጠባበቅ እና 

የማኅበሩን መረጃዎች ገንዘብ ነክ ባሌሆኑ ሰነድችንና መዛግብቶችን ወቅታዊ መሆናቸውን 

ማረጋገጥ ሲሆን የሚከተለትን ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊትን መመዝገብ 

 የጥገናና ዕዴሳት ስራዎችን ዝግጅትና አተገባበር 

 የማኅበሩ አመራር /ጠ.ጉበኤ፣ ስራ አመራር ኮሚቴ፣ ቁጥጥር ኮሚቴ/ መዯበኛ 

ስብሰባዎች፣ 

 ገቢና ወጭ ዯብዲቤዎች፣ 

3.3.3 ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሰነድች 

? 
የስሌጠናው ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መኖር ያሇባቸው 
ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሰነድች የትኞቹ ናቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን 
መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

በአጠቃሊይ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ቢያንስ የሚከተለት ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ 

አስተዲዯረዊ ሰነድች መኖር አሇባቸው፡፡ 

o የአባሊት መዝገብ 
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o የመሬት ይዞታ መዝገብ 

o ህጋዊ የምዝገባ ሰነዴ 

o የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ 

o የሙያ መዝገብ/ thechinical register/ 

o የጥገና መዝገብ 

o የመስኖ ውሃ ስርጭት መዝገብ 

o የንብረት መዝገብ 

o የመጋዘን መቆጣጠሪያ መዝገብ 

o ፕሮቶኮሌ /የዯብዲቤ ወጭና ገቢ ማዴረጊያ/መዝገብ 

o የቃሇ ጉባኤ መዝገብ 

o የቅሬታዎች መመዝገቢያ መዝገብ 

o የቁጥጥር መዝዯገብ 

  

ማንኛውም የማኅበሩ አባሌ በማንኛውም ጊዜ ሁለንም የፋይናንስ እና ፋይናንስ ነክ 

ያሌሆኑ ሰነድችን የማየትና የመቆጣጠር መብት አሊቸው፡፡ ሇማኅበሩ ሉቀመንበር 

ሰነድችን ሇማየት አባሊት በጽሁፍ ሲያቀርቡ የማኅበሩ ፀሀፊ ጥያቄው በቀረበ በሰባት 

ቀናት ውሰጥ ማሳየት አሇበት፡፡  

 

ከሊይ የተጠቀሱት ሁለም መዛግብትና ሰነድች በሚከተሇው ክፍሌ ተብራርተዋሌ፡፡ 

 

የአባሊት መዝገብ፣ 

የአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአባሊት መዝገብ ስሇአባለ የሚከተለትን 

መረጃዎች መያዝ አሇበት፡፡ 

 የአባሊት ስም እና አዴራሻ  

 የእርሻ መሬቱ ባሇቤት / በማኅበሩ የመስኖ አገሌግልት ክሌሌ አባሊት ባሇቤት ካሌሆኑ 

ነገርግን 

የመሬቱ ተጠቃሚ ከሆኑ/ 

 በማኅበሩ የመስኖ አገሌግልት ክሌሌ አባሊት ያሊቸው የመሬት ስፋት፣ እና 

 መሬቱ የትቦታ እንዯሚገኝ  /የቦታውን ስም/ኮዴ ወይም የመስኖ ብልክ በመጠቀም/፣ 
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የመጀመሪያው የአባሊት መዝገብ በአብዛኛው የሚዘጋጀው ከምስረታ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ 

በፊት ነው፡፡ የመጀመሪያው የአባሊት መዝግብ፣ በጠቅሊሊ ጉባኤ የፀዯቀ መተዲዯሪያ ዯንበ እና 

ላልች ሰነድች ከማመሌከቻ ጋር በፌዯራሌ አዋጅ ቁጥር………… እና በክሌለ የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር…………መሰረት ህጋዊ ሆኖ እንዱመዘገብ ሇመዝጋቢው 

አካሌ ይቀርባሌ፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከተመሰረተ እና ከተመዘገበ በኋሊ፣ የማኅበሩ ፀሀፊ 

የአባሊትን መዝገብ ቢያንስ በዓመት ሁሇት ጊዜ ወቅታዊ እንዱሆን ማዴረግ አሇበት፡፡ መከናወን 

ያሇበትም 

 ከጠቅሊሊ ጉበኤው ዓመታዊ ስብሰባዎች ቀዴሞ፣ ስሇሆነም ሁለም የማኅበሩን አባሊት 

በስብሰባው እንዱገኙ መጋበዝ ይቻሊሌ፣ 

 ሁለም የማኅበሩ አባሊት እንዯ ያዙት የመሬት ስፋት መክፈሌ አሇባቸው፣ ሇምሳላ 

ሇአነዯ ዓመት ብር 100.00 በሄክታር፣ 

የአበሊት መመዝገቢያ ፎርም /ሞዳሌ/ በእዝሌ-ሇ ተያይዟሌ፡፡ 

3.3.3.1 የመሬት ይዞታ መዝገብ፣ 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መጠን በመስኖ 

አገሌግልት ክሌለ ያሇውን የተጠቃሚወች የመሬት ስፋት መሰረት በማዴረግ ማስሊት 

የሚጠበቅ በመሆኑ፤ ማኅበሩ የመሬት ይዞታ መዝገብ አዘጋጅቶ መረጃውን መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

መዝገቡ መያዝ ያሇበት የመሬቱን ስፋት፣ መሬቱ የሚገኝበትን ቦታ፣ ትክክሇኛ ባሇቤቱን እና 

መሬቱን በጋራ የሚያሇማ /sharecropper/tenant/ ካሇ፡፡ በመስኖ አገሌግልት ክሌለ የሚገኙ 

ሁለም የእርሻ ማሳዎች የመሬት ይዞታን በሚመሇከት፤ የእያንዲንደ አባሌ የመስኖ ውሃ 

አገሌግልት ክፍያ ከመሰሊቱ በፊት በማኅበሩ ፀሀፊ ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ ወቅታዊ 

መረጃዎቸን በያዘ ሁኔታ መዯራጀት አሇበት፡፡ 

ምሳላ ሉሆን የሚችሌ የመሬት ይዞታ መዝገብ በእዝሌ-ሐ ተያይዟሌ፡፡ 

 

ህጋዊ የምዝገባ ሰነዴ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ፀሀፊ ሁለንም የህጋዊ ሰውነት የምዝገባ ሰነድችን 

የሚከተለትን ጭምር ፋይሌ አዴርጎ በጥንቃቄ ማስቀመጥ አሇበት፡፡ 

 የክሌለን የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ማቋቋሚያ አዋጅ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መተዲዯሪያ ዯንብ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የውስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የምዝገባ ሰርቲፊኬት፣ 

 የመስኖ ሌማት ሇማሌማት ስምምነት የተዯረገበትና በተቆጣጣሪው አካሌ /ውሃ፣ መስኖና 

ኢነርጂ ቢሮ/ ተቋራጭ የተፈረመበት ሰነዴ፣ 

 የመስኖ ውሃን ሇማስተዲዴር የተሊሇፈበትና የተፈረመበት ሰነዴ/ በመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር እና በተቆጣጣሪው አካሌ/ 

 ማንኛውም የፍርዴ ቤት ውሳኔ፣ 

3.3.3.2 ውልች፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከላልች አሊሊት ጋር አገሌግልቶችን ሇማግኘት ወይም 

መሳሪያዎቸን ሇመከራየት ውልችን ሉይይዝ ይችሊሌ፡፡  ሇምሳላ ማኅበሩ የመስኖ አውታሩን 

የጥገና ስራ ሇመስራት በአካባቢው ካለ ተቋረጮች ጋር ወይም ሇማኅበሩ ስራ ፈጻሚዎች 

ስሌጠና ሇመስጠት ስሌጠና ከሚሰጥ ተቋም ጋር የኮንትራት ውሌ ስምምነት ሉፈራረም 

ይችሊሌ፡፡  

ላሊው የተሇየ ውሌ /የአገሌግልት ስመምነት/ በማህበሩ እና በውሃ፣ መስኖና ኢነርጅ ቢሮ 

ወይም የግሌ ተቋራጮች የተወሰነውን የዕዴሳትና ጥገና ስራ ሇመስራት የሚፈረም የውሌ 

ስምምነት ሉሆን ይችሊሌ፡፡  የማኅበሩ ፀሀፊ ሁለንም የተፈረመባቸውን የውሌ ሰምምነቶች 

በህጋዊ መዝገብ ፋይሌ አዴርጎ መያዝ አሇበት፡፡   

የስራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ እና የግጭት አፈታትና አወጋገዴ ኮሚቴ 

መዝገብ፣ በማኅበሩ ተመራጭ የሆኑ የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት፣የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት 

እና የግጭት አፈታትና አወጋገዴ ኮሚቴ ስምና ዝርዝር መረጃዎች በስራ አመራር ኮሚቴ፣ 

በቁጥጥር ኮሚቴ፣ በግጭት አወጋገዴና አፈታት ኮሚቴ መዝገብ ሊይ መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት የስራ አመራር 

ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ እና/ወይም የግጭት አፈታትና አወጋገዴ ኮሚቴ ምርጫ 
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በሚካሄዴበት ወቅት፣ የማኅበሩ ፀሀፊ ሁሌጊዜም መዝገቡን ማስተካከሌ ይኖርበታሌ፡፡ የማኅበሩ 

ፀሀፊ ሁሌጊዜም የተሻሻሇውን የተመራጮች ዝርዝር መረጃ ሇተቆጣጣሪው አካሌ/ሇውሃ፣ 

መስኖና ኢነርጂ ቢሮ/  መሊክ አሇበት፡፡ 

የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ የሚከተለትን መረጃዎች መያዝ አሇበት፣  

 የስራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ ተግባራት፣ 

 የተመራጭ አበሊት ስም ዝርዝር፣ 

 የተመራጮች አዴራሻ፣ 

 በማኅበሩ የመስኖ አገሌግልት ክሌሌ መሬቱ የሚገኝበት ቦታ፣ እና  

 የተመረጡበት ቀን፣ 

የስራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ ዝርዝር መረጃ የያዘ ሁለም አባሊትና አባሌ ያሌሆኑ 

ተጠቃሚዎች እንዱያዩት በማኅበሩ ጽ/ቤት ወይም በማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ መሇጠፍ አሇበት፡፡ 

የስራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ ምሳላ በዕዝሌ- መ ቀርቧሌ፡፡ 

የተግባር መዝገብ /Techinical register/  

የመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የመስኖ አሰራርና ጥገና /O&M/ ኃሊፊነት በሚረከብበት 

ወቅት፣ በመስኖ አገሌግልት ክሌለ የመስኖ አውታሩን አሰራርና ጥግና በቅሌጥፍና እና 

በውጤት ሇመፈፀም እንዱቻሌ አስፈሊጊ የሆኑ ሙያዊ መረጃዎች /technical records/፣ 

ማኑዋልች እና ካርታ መረከብ አሇበት፡፡  የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተለትን 

ሰነድች፣ ማኑዋልች እና ካርታዎች መረከብና የማኅበሩ ፀሀፊ በቴክኒክ መዝገብ ፋይሌ አዴርጎ 

እንዱይዝ ይመከራሌ፡፡ 

 ሁለም በመስኖ አገሌግልት ክሌሌ ውስጥ ያለ የመስኖ አውታሩ ዝርዝር ቆጠራ 

/Inventory/ ከስምምነቱ በኋሊ ማኅበሩ የአሰራርና ጥገና ስራ የሚከናወንባቸው ከመስኖ 

አውታሩ ጋር ተያያዥ የሆኑ ግንባታዎችን ጭምር ማሇትም ሇምሳላ መቀሌበሻ ቦዮች 

እና ዴሌዴዮችን ጨምሮ፣  

 የመስኖ አውታርና ተያያዥ ግንበታዎች ንዴፍ /Drawings/  

 የአሰራርና ጥገና /O&M/ ማኑዋሌ፣ 

 የመስኖ ተፋሰስ አናት ስራ /Headwork/  
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 የሊይኛው የመስኖ አውታሩ የተጠሇፈበትን ቦታ /location of headwork/ ካናልች 

የሚገናኙበትን ሲስተም፣ የመቆጣጠሪያ ቦተዎቸን እና የመስኖ አውታሩን የአገሌግልት 

ክሌሌ የሚያሳይ ካርታ/ዎች 

የጥገና መዝገብ /maintenance register/ 

የቴክኒክ ተጠያቂነት እና ግሌፀኝነትን ሇማረጋገጥ፣ በመስኖ አገሌግልት ክሌለ የመስኖ 

አውታር እንክብካቤና ጥገና ስራዎች ጋር የተያያዙ ተግባራት አፈፃፀም  ዝርዝር መረጃዎች 

በሙለ በትክክሌ መያዝ በጣም ወሳኝ ጉዲይ ነው፡፡ የማኅበሩ ፀሀፊ ቢያንስ የሚከተለትን 

ከመስኖ አውታሩ እንክብካቤና ጥገና ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ፋይሌ በማዴረግ በጥገና 

መዝገብ መያዝ አሇበት፡፡ 

 /ዓመታዊ/ የጥገና ቁጥጥር ሪፖርት፣ 

 ዓመታዊ የጥገና ዕቅዴ ከእንክብካቤና ጥገና ስራ ምክረ ሀሳብ ጋር፣ እና 

 የእንክብካቤና ጥገና ስራ አፈጻፀም ሪፖርት፣ 

የመስኖ ውሃ ስርጭት መዝገብ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በመስኖ ስራ ወቅት ቢያንስ የሚከተለትን መረጃዎች 

መዝግቦ መያዝና ጥናት ማዴረግ ጠቃሚ ነው፡፡  

 ሇእያንዲንደ የመስኖ ብልክ የመስኖ ውሃ ስርጭት የተካሄዯበት ቀን/ቀናት እና የሰዓት 

ብዛት፣ 

 በእያንዲንደ የመስኖ ብልክ ሙለ በሙለ በመስኖ የሇማ መሬት ስፋት፣ 

የንብረት መዝገብ፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ያሇውን ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀስ ንብረት በሙለ 

ሇምሳላ የቢሮ እቃዎች፣ መሳሪያዎች፣ ማሽነሪዎች እና/ወይም ተሽከርካሪዎች ወዘተ… 

ተመዝግበው መያዝ አሇባቸው፡፡ የማኅበሩ ፀሃፊ ተንቀሳቃሽ እና የማይንቀሳቀሱ የማኅበሩ 

የሆኑትን ንብረቶች ሁለ መዝግቦ መያዝና መረጃውን ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ ወቅታዊ 

ማዴረግ /የስራ አመራር ኮሚቴው አመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ሪፖርት በሚያዘጋጅበት ወቅት/ 

አሇበት፡፡ የንብረት መዝገብ አያያዝ ምሳላ በዕዝሌ-ሠ መመሌከት ይቻሊሌ፡፡ 

 

የመጋዘን ክመችት ዕቃዎች መቆጣጠሪያ መዝገብ /Stock register/፣ 



የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አሰተዲዯራዊ ስራ አመራር ስሌጠና ሞደሌ 3 Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  27 SNNPRS  

 

ወዱያወኑ አገሌግልት ሊይ ሉውለ የሚችለ አሊቂ እቃዎች ማሇትም እንዯ ጽህፈት መሳሪያ፣ 

ሲሚንቶ ወይም መሇዋወጫ እቃዎች የመሳሰለት መመዝገብ ያሇባቸው በንብረት መዝገብ 

ሳይሆን በመጋዘን ክምችት መቆጣጠሪያ መዝገብ /Stock register/ ነው፡፡ የማኅበሩ ፀሀፊ 

እነዚህን አሊቂ እቃዎች ገቢ ሲሆኑ እና ሲወጡ ወዱያውኑ መመዝገብ አሇበት፤ በዚህም 

ምክንያት በማንኛውም ሰዓት በማኅበሩ መጋዘን ያሇ የአሇቂ ዕቃዎች መጠን ይታወቃሌ፡፡ 

ማንኛውም  ዕቃ ገቢና ወጭ በሚሆንበት ጊዜ በገቢ ማዴረጊያ /invoice/ እና ዯረሰኝ /recipt/ 

መዯገፍ አሇባቸው፡፡ የመጋዘን ክምችት መቆጣጠሪያ መዝገብ ምሳላ በዕዝሌ- ረ መመሌከት 

ይቻሊሌ፡፡  

ፕሮቶኮሌ መዝገብ /የዯብዲቤ ወጭና ገቢ ማዴረጊያ መዝገብ/ 

ማኅበሩ ዓመቱን በሙለ ገቢና ወጭ ዯብዲቤዎች ይኖሩታሌ፡፡ ሇምሳላ የዯብዲቤ ሌውውጥ 

በማኅበሩና በውሃ መስኖና ኢነርጅ ቢሮ፣ በግብርና ቢሮ፣ እና ላልች ተቋማት ጋር ሉኖር 

ይችሊሌ፡፡ የማኅበሩ ፀሀፊ የገቢና የወጭ ዯብዲቤዎችን በፕሮቶኮሌ መዝገብ መዝግቦና ፋይሌ 

አዴርጎ መያዝ አሇበት፡፡ 

 

የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ መዝገብ 

የማኅበሩ ፀሃፊ ካለበት ዋና ኃሊፊነቶች መካከሌ አንደ የሁለንም የስራ አመራር ኮሚቴ 

ስብሰባዎችና የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባዎች ቃሇ ጉባኤ መያዝ ነው፡፡ የቁጥጥር ኮሚቴ ግን የራሱን 

የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ያዘጋጃሌ/ይይዛሌ፡፡  የሁለም ስብሰባ ቃሇ ጉባኤዎች በስብሰባ ቃሇጉባኤ 

መዝገብ በትክክሌና በግሌጽ ጽፎ ማስቀመጥ በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ ሁለም የጠቅሊሊ ጉባኤ 

ስብሰባ፣ የስራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ እና የቁጥጥር ኮሚቴ ስብሰባ ቃሇ ጉባኤዎች በስብሰባ 

ቃሇጉባኤ መዝገብ ተመዝግበውና ፋይሌ ሆነው በማኅበሩ ፀሀፊ መያዝ አሇባቸው፡፡  

 

የስም መቆጣጠሪያ ሰነዴ /Attendance list/  

በማኅበሩ የስራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ የሰብሰባ ተሳታፊዎች ስም ሁሌ ጊዜ  በቃሇ ጉባኤ 

መዝገቡ ውስጥ አብሮ ተጠቃል የሚያዝ ነው፡፡ ሇትሌሌቅ ስብሰባዎች ግን ማሇትም ሇአመታዊ 

የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ የተሇየ የተሳታፊዎች ስም መመዝገቢያ ሰነዴ ማዘጋጀት ይመረጣሌ፡፡ 

የማኅበሩ ፀሃፊ የሰብሰባውን ቀን፣ የስብሰባውን ርዕሰ በግሌጽ በሚያሳይ ሁኔታ የስም 

መመዝገቢያ ሰነዴ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ ማንኛውም ሇስብሰባ የተጋበዘና በስብሰባው የተገኘ 
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ተሳታፊ በስም መመዝገቢያ ሰነደ ስሙን መመዝገብና መፈረም ይኖርበታሌ፡፡ የስም 

መመዝገቢያ ሰነዴ /Attendance list/ምሳላ በዕዝሌ-"ሰ"መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  

 

የቅሬታዎች መመዝገቢያ መዝገብ፣ 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ተጠያቂነትንና ግሌፀኝነትን ሇማረጋገጥ፣ ማንኛውም 

በአባሊት እና አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች የሚቀርቡ ቅሬታዎች ትኩረት በመስጠት መቀበሌና 

የስራ አመራር ኮሚቴው ወዱያወኑ ቅሬታውን/አሇመግባባቱን በማጣራት መፍትሄ መስጠት 

ይኖርበታሌ፡፡  

የማኅበሩ ፀሀፊ በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ወይም በማኅበሩ አመራር በሚመሇከት 

በጽሁፍ የሚቀርቡ ሁለንም ቅሬታዎች በቅሬታዎች መመዝገቢያ መዝገብ መዝግቦ ፋይሌ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ በተጨማሪም የማኅበሩ ፀሀፊ የቀረበሇትን ቅሬታ ኮፒ ወዱያውኑ ቀጣይ 

እርምጃ የመውሰዴ ኃሊፊነት ሊሇው ሇማኅበሩ ሉቀመንበር ማቅረብ አሇበት፡፡  

የኦዱት ሪፖርት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር  በገንዘብ አስተዲዯርና አመራር እና በመስኖ አገሌግሇት 

ክሌሌ ወስጥ የመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና በሚመሇከት ተጠያቂነትን እና ግሌፀኝነትን 

ሇማረጋገጥ የፋይናንስ እና ፋይናንስ-ነክ ያሌሆኑ ሰነድች በተከታታይ ኦዱት 

መዯረግ/መመርመር አሇባቸው፡፡  የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ኦዱት በሚከተለት 

አዯረጃጀቶች ይከናወናሌ፡፡ 

 በቀጥታ በአባሊት የተመረጠው የማኅበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ጠቅሊሊ አባሊትን በመወከሌ 

የውስጥ ኦዱት የማካሄዴ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ የቁጥጥር ኮሚቴ ያገኛቸውን ግኝቶች፣ 

ማጠቃሇያዎችንና ምክረ-ሃሳቦችን በዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት ሇጉባኤው 

ማቅረብ አሇበት፡፡ 

 የውሃ መስኖና ኢነርጅ ቢሮ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎቸን ማኅበር የሂሳብ ሰነድች ኦዱት 

የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት፣ 

የማኅበሩ ፀሀፊ በማኅበሩ ቁጥጥር ኮሚቴ እና በውሃ መስኖና ኢነርጅ ቢሮ የቀረቡትን ሁለንም 

ኦዱት ሪፖርቶች መመዝገብና ፋይሌ አዴርጎ ማስቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 
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መሌመጃ  
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ፋይናንስ-ነክ ባሌሆኑ ሰነድች ስሌጠና 

ከተሰጠና ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ አሰሌጣኙ የተሇያዩ ሰነድች እንዳት 
እንዯሚያዘጋጁና እንዯሚይዙ ማሳየት አሇበት፡፡  

  አሰሌጣኙ አዘገጃጀቱን እና አያያዙን ካሳየ በኋሊ ሰሌጣኞች ራሳቸው 
የተሇያዩ ፋይናንስ-ነክ ያሌሆኑ ሰነድችን አዘገጃጀትና አያያዝ ሇመሇማመዴ 
እዴሌ ማግኘት አሇባቸው፡፡ 

 

የመዛግብት አቀማመጥ /Storage of recurdes/ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ፀሀፊ የሚከተለትን ጨምሮ ሁለንም ፋይናንስ-ነክ 

ያሌሆኑ መዛግብትን  በአግባቡ አዯራጅቶ የመያዝ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

 ፋይናንስ-ነክ ያሌሆኑ ሁለም የማኅበሩን መዛግብት በማሰባሰብ በጥንቃቄ በፋይሌ 

አዯራጅቶ ማስቀመጥ፣ 

 ተገቢውን የፋይሌ አዯረጃጀት ሰርዓት በመዘርጋት ፋይልች እንዱዘጋጁና እንዱጠበቁ 

ማዴረግ፣  

 የስራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ ወይም ማንኛውም ግሇሰብ አባሌ 

በሚጠይቅበት ጊዜ አስፈሊጊውን መዛግብት ወይም ሰነዴ ማቅረብ፣  

በአጠቃሊይ የማኅበሩን መዛግብትና ሰነዴ አቀማመጥ በሚመሇከት የሚከተለት ህጎች በትክክሌ 

ተግባራዊ መዯረግ አሇባቸው፡፡ 

 ሁለንም የማኅበሩን መዛግብት ከእርጥበት፣ ከአቧራ፣ ከእሳት እና ከተባይ 

ሇመከሊከሌ ከብረት በተሰራ ፋይሌ ካቢኔት መቀመጥ አሇባቸው፡፡ 

 ሁለም የማኅበሩ መዘግብትና ሰነድች ሲፈሇጉ በቀሊለ ሉገኙ በሚችለበት ሁኔታ 

በስርዓት ተዯራጅተው መቀመጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 ሇሁለም የማኅበሩ መዘግብትና ሰነድች የተሇያየ መሇያ ኮዴ በመስጠት ሇሰነድች 

የተሰጠው ኮዴ በአንዴ መዝገብ ተዯራጅቶ መቀመጥ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የማኅበሩን መዛግብትና ሰነድች ሇማስቀመጥ የተሇያዩ ፋይሌ አቃፊዎችንና ሇእያንዯንደን ሰነዴ 

መሇያ ወረቀት በመጠቀም እንዯየ ባህሪያቸው ከፋፍል ሇየብቻ ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ የፋይልች 

መሇያ ወረቀት በአብዛኛው ከፕሊስቲክ የተሰሩና ከ01 እስከ 10 ቁጥር የተሰጣቸው ይሆናለ፡፡ 
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 ስሌጠናው ከተጠናቀቀ በኋሊ ፋይናንስ-ነክ ሰነድች አያያዝ በአጭሩ የሚገሌጽ 
ማኑዋሌ ሇሁለም የስሌጠናው ተሳታፊዎች መሰጠት አሇበት፡፡ 

ዕዝሌ- ሀ፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአባሊት መዝገብ (ምሳላ) 

 

የአባሊት መዝገብ 
 

የማኅበሩ ስም……………………………………………..ዓ.ም………………….. 
 

ተ.ቁ የመስኖ ውሃ 
ተጠቃሚ ማኅበሩ 
አባሌ ስም 

የተወሇዯ
በት ዓ.ም 

አዴራ
ሻ 

የመሬት ይዞታ 
መጠን በሄ/ር 

መሬቱ 
የሚገኝበ
ት ቦታ  

የመሬቱ 
ባሇቤት 
ስም 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
11       
12       
       
 

ያዘጋጀው ስም…………………….ኃሊፊነት…………………….የተዘጋጀበት  

ቀን…………….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ስም…………………….. 

ፊርማ………………………….ቀን………………. 

 

ዕዝሌ-ሇ፡  የመሬት ይዞታ መመዝገቢያ መዝገብ (ምሳላ) 
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የመሬት ይዞታ መመዝገቢያ መዝገብ 
 

የማኅበሩ ስም………………………………ዓ.ም……………….. 
 

ተ.ቁ  የመሬት ባሇይዞታው ሰም መሬቱን 
የሚያሇማው 
ስም 

የመሬት ስፋት 
በሄ/ር 

መሬቱ 
የሚገኝበት ቦታ  

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
     

 

ያዘጋጀው ስም…………………….ኃሊፊነት…………………….የተዘጋጀበት 

ቀን…………….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ስም…………………….. 

ፊርማ…………………………ቀን………………. 

               . 

ዕዝሌ- ሐ፡ የስራ አመራር ኮሚቴና የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ (ምሳላ) 

የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት መመዝገቢያ 
 
የማኅበሩ  ስም………………………………ዓ.ም……………….. 
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የስራ አመራር ኮሚቴ  
ተ.ቁ  ኃሊፊነት ስም የተወሇዯበት 

ዓ.ም 
አዴራሻ መሬቱ 

የሚገኝበት 
አካባቢ 

የተመረጠበት 
ቀን 

1 ሉቀመንበር      
2 ፀሀፊ      
3 ሂሳብ ሰራተኛ      
4 አባሌ      
5 አባሌ      
6 አባሌ      
7 አባሌ      
 
የቁጥጥር ኮሚቴ 
ተ.ቁ  ኃሊፊነት ስም የተወሇዯበት 

ዓ.ም 
አዴራሻ መሬቱ 

የሚገኝበት 
አካባቢ 

የተመረጠበት 
ቀን 

1       
2       
3       
 

ያዘጋጀው ስም…………………….ኃሊፊነት…………………….የተዘጋጀበት 

ቀን…………….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር 

ስም……………………..ፊርማ……………………….ቀን…………………. 

 

ዕዝሌ-መ፡ የንብረት መዝገብ (ምሳላ) 

የንብረት መዝገብ 
 
የማኅበሩ  ስም………………………………ዓ.ም……………….. 

 

ተ.ቁ ዝርዝር የተገዘባት ቀን የገንዘብ ምንጭ ንብረቱ ያሇበት 
ሁኔታ/ምርመራ 

ህንፃዎች 
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1 የማኅበሩ ጽ/ቤት 1-12-2003 ፕሮጀከት በጥሩ ሁኔታ 
2 መጋዘን 1-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
3     

የቢሮ ዕቃዎች 
1 ጠረጴዛ 20-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
2 ወንበር 20-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
3 ወንበር 20-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
4 ወንበር 20-12-2003 ማኅበሩ የተሰበረ 
5 ወንበር 20-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
6 ካዝና 15-02-2001 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
7     

መሳሪያዎች 
1 አካፋ 4-1-2004 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 

2 አካፋ 4-1-2004 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
3 ባሌዱ 4-1-2004 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
4 ባሌዱ 4-1-2004 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
5 የታይፕ መጻፊያ  15-1-2004 ማኅበሩ መጠነኛ ዯህና 
6     
ማሽን  
1     
2     
3     
ተሽከርካሪ 
1 ሞተር ብስክላት 1-12-2003 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
2 ብስክላት 22-1-2004 ማኅበሩ በጥሩ ሁኔታ 
3     
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ቀን…………ዓ.ም….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ስም………………….. ፊርማ……………………… 

ቀን………………… 
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የክምችት ዕቃዎች መዝገብ /Stock registr/ 
 

የማኅበሩ ስም………………………………ዓ.ም……………… 
 

ተ.ቁ ቀን ዝርዝር  መግሇጫ ገቢ ወጪ ሚዛን
/ባሊን
ስ 

የወጪ/የገቢ 
ዯረሰኝ ቁጥር 

ምርመራ 

የዕቃውዓይነት፡- ሲሚንቶ መሇኪያ፡- ኩ.ሌ 
1 1-3-

2003 
የተገዛ ሲሚንቶ 50  50 33  

2 5-3-
2003 

ሇብልክ 6 ግንባታ 
የወጣ 

 5 45 52  

3 10-3-
2003 

ሇብልክ 6 ግንባታ 
የወጣ 

 5 40 53  

4 11-3-
2003 

ሇብልክ 4 ግንባታ 
የወጣ 

 6 34 54  

5        
የዕቃው ዓይነት፡- ማሳታወሻ ዯብተር መሇኪያ፡- ቁጥር 
1 15-4-

2003 
የተገዛ ማስታወሻ 
ዯብተር 

100  100 34  

2 18-4-
2003 

የወጣ /ሇማኅበሩ 
ሉ/መንበር/ 

 1 99 55  

3 22-4-
2003 

የወጣ /ሇማኅበሩ 
ፀሀፊ/ 

 3 96 56  

4        
5        
የዕቃው ዓይነት፡- መሇኪያ፡-  
1        
2        
3        
4        
የዕቃው ዓይነት፡- መሇኪያ፡- 
1        
2        
3        
4        
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ያዘጋጀው ስም…………………….ኃሊፊነት…………………….የተዘጋጀበት 

ቀን…………….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ስም………………….. ፊርማ……………………… 

ቀን…………………  

 

ዕዝሌ-ረ፡ የስም መቆጣጠሪያ /Attendance list/ (ምሳላ) 

የማኅበሩ ስም፡-……………………………………………………………… 
የስብሰባው ዓይነት፡-…………………………………………………………… 
የስብሳባው ቀን……………………………….ዓ.ም………………… 
 

ተ.ቁ የተሳታፊው ስም ፊርማ አባለን ወክል 
የተገኘው ተሳታፊ 

ስም 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
 



የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አሰተዲዯራዊ ስራ አመራር ስሌጠና ሞደሌ 3 Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  36 SNNPRS  

 

ያዘጋጀው ስም…………………….ኃሊፊነት…………………….የተዘጋጀበት 

ቀን…………….. 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ስም………………….. ፊርማ……………………… 

ቀን…………………  

3.3 ዓመታዊ የስራ ዕቅዴና ሪፖርት አዘገጃጀት 

ዓሊማ፣ 
 ሰሌጣኞች በማኅበሩ የመስኖ አውታር አሰራርና ጥገና በዋናዋና ተግባራት እና በአመታዊ 

የስራ ዕቅዴና ሪፖርት ጠቀሜታ ሊይ ያሊቸው ዕውቀት ሇማሻሻሊሌ፣ 
 ሰሌጣኞች የራሳቸውን የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመታዊ የስራ ዕቅዴ እና  

ሪፖርት ሇማዘጋጀት ሇማዘጋጀት ያሊቸውን ክህልት ሇማጎሌበት፡፡  
ርዕሶች፣    

 የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች፣ 
 የግሌፀኝነትና ተጠያቂነት ጠቀሜታ፣ 
 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓመታዊ የስራ ዑዯት 
 ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ 

o አመታዊ የስራ ዕቅዴ የማጽዯቅ ሂዯት 
 ዓመታዊ ሪፖርት 

ስሌጠናው የሚያካትታቸው፡- የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት፣ 
የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፕ ቻርት፣ ማኑዋሌ፣ ምሳላዎችና የተግባር መሌመጃዎች፣  
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- 3፡00 /ሶስት ሰዓት/፣ 

 

3.4.1 የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት የማኅበሩን የስራ ዕቅዴ የሚያዘጋጅ እና የሚፈጽም 

እንዱሁም ላልችን የማኅበሩን ተግበራት ኃሇፊነት በመውሰዴ ሉቆጣጠርና ሉሰራ የሚችሌ 

የስራ አመራር ኮሚቴ መምረጥ አሇባቸው፡፡ የተመረጡ የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት 

የተሰጣቸውን ተግባራት ቀሌጣፋና  ውጤታማ በሆነ መንገዴ በሙለ ኃሇፊነት  መፈፀም 

ይገባቸዋሌ፡፡   

የመሌካም አስተዲዯር የማዕዘን ዴጋይ መርሆዎች፣ 

 የኃሊፊነት ስሜት፣ 
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የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አመራር አባሊት በማኅበሩ አገሌግልት ክሌሌ ሊለ 

ሇሁለም የመስኖ ተጠቃሚዎች በእኩሌነት እያገሇገለ መሆኑንና ተጠሪነታቸውም 

ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች አባሊት መሆኑን ማረጋገጥ አሇባቸው፡፡ 

 ስራን ማወቅ፣  

ምን ስራ መሰራትና መቸ መሰራት እንዲሇበት ማወቅ፣ 

 ዕርምጃ የመውሰዴ ተነሳሽነት፣ 

ስራዎችን ሇመፈፀም ወይም ችግሮችን ሇመፍታት መነሳሳት፣ 

 የስራ ክፍፍሌ፣ 

መሳተፍ፣ ላልቹ በስራው ተሳታፊ እንዱሆኑና እንዱያግዙ የማነሳሳት፣ የቡዴን ስራ 

ማበረታታት፣ የተጠቃሚውን ክህልት መጠቀም፣ 

 ትክክሇኛ ውስኔ መወሰን፣ 

ማንኛውም ውሳኔ ሲወሰን ትክክሇኛና ተቀባይነት ያሇው ውሳኔ መወሰን፣ 

 ውጤታማነት፣ 

በፍጥነት ውጤት በሚገኝባቸው ተግባራት ማተኮር፣ ወጭን መቆጣጣር 

 ብሌሀት፣ 

የችግር የማስወገዴና ግጭቶችን የመፍታት ክህልት፣ 

 አዯረጃጀት፣ 

ጥሩ የሆነ አስተዲዯራዊና የፋይናነስ አመራር ክህልት መኖር፣ 

 ግሌፀኝነት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት /እና አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች/ 

በአመራር አካሊት ውሳኔዎች፣ በተግባራት አፈጻፀም እና የማኅበሩ የገንዘብ አጠቃቀም 

በወቅቱና ውጤታማ ሇሆነ ጉዲይ ስራ ሊይ መዋለን ግሌጽ ማዴረግ፣ 

 የግንኙነት ክህልት፣  

በማኅበሩ አባሊት እና አባሌ ባሌሆኑ መካከሌ፣ አንዱሁም ማኅበሩ ከኅብረት ሥራ 

ማኅበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ፣ ከመስኖ እርሻ ሌማት ፕሮግራም፣ ከወረዲ አስተዲዯር፣ 

ከቀበላ አስተዲዯርና ከላልች የሚመሇከታቸው ተቋማት ጋር መሌካም ግንኙነት 

እንዱኖር ማዴረግ፣ 
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እነዚህ መሰረታዊ ነጥቦች አብዛኘዎቹ በራሳቸው ገሊጭ በመሆናቸው በዚህ የስሌጠና ማኑዋሌ 

ላሊ ተጨማሪ ዝርዝር ነገር አሌተከተተም፡፡ የተወሰኑት የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች 

በላልች ማኑዋልች የተካተቱ ናቸው፡፡  

3.4.2 ግሌፀኝነት እና ተጠያቂነት፣ 

በአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውጤታማ ሇመሆንና ዘሊቂነት ያሇው አሰራር 

ሇማረጋገጥ፣ ሇተጠቃሚዎች ተጠያቂ መሆን እና ግሌጽ ውሳኔዎችን መወሰን ወሳኝና 

መሰረታዊ ጉዲዮች ናቸው፡፡  

 ተጠያቂነት፡- ተጠያቂነት ማሇት የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአመራር አባሊት 

ሉቀመንበሩን ጨምሮ የሚሰሩትን ተግባራት አፈጻፀም ሇማኅበሩ አባሊት ግሌጽ 

የማዴረግና  ባሌፈፀሟቸው ተግባራትም ተጠያቂ የመሆን ግዳታ አሇባቸው፡፡ የመስኖ 

ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአመራር አባሊት የሚመረጡት በማኅበሩ አባሊት ሲሆን 

ጠቅሊሊ አባሊትን በመወከሌ የዕሇት ከዕሇት ሥራዎችን ያከናውናለ፡፡ 

 ግሌፀኝነት፡-በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከተጠያቂነት ተቀራራቢ የሆነው ጉዲይ 

ግሌጽኝነት ያሇው የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ነው፡፡ ግሌፅኝነት ማሇት የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራ ኮሚቴ ማንኛውንም የኮሚቴ ውሳኔዎችንና 

ተግባራትን ሇአብነት የገንዘብ አጠቃቀምን ሇሁለም ተጠቃሚዎች ግሌጽ ማዴረግ ማሇት 

ነው፡፡ 

 

 

  

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራር ኮሚቴ አበሊት ውጤታማ ስራ 
ሇመስራት ቅዴመ ሁኔታዎች በአባሊትና አባሌ ባሌሆኑ ተጠቃሚዎች ዘንዴ 
እምነትንና ተቀባይነትን ሇመገንባት ሙለ በሙለ ተጠያቂ መሆንና 
የኮሚቴውንባህሪ፣ እርምጃና እና ውሳኔዎችን በሚመሇከት በግሌጽ ሇተጠቃሚዎች 
ማስገንዘብ ተቀዲሚ ተግበራቸው ነው፡፡  

 

በላሊ አገሊሇጽ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ስራ አመራር ኮሚቴ የአባሊትንና አባሌ 

ያሌሆኑ ተጠቃሚዎችን ጥቅም ሇማስከበር አቅማቸውን አሟጠው በመጠቀም የተሰጣቸውን 

ተግባር መፈፀምና  አፈጻፀሙንም ሇአባሊት ማሳየት መቻሌ አሇባቸው፡፡  
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የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  39 SNNPRS  

 

በማኅበሩ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት የማኅበሩ ሉቀመንበር ዓመታዊ ሪፖርት አጠቃሊይ 

የተግባራቱን አፈጻፀም በሚያሳይና ላልችንም ጉዲዮች በአካተተ መሌኩ ላልችን የአመራር 

አባሊት ወክል ተጠያቂነትና ግሌጽነት ባሇው ሁኔታ ሇሁለም የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበር አባሊት ማቅረብ አሇበት፡፡ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተለት ሁሇት ዓይነት ተጠያቂነቶች አለት፣       

 አንዯኛው ተጠያቂነት/ኃሇፊነት የመስኖ አውታሩን አሰራርና ጥገና በወቅቱ ከማከናወን 

ጋር የሚገናኝ ሲሆን ፣ 

 ሁሇተኛው የፋይናስ-ነክ ጉዲዮች ተጠያቂነት ነው፡፡ይህ የማኅበሩን የገንዘብ ነክ ጉዲዮች 

በአግባቡ መምራትና የገንዘብ አጠቃቀም ትክክሇኛ ሪፖርት ማቅረብ ጋር የሚገናኝ 

ነው፡፡   

የሙያዊ እና የገንዘብ ነክ ጉዲዮች ተጠያቂነት እንዱሁም ግሌፀችነት እጥረት መኖር ገንዘብን 

አሊግባብ መጠቀምና ብክነትን ስሇሚያስከትሌ ሇአብዛኛዎቹ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች 

ማኅበራት መዲከም ዋና ምክንያቶች ናቸው፡፡ የዚህም የመጨረሻ ውጤት የሚሆነው የመስኖና 

ዴሬኔጅ መሰረተ ሌማት በወቅቱና ውጤታማ የሆነ ጥገና ባሇመካሄደ አጠቃሊይ የመስኖ 

አውታሩ የመዲከምና በአገሌግልት ክሌለ መስጠት የሚገባውን አገሌግልት ሇመስጠት ከፍተኛ 

ችግር ውስጥ መግባት ይሆናሌ፡፡ በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሙያዊ እና ገንዘብ ነክ 

የሆኑ ጉዲዮችን በሚመሇከት ተጠያቂነትና ግሌፀኝነትን ሇማረጋገጥ የማኅበሩን መተዲዯሪያ ዯንብ 

እና የወስጥ መተዲዯሪያ ዯንብ እንዯመሳሪያ በመጠቀም ተግባራትን መፈፀም ይገባሌ፡፡ በአንዴ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ውስጥ ተጠያቂነትንና ግሌፀኝነትን ሇማረጋገጥ የሚከተለት 

በትክክሌ መፈፀም አሇባቸው፡፡  

 የማኅበሩ ሉቀመንበር፣ ፀሀፊ እና ገንዘብ ያዥ በወሩ ውስጥ ያከናወኑትን ተግባራትና 

የፋይናንስ አጠቃቀም ሁኔታ የሚያሳይ ሪፖርት በወርሃዊ የስራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ 

የተወሰነ ቋሚ ጊዜ ተቀምጦሇት ሇላልች የአመራር አባሊት ማቅረብ አሇባቸው፡፡ 

 የስራ አመራር ኮሚቴው ውሳኔዎች በማኅበሩ ጽ/ቤት እና/ወይም አብዛኛው ተጠቃሚ 

በሚገኝበት መንዯር እንዱሇጠፉ በማዴረግ ሁለም የማኅበሩ አበሊት እንዱያውቁት 

ማዴረግ፣ 
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 አመታዊ ሪፖርት ከፋይናንስ መግሇጫዎች ጋር እንዱሁም ዓመታዊ የስራና የበጀት 

ዕቅዴ በሉቀመንበሩ አመካኝነት ከቀረበ በኋሊ በማኅበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ስብስባ 

በተገኙ አባሊት አብሊጫ ዯምጽ ማጽዯቅ፣ 

  የማኅበሩ ቁጥጥር ኮሚቴ የሂሳብ አመዘጋገቡን፣ ሰነድችንና አጠቃሊይ የገንዘብ 

አጠቃቀሙን የማኅበሩን ጠቅሊሊ ጉበኤ በመወከሌ በተወሰነ የጊዜ ገዯብ መቆጣጠር፡፡   

3.4.3 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የስራ ዑዯት፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ተግበራት መርሃ ግብር፤ ዓመታዊ የበጀት ዓመቱን 

መሰረት በማዴረግ /ከሐምላ 1 እስከ ሰኔ 30/ እና/ወይም አንዯ አካባቢው ስነ-ምህዲር 

ሁሇት/ሶሰት ወቅቶችን መሰረት በማዴረግ /ማሇትም ክረምት ወይም መኸር፣ በጋ እና በሌግ/ 

መሰረት በማዴረግ ሉዘጋጅ ይገባሌ፡፡ 

በዝናብ የሚበቅለ ሰብልች በአብዛኛው የሚጀምረው ከማሳ ዝግጅት ጀምሮ ግንቦት ወር ሆኖ 

በመስከረምና በህዲር መካከሌ ይሰበሰባሌ፡፡ የመስኖ ስራ ወቅት ዯግሞ ታህሳስ መጀመሪየዎቹ 

ጀምሮ እስከ ግንቦት መጨረሻ ያሇው ነው፡፡  

? 
የስሌጠና ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ምን ምን ተግባራት 
በምን ወራት ይከናወለ የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ 
ቻርት ወይም በነጭ ሰላፋ ጻፍ፡፡ 

 

የግብርናና የመስኖ አውታር አሰራርና ጥገና ፕሮግራም /calendar/ በሚከተሇው መሌኩ 

ሉዘጋጅ ይችሊሌ /ሇምሳላ የቀረበ/፡፡ 

 

ወር/ወራቶች/ መሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዋና ዋና ተግባራት 
ከግንቦት - ነሀሴ  በዝናብ የሚበቅለ ሰብልች የእርሻ ስራ ዝግጅት ማዴረግና 

መዝራት  
ከመስከረም- ታህሳስ  በዝናብ ወቅት የሇሙ ሰብልችን መሰብሰብ 
ከታህሳስ- መጋቢት  የመስኖ እርሻ ዝግጅት 
ከሚያዚያ-ግንቦት 
አጋማሽ 

 በመስኖ የሇሙ ሰብልችን መሰብሰብ 

የመስኖ አውታር አሰራር እና ጥገና /scheme O&M/ 
ከግንቦት/ነሀሴ መጨረሻ  ሁለንም የመስኖና ዴሬኔጅ አውታርና ላልች ተያያዝ ግንባታዎች  
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ቁጥጥር ስራ ማከናወን 
 ዓመታዊ የጥገና እና የበጀት ዕቅዴ ማዘጋጀት 

ከሰኔ/መስከረም  ዓመታዊ በጀት ማዘጋጀት 
 ዓመታዊ የበጀት ዕቅዴ በጠቅሊሊ ጉባኤ ማስፀዯቅ  

ሀምላ   የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ መጠን ጥናት ማዴረግና 
መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ማዘጋጀት 

ከጥር-ግንቦት   የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ መሰብሰብ 
 በቂ የመስኖ ውሃ መኖሩን ማጥናት 
 ሇእዴሳት እና አነስተኛ ጥገና  ስራዎች ሇመስራት የስራ ዕቅዴ 

ማዘጋጀት 
ከጥቅምት - ህዲር  የእዴሳት እና አነስተኛ ጥገና  ስራዎች ማቀዴና መተግበር 

 ምን ሰብሌ መዘራት ዕንዲሇበት ማቀዴ  
 የውሃ ስርጭት ዕቅዴ ማቀዴ 

ከጥቅምት -ሰኔ   የመስኖ አውታር ስራ መስራት  
 የውሃውን ፍሰት በየቀኑ መሇካትና መመዝገብ /በዋናው እና 

በሁሇተኛ ካናሌ ዯረጃ/ 
 

3.4.4 አመታዊ የስራ ዕቅዴ 

 

? 
የስሌጠና ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓመታው ዕቅዴ ሊይ 
ምን ምን ጉዲዮች መገሇጽ አሇባቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅና ሁለም 
ተሳታፊዎች ሀሳብ እንዱሰጡበት በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት 
ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

3.4 ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ሰነድች አያያዝና አጠባበቅ 

 

ዓሊማ፣ 
 ሰሌጣኞች በአግባቡ የተመሰረተና የተዯራጀ የአስተዲዯራዊ አሰራር ስርዓት የመኖር 

ዓሇማና ጠቀሜታ ሊይ ጥሩ ግንዛቤ ይኖራቸዋሌ፡፡ 
 ተሳታፊዎች በጥንቃቄ መያዝ ስሊሇባቸውና መሰረታዊ መረጃዎችን የያዙ የተሇያዩ 

መዛግብትና ሰነድች ብዛታቸውን ጨምሮ ዕውቅና  ይኖራቸዋሌ፡፡ 
 ሁለም የስሌጠናው ተሳታፊ የተሊያዩ ገንዘብ ነክ ባሌሆኑ ሰነድች አዘገጃጀት እና 

አጠባበቅ ይሳተፋለ፡፡ 
ርዕሶች፣ 

 የአስተዲዯረዊ አመራር አጠቃሊይ መርሆዎች፣ 
o የአስተዲዯረዊ አመራር ዓሇማ 
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 የማኅበሩ ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መረጃዎች 
o የአባሊት መዝገብ 
o የመሬት ይዞታ መዝገብ 
o ህጋዊ የምዝገባ ሰነዴ 
o የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ መዝገብ 
o የሙያ መዝገብ/ thechinical register/ 
o የጥገና መዝገብ 
o የመስኖ ውሃ ስርጭት መዝገብ 
o የንብረት መዝገብ 
o የመጋዘን መቆጣጠሪያ መዝገብ 
o ፕሮቶኮሌ /የዯብዲቤ ወጭና ገቢ ማዴረጊያ/መዝገብ 
o የቃሇ ጉባኤ መዝገብ 
o የቅሬታዎች መመዝገቢያ መዝገብ 
o ኦዱት ሬፖርት 

 ተሳታፊዎች፣ የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት፣ 
 የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፕ ቻርት እና ማኑዋሌ፣  
 ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- 3፡30 /ሶስት ሰዓት ተኩሌ/፣ 

 

በበጀት ዓመቱ መጀመሪያ ሊይ የሚዘጋጅ የአንዴ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓመታዊ 

ዕቅዴ የሚከተለትን ተግባራት ጭምር አካቶ የዕቅዴ ረቂቅ /ፕሮፖዛሌ/ መዘጋጀት አሇበት፣ 

 የዕዴሳት እና ጥገና ስራዎችን ከጊዜ ሰላዲው ጋር  

 የውሃ ስርጭት ዕቅዴ  

 ጊዜያዊና ቋሚ ቅጥር ሰራተኞች ቅጥር ዕቅዴ  

 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ መክፈያ የጊዜ ሰላዲ  

 የቢሮ እቃዎች፣ መሳሪያዎች፣ ማሽነሪዎች እና/ወይም ተሽከርካሪ ግዥ ዕቅዴ 

 የመስኖ አውታሩን ሇማሻሻሌ እና/ወይም አቅሙን ሇማጎሌበት የኢንቨስትመንት ዕቅዴ 

/ካሇ/ 

 የስራ አመራር ኮሚቴ እና/ወይም ቁጥጥር ኮሚቴ ምርጫ 

 አዱስ ሇተመረጡ የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት እና/ወይም የቁጥጥር ኮሚቴ እና/ወይም 

አዱስ ሇተቀጠሩ ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች ስሌጠና፣ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ ሇዓመታዊ የበጀት ዕቅደ መሰረት 

ሲሆን ሉገኝ የሚችሇው ገቢና ምን ወጭ ሉወጣ እንዯሚችሌ የሚገሇጽበት ነው፡፡ ዓመታዊ 
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የስራ ዕቅደ  በማኅበሩ ውስጣዊ ወጭዎች እና ተጠቃሚዎች በሚከፍለት የመስኖ ውሃ 

አገሌግልት ክፍያ  ሊይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ አሇው፡፡ 

ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ ሇማቀዴ በአብዛኛው ተስማሚ ጊዜ የጥገና ቁጥጥር ስራ መጠናቀቅን 

ተከትል ግንቦት/ሰኔ እና የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ከመካሄደ በፊት ሰኔ/ሀምላ ቢሆን ይመረጣሌ፡፡ 

የዕዴሳት እና ጥገና ስራዎችን ከጊዜ ሰላዲው ጋር የተዘጋጀ የዕቅዴ ረቂቅ/ፕሮፖዛሌ/ 

ዓመታዊ የስራ ዕቅደ የጥገና እና ዕዴሳት ቁጥጥር ግኝቶችን መሰረት በማዴረግ ምን የዕዴሳትና 

ጥገና ስራ መሰራት አሇበት የሚሇውን መያዝ አሇበት፡፡ በተጨማሪም የእዴሳትና የጥገና ስራው 

እንዳት ሉከናወን እንዯሚችሌ፣ አባሊት በማጽዯቅ በእዴሳትና ጥገናውና ስራው የሚሳተፉ 

መሆኑንና አሇመሆኑን፣ ሊበረከቱት አስተዋጽኦ ምን ማካካሻ ሉኖር እንዯሚገባ አብሮ መካተት 

ይኖርበታሌ፡፡  

 

የውሃ ስርጭት ረቂቅ ዕቅዴ  

ዓመታዊ የስራ ዕቅደ በማኅበሩ መስኖ አገሌግልት ክሌለ የመስኖ ውሃን  በብቃትና ፍትሃዊ 

በሆነ መንገዴ ሇማሰራጨት እንዳት እና ምን አዯረጃጀት መኖር እንዲሇበትና አስፈሊጊውን 

የመስኖ አሰራርና ጥገና ቅጥር ሰራተኛ የቅጥር ዕቅዴ ጨምሮ መግሇጽ/መያዝ አሇበት፡፡  

 

የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ዕቅዴ  

በመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ የተሇያዩ ተግባራት የሚከናወኑ ሲሆን፤ የገቢ መሰብሰቢያ 

ዯረሰኞችን የማዘጋጀትና የማሰራጨት፣ የመሰብሰቢያ ጊዜውን /በአንዴ ጊዜ ወይም የተወሰነ 

የክፍያ መጠን በተሇያየ ጊዜ/፣ የተሰበሰበው የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ አመዘጋገብ 

እንዱሁም ክፍያውን ባሌከፈለ ተጠቃሚዎች ሊይ ስሇሚወሰዴ እርምጃ ዕቅደ ማመሊከት 

አሇበት፡፡ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ ሇማሰባሰብ አዯረጃጀቱ ምን ይሁን? የክፍያ ጊዜው 

የዯረሰ የመስኖ ውሃ አገሌግልት መቸ መሰብሰብ አሇበት? የሚለትን ሁለ መያዝ አሇበት፡፡ 

የቋሚ እና ጊዜያዊ ሰራተኛ ወይም የጉሌበት ሰራተኛ ቅጥር ዕቅዴ 

ዓመታዊ የስራ ዕቅደ ምን ዓይነት ጊዜያዊ እና/ወይም ቋሚ ሰራተኛ እና የጉሌበት ሰራተኛ 

ይቀጠራሌ፣ ሇምን ያህሌ ጊዜ፣ የዯመወዙን ሁኔታ ጭምር በሚገሌጽ አግባብ መዘጋጀት 

አሇበት፡፡ 
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የኢንቨስትመንት እና የግዥ ዕቅዴ፤ 

ዓመታዊ ዕቅደ በበጀት ዓመቱ ውስጥ ምን የቢሮ እቃዎች፣ መሳሪያዎች እና ወይም መሽነሪ 

ሉገዛ እንዯሚችሌ እና/ወይም ምን ኪራይ መከራየት እንዯሚገባ፣እንዱሁም ማኅበሩ  የመስኖ 

አውታሩን አቅም ሇማሻሻሌና ሇመሳዯግ  ምን የኢንቨስትመንት ስራዎች ይሰራሌ የሚለትን 

መግሇጽ አሇበት፡፡ 

 

የምርጫ እና የሰሌጠና ዕቅዴ 

አዱስ የስራ አመራር ኮሚቴ እና/ወይም የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት ምርጫ በመተዲዯሪያ ዯንቡ 

መሰረት የሚካሄዴ ከሆነ በዓመታዊ ዕቅደ መመሊከት ይኖርበታሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪም አዱስ 

ሇተመረጡ የስራ አመራር ኮሚቴ እና የቁጥጥር ኮሚቴ እና/ወይም ቅጥር ሰራተኞች ስሌጠና 

የመስጠት አስፈሊጊነት በዕቅደ መካተት ይኖርበታሌ፡፡ 

ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ ማጽዯቅ ሂዯት 

የስራ አመራር ኮሚቴው ያዘጋጀውን ረቂቅ የስራ እና የበጀት ዕቅዴ ሇጠቅሊሊ ጉባኤው ከመቅረቡ 

በፊት ሇቁጥጥር ኮሚቴው ቀርቦና ተገምግሞ አስተያየት አንዱሰጥበት መዯረግ አሇበት፡፡ 

በአመታዊ የጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ ወቅት የቁጥጥር ኮሚቴው በረቂቅ የስራ እና የበጀት ዕቅደ 

ሊይ ያያቸውን ስህተቶች እና የማስተካከያ ሃሳቦች በጠቅሊሊ ጉበኤው ሇተሰበሰቡት የማኅበሩ 

አባሇት በሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ በአመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ወቅት አባሊት የቀረበውን ረቂቅ የስራ 

እና የበጀት እቅዴ ሇማጽዯቅ ዴምጽ ከመስጠታቸው በፊት የማስተካከሌ መብት አሊቸው፡፡   

አመታዊ የስራ እና የበጀት ዕቅደ በጠቅሊሊ ጉበኤው እንዯፀዯቀ ወዱያውኑ የማኅበሩ ስራ 

አመራር ኮሚቴ የማኅበሩን የፀዯቀ እቀዴ መዝጋቢው አካሌ አንዱያየውና እንዱያፀዴቀው 

ያቀርባሌ፡፡  

3.4.5 ዓመታዊ ሪፖርት 

የበጀት ዓመቱ እንዯ ተጠናቀቀ የስራ አመራር ኮሚቴው የተከናወኑ ተግባራትንና የተገኙ 

ውጤቶችን፣ ያጋጠሙ ችግሮችን የሚያብራራ ሪፖርት ማዘጋጀት አሇበት፡፡  

 
  ? 

የስሌጠና ተሳታፊዎችን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓመታዊ ሪፖርት  
ምን ምን ጉዲዮች መገሇጽ አሇባቸው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅና ሁለም ተሳታፊዎች 
ሀሳብ እንዱሰጡበት በማዴረግ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ 
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ሰላዲ ጻፍ፡፡ 
 

ዓመታዊ ሪፖርቱ የሚከተለትን ማጠቃሇያዎች መያዝ ይኖርበታሌ፣ 

 ስንተኛ የስራ አመራር ኮሚቴ እና የጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ እንዯሆነ 

 የስራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ እና / ወይም ላልች ንኡሳን ኮሚቴ አባሊት 

ምርጫ 

 የፈጻሚ ሰራተኞች ቅጥር 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የተከናወኑ የአሰራርና ጥገና ስራዎች ከአመታዊ 

እቅደ ጋር በማወዲዯር 

 በበጀት ዓመቱ በመስኖ የሇማ መሬት ስፋት 

 የማኅበሩን የሂሳብ አቋም የሚያሳዩ የሂሳብ መግሇጫዎች/ የገቢና ወጪ ማጠቃሇያ፣ 

የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን/ 

 በበጀት ዓመቱ የተሰባሰበ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ 

 የገቢና የወጪ ማጠቃሇያ ከተያዘው ዓመታዊ የበጀት ዕቅዴ ጋር በማወዲዯር፣ 

 በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከመስኖ አሰራርና ጥገና ጋር እና ወይም ከማኅበሩ አመራር 

ጋር በተያያዘ ያገጠሙ ዋና ዋና ችግሮች 

የተዘጋጀው ረቂቅ ዓመታዊ ሪፖርት ሇማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤው ስብሰባ ከመቅረቡ 3 /ሶሰት/ 

ሳምንት ቀዯም ብል የቁጥጥር ኮሚቴው እንዱያየው እና እንዱያፀዴቀው መቅረብ አሇበት፡፡ 

የቁጥጥር ኮሚቴው ተግባር በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የቀረበው ሪፖርት የማኅበሩን አቋም 

በትክክሌ የሚንፀባርቅ መሆኑን ማረጋገጥ ነው፡፡   

በማኅበሩ የጠቅሊሊ ጉበኤ ስብሰባ ወቅት የቀረበው ሪፖርት ውይይት ሉዯረግበትና ሉፀዴቅ 

ይገባሌ፡፡ በስብሰባው ወቅት ሪፖርቱን የተመሇከተው የቁጥጥር ኮሚቴ የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት 

የማኅበሩን አቋም የሚገሌጽ መሆኑን ማረጋገጥ እንዱችለ አስተያየቱን ሇአባሊት ያቀርባሌ፡፡  

 

 
 
 
 

ዓመታዊ ሪፖርት ሇሁሇት ምክንያቶች ጠቃሚ ነው፡፡  
 በማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ የተመረጡ የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት የተሰጣቸውን 

ኃሇፊነት በትክክሌ የመወጣት ግዳታ ያሇባቸው በመሆኑ ምን ምን ተግባራትን 
እንዲከናወኑ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት መግሇጽ አሇባቸው፡፡ የጠቅሊሊ ጉባኤው 
የቀረበውን አመታዊ የስራ አፈጻፀም ሪፖርት ካሊፀዯቀው፣ የስራ አመራር 
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ኮሚቴው በጥሩ ሁኔታ ተግባራቱን አሊከናውነም የሚሌ መሌዕክት ስሊሇው 
ሪፖርቱ እንዱስተካከሌ ወይም እንዯ ጥፋቱ ክብዯት የስራ አመራር 
ኮሚቴነታቸውን እንዱሇቁና ላሊ ምርጫ እንዱካሄዴ ሇማዴረግ፣ 

 የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ከስሌጠናቸው ውጭ ሇሰሩት ስራ በግሊቸው 
ኃሊፊነቱን ይወስዲለ፡፡  የማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በተጠናቀቀው በጀት 
ዓመት የቀረበውን ሪፖርት ከፀዯቀው በኋሊ ሙለ ኃሊፊነቱን የሚወስዴ 
መሆኑንና የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ዓመታዊ ሪፖርቱ ከፀዯቀ በኋሊ ከግሌ 
ኃሊፊነታቸው/ተጠያቂነታቸው ነጻ ሇማዴረግ፣   

 

ዓመታዊ ሪፖርት ጥሩ ነው ሉባሌ የሚችሇው፤ 

 በዋና ዋና ጉዲዮች ሊይ ያተኮረ፣ 

 ገሇጭና አንባብ በቀሊለ ሉረዲው የሚችሌ 

 ተአማኒነተ ያሇው/እውነተኛ የሆነ 

 ተጽእኖ/አዴሌዎ የላሇበት ከሆነ ነው፡፡ 

የዓመታዊ ሪፖርት አቀራረብ ሞዳሌ ፎርም እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 

 መሌመጃ  
 ስሌጠናው ከተሰጠና ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ አስሌጠኙ አንዳት ዓመታዊ 

የስራ ዕቅዴ እና/ወይም ዓመታዊ ሪፖርት ሉዘጋጅ እንዯሚችሌ ማሳየት 
አሇበት፣ 

 አሰሌጠኙ እንዳት ሉዘጋጅ እንዯሚችሌ ካሳየ በኋሊ ሰሌጣኞች ባገኙት ክህልት 
መሰረት ዓመታዊ የስራ እቅዴ እና/ወይም ዓመታዊ ሪፖርት አንዱያዘጋጁ 
በመጠየቅ መሇማመዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡   

 

 
ስሌጠናው ከተጠናቀቀ በኋሊ ስሇ ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ፣ ዓመታዊ በጀት እና ዓመታዊ 
ሪፖርት በቀሊሌ አቀራረብ ሉያብራራ የሚችሌ ማኑዋሌ ሇሁለም ሰሌጣኞች 
መሰራጨት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የዓመታዊ ሪፖርት አቀራረብ ሞዳሌ ፎርም 
መግቢያ  
ይህ የ……………………..የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የ………………..በጀት ዓመት 
ዓመታዊ ሪፖርት ነው፡፡ የአባሊት ቁጥር ከ……..ወዯ……………ጨምሯሌ/ቀንሷሌ፡፡  
የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ ………..ጊዜ ስብሰባዎቸን አከሂዶሌ፡፡  
የጠቅሊሊ ጉበኤው ………….ስንሰባዎች በበጀት ዓመቱ ነበሩት፡፡ 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የስራ አመራር ኮሚቴ ሇወጥ  /ካሇ/ …………… 
የቁጥጥር ኮሚቴ ሇወጥ /ካሇ/……………………. 
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የተከናወኑ የመስኖ አሰራርና ጥገና ተግባራት፣ 
በመስኖ የሇማ መሬት …………ሄ/ር /አጠቃሊይ በማኅበሩ በመስኖ ሉሇማ ከሚችሇው 
መሬት………%/ 
የተከናወኑ የእዴሳት/ጥገና ስራዎች ማጠቃሇያ 
በማኅበሩ የተቀጠሩ የቋሚ እና/ወይም ጊዜያዊ ቅጥር ሰራተኞች አፈጻፀም 
 
የመስኖ ውሃ ክፍያ አሰባሰብ 
ጠቅሊሊ የተጠየቀ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ 
ጠቅሊሊ የተሰባሰበ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ 
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ይሰባሰባሌ ተብል ከታሰበው የተሰባሰበ የመስኖ ውሃ አገሌግልት 
ክፍያ በ%.... 
 
የፋይናንስ ሪፖርት 
የሂሳብ መግሇጫዎች /የገቢና ወጭ ማጠቃሇያ እና የሂሳብ መሞከሪያ ሚዛን/ 
የወጡ መጭዎች ከተያዘው በጀት ጋር የማወዲዯሪያ ማጠቃሇያ 
የተሰበሰበ ገቢ ከተያዘው በጀት ጋር የማወዲዯሪያ ማጠቃሇያ 
ማኅበሩ ያሇው ሀብት/ የቢሮ እቃዎች፣ መሳሪያዎች፣ ማሽነሪዎች፣ ህንጻዎች/  
አጠቃሊይ በተጠቃሇሇው የበጀት ዓመት የፋይናንስ ውጤት /ብር………..በመብሇጥ/በማነስ/ 
የመጠባበቂያ ገንዘብ ያሇበት ዯረጃ/ጠቅሊሊ ያሇው ሚዛን ካሇፈው ዓመት መጨረሻ ጋር 
በማወዲዯር፣ በመብሇጥ /በማነስ 
የተሇዩ ጉዲዮች /ካለ/  
 

3.5 ቅጥር ሰራተኞች እና አገሌግልቶች፣ 

ዓሊማ፣ 
 ሰሌጣኞች ፈጻሚ ቅጥር ባሇሙያዎችን፣ የቀን ሰራተኞቸን የመቅጠር አስፈሊጊነትና 

ጠቀሜታ፣ ሇመቅጠር መከተሌ ያሇባቸውን ሂዯቶችና ሇመቆጣጠር ያሊቸውን እውቀት 
ሇማሻሻሌ፣ 

 ሰሌጣኞች የመስኖ ስራና ጥገና ከሚሰሩ፣ ስሌጠና ከሚሰጡ እና የግብርና ኤክስቴንሽን 
አገሌግልት ከሚሰጡ ተቋማት ጋር አንዳት የውሌ ሰምምነት መያዝ እንዯሚቻሌ ያሊቸው 
እውቀት ሇማሳዯግ፣ 

ርዕሶች፣ 
 የፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች እና የጉሌበት ሰራተኛ ውሌ አያያዝ 

o የመስኖ ውሃ አስተዲዲሪ/ዎች/ 
o የቀን ሰራተኞች 
o ሂሳብ ሰራተኛ 
o የውሃ አገሌግልት ክፍያ ሰብሳቢ/ዎች 
o ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችን እና የቀን ሰራተኞችን የመቅጠር ሂዯት 

 የአገሌግልት ውሌ አያያዝ 
o አገሌግልት የማግኘት አማራጮች 
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o አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለ ተቋማት 
o የአገሌግልት ውሌ የማጽዯቅ፣ የመፈራረም፣ በህጋዊ መንገዴ ውሌ የማራዘም 

ሂዯት 
 የሰሌጠናው ተሳታፊዎች፣ የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት፣ 
 የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፕ ቻርት፣ ማኑዋሌ እና መሌመጃዎች፣ 
 ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- ከአንዴ ሰዓት ተኩሌ እስከ ሁሇት ሰዓት፣ 

 

3.5.1 የፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችና የጉሌበት ሰራተኞች ውሌ አያያዝ 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር በአገሌግልት ክሇለ የመስኖ አውታሩን አሰራርና ጥገና እና 

አጠቃሊይ የማኅበሩን አመራር ውጤታማ ሇማዴረግ ማኅበሩ የተሇያየ ሙያ ያሇቸውን በርከታ 

ቋሚ እና/ወይም ጊዜያዊ እና የቀን ሰራተኛ ቅጥር መቅጠር ሉያስፈሌገው ይችሊሌ፡፡ 

 
? 

የስሌጠናውን ተሳታፊዎች በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ምን አይነት ቅጥር 
ሰራተኛ ወይም የቀን ሰራተኛ ሇምን ተግባር መቀጠር ይኖርበታሌ የሚሌ ጥያቄ 
በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

በመስኖ አገሌግልት ክሌለ ውጤታማ የመስኖ አሰራር እና ጥገና ስራ ሇመስራት የመስኖ ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበር አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ የሚከተለትን ዓይነት ፈጻሚ ቅጥር 

ሰራተኞች ወይም የጉሌበት ሰራተኞች ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡  

 የመስኖ ቴክኒሻን/ኖች 

 የውሃ መቆጣጠሪያ የሚከፍትና የሚዘጋ /Gate operator/ 

 የጉሌበት ሰራተኛ እና/ወይም 

 ሂሳብ ሰራተኛ 

3.5.1.1 የመስኖ ቴክኒሻን 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የሚከተለትን ተግባራት ሇማከናወን አንዴ ወይም 

ከአንዴ በሊይ የሆኑ የመስኖ ቴክኒሻኖችን ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡ 

የመስኖ አውታር ስራ /Scheme operation/ 

 በመስኖ አገሌግልት ክሌለ በሁለም ብልኮች መካከሌ በቂና ፍትሃዊ የመስኖ ውሃ 

ስርጭት እንዱኖር ሇማዴረግ በዓመታዊ የመስኖ ስራ/የመስኖ ውሃ ሰርጭት እቅዴ 

አዘገጃጀት መዯገፍ፣ 
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 ስምምነት የተዯረገበትን የመስኖ ውሃ ስርጭት አገሌግልት ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚ 

ቡዴን መሪዎች ማሳወቅ፣ 

 በፀዯቀው ዓመታዊ የመስኖ ውሃ ስርጭት ዕቅዴ መሰረት በዋናው ማሰራጫና በላል 

መቆጣጣሪያ ጣቢያዎች የመስኖ ውሃ ፍትሃዊና ውጤታማ በሆነ መንገዴ በሁለም 

ብልኮች በየቀኑ ማሰራጨት፣ 

 በዋናውና በሁሇተኛ ቦዮች ዯረጃ የየቀኑን የመስኖ ውሃ ፍሰት/ስርጭት መጠን መሇካትና 

መመዝገብ፣ 

የጥገና ስራ /Operational Maintenance/ 

 በመስኖ ስራ ወቅት በየቀኑ የመስኖ አውታሩን የቁጥጥር ስራ ማሰራት፣ 

 ችግር በሚያጋጥምበት ጊዜ ሇመስኖ ስራና ጥገና ንዑስ ኮሚቴ እና/ወይም ሇሉቀመንበሩ 

በቀጥታ ሪፖርት ማዴረግ፣ 

 በመስኖና ዴሬኔጅ አውታሩ የተካሄዯውንና የቁጥጥር ሪፖርት ማዘገጀት፣ እና 

 በመስኖ ስራ ወቅት ማንኛውንም የመስኖ ውሃ ፍሰትን የሚያዯናቅፍ የቦይ ጠረጋን 

ጨምሮ የጥገና ስራ መስራት፣    

ዓመታዊ የመስኖ አውታር ጥገና 

 በአመታዊ የጥገና ቁጥጥር ስራ መሳተፍ፣ 

 ዓመታዊ የጥገና እና የበጀት እቅዴ አዘገጃጀት ሊይ ዴጋፍ ማዴረግ፣ 

 ማንኛውንም የዕዴሳትና አነስተኛ ጥገና ስራዎች በፀዯቀው የጥገና ዕቅዴ መሰረት 

ከመስኖ ስራ ወቅት በፊት እንዱሰሩ ዝግጅት ማዴረግ፣ማስተባበር  እና መቆጣጠር፣  

 የዕዴሳትና የጥገና ስራዎችን ሇመስራት የጉሌበት ስራ የሚሰሩ አባሊትን ወይም ተቀጣሪ 

የቀን ሰራተኞችን እና ሙያ ያሊቸው የሰሇጠኑ የጉሌበት ሰራተኞቸን በማነሳሳት ዴጋፍ 

ማዴረግ፣ 

 የእዴሳትና ጥገና ስራ ሇመስራት አስፈሊጊ የሆኑ የእጅ መሳሪያዎችን /ማሇትም 

የርዝመት መኪያ/ሜትር፣ ገመዴ፣ ባሌዱ፣ መድሻ፣ መሮ ወዘተ…/ እና ላልች 

መሳሪያወች/ የሲሚቶና አሸዋ ማዯባሇቂያ/ማቡኪያ/ የመሳሰለትን የሚቀርቡበትንና 

በአጠቃቀማቸው የቁጥጥር ስራ በመስራት መዯገፍ፣ 

የጉሌበት ሰራተኛ  
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ማንኛውንም ጥቃቅን የዕዴሳት እና አነስተኛ የጥገና ስራዎች የመስኖ ስራ ከመጀመሩ 

አስቀዴሞ በወቅቱ እንዱፈፀሙ ሇማስተባበር ማኅበሩ በርካታ ቁጥር ያሊቸው የቀን ሰራተኞች 

በየዓመቱ ከአንዴ እስከ ሁሇት ወር የቆይታ ጊዜ ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡ የቀን ሰራተኞች 

ተግባራት የሚከተለትን ሉያካትት ይችሊሌ፡፡ 

 የመስኖ ቦዮችን ሇማጽዲት /የሚፀዲ ካሇ/ 

 በካናለ ዙሪያ ያለ ቁጥቋጦዎች እና ሳር ሇማጽዲት /ካሇ/ 

 የውሃ መቆጣጠሪዎችን ግሪስ እና ቀሇም ሇመቀባት /ካሇ/ እና 

 ጥቃቅን የጥገና ስራዎች ሇመስራት ሇምሳላ ስንጥቆችን በኮንክሪት መሙሊት፣ 

እና/ወይም የጎርፍ መከሊከያዎችን በጋቢዎን መስራት /ካሇ/ 

የሂሳብ ሰራተኛ   

የገንዘብ አስተዲዯሩን በሚመሇከት በከፍተኛ ሁኔታ ተጠያቂነት እንዱረጋገጥ ሇማዴረግ የማኅበሩ 

የገንዘብ አስተዲዯር ውጤታማና ትክክሇኛ በሆነ አሰራር መመራት አሇበት፡፡ ማኅበሩ ሇዚህ 

ተግባር ሌምዴ ያሇው የማኅበሩን ገንዘብ ያዥ ሉያግዝ የሚችሌ ቢያንስ የሚከተለትን ተግባራት 

ሉያከናውን የሚችሌ ሂሳብ ሰራተኛ መቅጠር አሇበት፡፡ 

 የማኅበሩን ዓመታዊ በጀት ማዘጋጀት 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች የሚከፈለ የመስኖ ውሃ አገሌግልት እና ላልች ክፍያዎች 

ዯረሰኝ ማዘጋጀት 

 የተሰበሰበ የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ በመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ 

መመዝገብ 

 የማህበሩን ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀት 

 በተጨማሪም ሂሳብ ሰራተኛው የሚከተለት ኃሊፊነቶች ሉኖሩት ይችሊለ  

 ማንኛውንም የሂሳብ መዛግብትና ሰነድች መጠበቅ 

 የመስኖ ውሃ አገሌግልትና ላልች ክፍያዎች የሚከፈለበትን ሁኔታ የማመቻቸት 

 በወቅቱ ክፍያ ያሌከፈለ ተጠቃሚዎችን ዝርዝር የማዘጋጀት 

 ወቅቱን አሳሌፈው በሚከፍለ ተጠቃሚዎች መክፈሌ የሚገባቸውን ቅጣት ጨምሮ 

ሂሳቡን መስራትና ክፍያውን መከታተሌ፣ 

 ማህበሩ ክፍያ ሇፈፀመባቸው ማንኛውም ክፍያዎች ዯረሰኞቸን ማሰራጨት 

 ወርሃዊ/የሩብ ዓመት ሪፖርት በማዘጋጀት ሇስራ አመራር ኮሚቴው ማቅረብ እና 
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 የማኅበሩን ተንቀሳቀሽና ተንቀሳቃሽ ያሌሆኑ ንብረቶች ቆጠራ መከታተሌ/መያዝ 

የሂሳብ ሰራተኛው የመጀመሪያዎችን አራት ተግባራት ብቻ ሇማከናወን ኃሊፊነት ከተሰጠው 

በየዓመቱ ከ3 እስከ 4 ወራት ብቻ መቅጠር በቂ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ማኅበሩ ማንኛውንም የፋይናስ 

ጉዲይ እንዱሰራ ከፈሇገ ሙያ ያሇው ሂሳብ ሰራተኛ ቢያንስ ከ6 እስከ 9 ወራት ቆይታ መቅጠር 

አሇበት፡፡ 

3.5.2 ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችን እና የቀን ሰራተኛ የአቀጣጠርና የቁጥጥ ርሂዯት 

በዋናነት ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችንና የቀን ሰተኞችን የመቅጠርና የማሰናበት እንዱሁም 

የቅጥሩን ሁኔታ ማሇትም የዯመወዙንና ማትጊዎችን የመወሰን የማኅበሩ ሉቀመንበር ኃሊፊነት 

ነው፡፡  

ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችንና የቀን ሰራተኞችን የቅጥርና የቁጥጥር ተግባር ሇማከናውን መከተሌ 

ያሇብን ሂዯቶች፣ 

 የማህበሩ ሉቀመንበር የቅጥር መነሻ ዕቅዴ ማሇትም ምን ያህሌ ሰራተኛ ሉቀጠር 

እንዯሚገባና ስሇ ቅጥሩ ሁኔታ/ ዯመወዙን፣ ቅጥሩ ሇምን ያህሌ ወራት እንዯሆና 

ማበረታቻዎችን በሚመሇከት በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት ሇጠቅሊሊ ጉባኤው 

ያቀርባሌ፣ 

 የጠቅሊሊ ጉባኤው የቀረበውን  የፈጻሚ ቅጥር ሰራተኛና የቀን ሰራተኞች ረቂቅ የቅጥር 

ዕቅዴ የቅጥሩን ሁኔታ ጨምሮ ማጽዯቅ አሇበት፣ 

 የማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ በህጋዊ መንገዴ የቅጥር ዕቅደን ካፀዯቀው በኋሊ የማኅበሩ 

ሉቀመንበር የተማረ የሰው ሃይሌ በፀዯቀው የስራ መዯብ ሊይ በግሌጽና ተጠያቂነት 

ባሇው ሁኔታ እንዱቀጠር ማዴረግ አሇበት፣ 

 የማኅበሩ ሉቀመንበር በፀዯቀው የስራ መዯብ ሇመቅጠር የተመረጡትን ፈጻሚ ቅጥር 

ሰራተኛ አስመሌክቶ ሪፖርት ሇስራ አመራር ኮሚቴው በወርሃዊ ስብሰባ ወቀት 

ያቀርባሌ፣ 

 የስራ አመራር ኮሚቴም በተሇያዩ የስራ መዯቦች ሇመቀጠር የተመረጡትን ሰራተኞች  

ቅጥር ማጽዯቅ ይኖርበታሌ፣ 
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 የተመረጡት ሰራተኞች ቅጥር በስራ አመራር ኮሚቴው ከፀዯቀ በኋሊ የማኅበሩ 

ሉቀመንበር የተመረጡትን ሰራተኞች ጠቅሊሊ ጉባኤው ባፀዯቀው የስራ መዯብና 

የቅጥር ሁኔታ መሰረት ይመዴባሌ፣ 

 ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች ከተመዯቡ በኋሊ ስማቸው በማኅበሩ ጽ/ቤት እና/ወይም 

በህዝብ የማስታወቂያ ሰላዲ ሇይ መሇጠፍ አሇበት፣ 

 የማኅበሩ ሉቀመንበር በማኅበሩ ፀሃፊ በመታገዝ የተቀጠሩ ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞችን 

የመቆጣጠርና አፈጻፀማቸውን የመገምገም ኃሊፊነት አሇባቸው፣ 

 የማኅበሩ ሉቀመንበር በፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች ያሌተሰሩ ስራዎችን ከተግባራቱ ጋር 

ሪፖርት ሇስራ አመራር ኮሚቴው በወርሃዊ ስብሰባ ወቅት  ያቀርባሌ፣ 

 የቀረበውን ሪፖርት የስራ አመራር ኮሚቴው ካፀዯቀው በኋሊ የማኅበሩ ሉቀመንበር 

ተግባሩን ባሌፈፀመው ሰራተኛ ሊይ ቅጥሩን እስከ ማቋረጥና ማበረር ዴረስ 

አስፈሊጊውን እርምጃ መውሰዴ አሇበት፣       

 

 
 

  

የመሰኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች አመራረጥና ቅጥር 
ግሌጽነትና ተጠያቂነት ባሇው ሁኔታ መከናወን አሇበት፡፡  

 ያሇቸውን ክህልትና የስራ ሌምዴ መሰረት በማዴረግ መመረጥ አሇባቸው፡፡ 
  የተመረጡት ሰራተኞች ሇማኅበሩ ሉቀመንበር ወይም ሇላልች የስራ አመራር 

ኮሚቴ አባሊት ጋር ዝምዴና ያሊቸው መሆን የሇባቸውም፡፡  
 

 መሌመጃ፣  
የሰሌጠናው ተሳታፊዎች ማኅበራቸው የመስኖ አሰራርና ጥገና ቴክኒሻን፣ ሂሳብ 
ሰራተኛ እና/ወይም የዕሇት ገንዘብ ሰብሳቢ መቅጠር የሚያስፈሌግና የማያስፈሌግ 
መሆኑን ቅጥሩ ሇምን ያህሌ ጊዜ መሆን እንዯሚገባውና ስሇቅጥሩ ሁኔታ መወያየት 
አሇባቸው፡፡  

 

3.5.3 የአገሌግልት ውሌ መዋዋሌ 

 

በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር መተዲዯሪያ ዯንብ መሰረት የማኅበሩን ስራዎች በአግባቡ 

ሇመፈፀም እንዱቻሌ በውልች  ወይም በስምምነቶች ሊይ የማኅበሩ ሉቀመንበር የመፈረም 

ስሌጣን አሇው፡፡ 
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? የስሌጠናውን ተሳታፊዎች ማኅበሩ ምን የተሇዩ ተግባራቶች ተግባራትን ሇመፈፀም 
ከውጭ ተቋማት ጋር የውሌ ስምምነት መፈራረም ይኖርበታሌ የሚሌ ጥያቄ 
በመጠየቅ የሚሰጡትን መሇስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡  

 

በኮንትራት ውሌ ሉሰሩ የሚችለ ተግባራት /possible acquisition of services/ 

የማኅበሩ የስራ አመራር ኮሚቴ በቅጥር ፈጻሚ በሇሙያዎች በመታገዝ አብዛኛዎቹን ከመስኖ 

አሰራርና ጥገና ጋር የተያያዙ ተግባራትን አጠቃሊይ የማኅበሩን አመራርና የፈይናንስ 

አስተዯዯሩን ጨምሮ ሉሰሩ እነዯሚችለ ይገመታሌ፡፡ ይሁን እንጅ ማኅበሩ የተወሰኑ ተግበራትን 

ሇማከናወን አንዴ ወይ ከአንዴ በሊይ የሆኑ የኮንትራት ስምምነቶችን ሉፈራረም ይችሊሌ፡፡ 

የውሌ ስምምነት የሚዯረግባቸው ተግባረት የሚከተለትን ሉያጠቃሌሌ ይችሊሌ፡፡ 

 የመሰኖ አውሩን የተወሰነውን ክፍሌ ጥቃቅን የዕዴሳት ስራዎችን ሇመስራት እና/ወይም 

የጥገና ስራ ሇመስራት በተሇይም ሇመስራት የተፈሇገው ስራ ውስብስብ ከሆነ እና 

የተሇያዩ የሰሇጠኑ ባሇሙያዎችን ተሳትፎ የሚጠይቅ ተግባር ሇማከናወን፣ 

 የመስኖ አውታሩን ሇማሻሻሌ እና/ወይም አቅሙን ሇማጎሌበት የግንባታ ስራ ሇመስራት፣ 

 አዱስ ሇተመረጡ የስራ አመራር እና የቁጥጥር ኮሚቴ እንዱሁም አዱስ ሇተቀጠሩ 

ፈጻሚ ቅጥር ሰራተኞች ስሌጠና ሇመስጠት፣ እና  

 የግብርና ምርታመነትን ሇማሻሻሌ እና/ወይም የመስኖ ውሃ አጠቃቀምን ሇማሻሻሌ 

እንዱቻሌ ሇመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት የግብርና ኤክስቴንሽን አገሌግልት 

ሇመስጠት፣ 

 

አገሌግልት ሉሰጡ የሚችለ ተቋማት   

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከሊይ የተገሇፁትን አገሌግልቶች ሇመስጠት ከሚከተለት 

አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ ከሆኑ ተቋማት ጋር ውሌ ሉፈራረም ይችሊሌ፡፡  

 ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ እና/ወይም ከግሌ ተቋራጮች ጋር የጥገና፣ የማሻሻሌ 

እና/ወይም አቅም የማጎሌበት ስራ ሇመስራት፣ 

 ከውሃ መስኖና ኢነርጂ ቢሮ፣ ከግብርና ቢሮ፣ ከስሌጠና ተቋማት እና/ወይም 

መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች /መያዴ/ ጋር የስሌጠና አገሌግልት ሇመስጠት፣ 
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 ከግብርና ቢሮ፣ ከግብርና ምርምር ተቋማት እና/ወይም ከመያዴ የግብርና ኤክስቴንሽን 

አገሌግልት ሇመስጠት፣ 

 

የአገሌግልት ውሌ የማጽዯቅ፣ የመፈራረም፣ በህጋዊ መንገዴ ውሌ የማራዘም ሂዯት 

የአገሌግልት ውሌ ሇማጽዯቅ፣ ሇመፈራረም፣ በህጋዊ መንገዴ ውሌ ሇማራዘም የሚመከሩ 

ሂዯቶች፣ 

 የስራ አመራር ኮሚቴው የተወሰነ አገሌግልት ሇማግኘት አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ 

የኮንትራት ውሌ ረቂቅ ሰነዴ ማዘጋጀት አሇበት፣ 

 የጠቅሊሊ ጉባኤው በዓመታዊ የጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ወቅት በረቂቅ የኮንትራት ውሌ 

ሰነደ/ድች ሊይ  መወያየትና ማጽዯቅ አሇበት፣ 

 የኮንትራት ውሌ ስምምነቱ/ቶች  በጠቅሊሊ ጉባኤ ከፀዯቀ/ቁ በኋሊ የስራ አመራር 

ኮሚቴው ሶስት ተቋማትን/ካምፓኒዎችን የታሰበውን ስራ ሇመስራት የሚያስፈሌገውን 

ቴክኒካሌና ፋይናንሻሌ ዕቅዴ እንዱያቀርቡ ይጋብዛሌ፣ 

 የቀረበው እቅዴ በስራ አመራር ኮሚቴው ከተገመገመ በኋሊ የማኅበሩ ሉቀመንበር እና 

ፀሀፊ ማኅበሩን በመወከሌ ከተመረጠው አገሌግልት ሰጭ ተቋም ጋር መፈራረም 

አሇባቸው፣ 

 የማኅበሩ ሉቀመንበር እና ፀሀፊ የታሰበው አገሌግልት በአገሌግልት ሰጭው ተቋም 

አማካኝነት ተግባራዊ እንዱሆን የመከታተሌ አሇባቸው፣ 

 የማኅበሩ ገንዘብ ያዥ እና/ወይም ቅጥር የሂሳብ ሰራተኛው በተያዘው የውሌ ስምምነት 

መሰረት ሇተፈፀመ ተግባር ክፍያዎችን መክፈሌ አሇባቸው፣  

 ስሌጠናው ከተጠናቀቀ በኋሊ የሰራተኛ ቅጥር እና የአገሌግልት ውሌ አያያዝ ዋና ዋና 
ጉዲዮችን በቀሊለ ሉገሌጽ የሚቸሌ ማኑዋሌ ሇሁለም ሰሌጣኞች መሰጠት አሇበት፣  

 

 

3.6 ቢሮ፣ የቢሮሰራተኞችእና የንብረትአመራር፣ 

ዓሊማ ፣ 
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች የቢሮ እና ቅጥር ሰራተኞች አንዱሁም የማኅበሩን ሀብት 

አመራር በሚመሇከት የሰሌጣኞችን ግንዛቤ ሇማሳዯግ፣ 
ርዕሶች፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ቢሮ አመራር 
 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች የተቀጠሩ ሰራተኞች አመራር 
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 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ሀብት መምራት 
የሰሌጠናው ተሳታፊዎች፣ የማኅበሩ ስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት፣ 
የስሌጠና መሳሪያዎች፡- ፊሉፕ ቻርት እና ማኑዋሌ፣ 
ስሌጠናው የሚወስዯው ጊዜ፡- 1፡00 /አንዴ ሰዓት/፣ 

3.6.1 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ቢሮ አመራር 

 

    
? 

ሰሌጣኞችን የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ቢሮ ጥቅም ሊይ ማዋሌ ያበት ሇምን 
ዓሇማዎች ነው የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም 
በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

እንዯ አንዴ ዋና ስራ እያንዲንደ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ተገቢ በሆነ ቦታ ሊይ  

 የማኅበሩ ተመራጮች እና ተቀጣሪ ሰራተኞች የስራ ቦታ እንዱኖራቸው፣ 

 ሇስራ አመራር ኮሚቴው ወርሃዊ ሰብሰባ እና በየሩብ ዓመቱ የቁጥጥር ኮሚቴው 

ተስማሚ የስብሰባ ቦታ እንዱኖር፣ 

 ማንኛውንም ጠቃሚ መረጃዎችና ውሳኔዎች በማስታወቂያ ሰላዲ ሇይ ሇመሇጠፍ ምቹ 

ሁኔታ እንዱኖር፣ 

 ሇስራ አመራር ኮሚቴና ሇቁጥጥር ኮሚቴ እንዱሁም ሇቅጥር ሰራተኞች ስሌጠናዎችን 

ሇመስጠት የሚያስችሌ የስሌጠና ቦታ እንዱኖር ሇማዴረግ የቢሮ ግንባታ ሉኖር ይገባሌ፡፡ 

የመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ቢሮ አባሊትና አባሌ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች የሚከተለትን 

ጉዲዮች ሲፈጉ ወዯ ቢሮ መሄዴ ይኖርባቸዋሌ፣ 

 ስሇመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና እንዱሁም ስሇማኅበሩ አመራር ሇምሰላ ስሇ 

ሚቀጥሇው የጠቅሊሊ ጉበኤ፣ የስራ አመራር ኮሚቴ ወይም የቁጥጥር ኮሚቴ የስብሰባ 

ቀን መረጃ ሲፈሌጉ፣ 

 በመስኖ አውታሩ አሰራርና ጥገና ወይም ላሊ ማንኛውም ጠቃሚ ጉዲይ ሊይ ችግር 

ሲያጋጥም ሇማኅበሩ ሉቀመንበር ወይም ሇላልች የኮሚቴ አባሊት መረጃ 

ሇመስጠት/ሇማመሌከት፣ 

 የመስኖ ውሃ አገሌግልት ክፍያ፣ ላሊ ማንኛውም የአገሌግልት ክፍያ እና የቅጣት 

ክፍያዎችን ሇመክፈሌ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባሊት የማኅበሩን መዛግብትና ሰነድች ሇማየት፣ 
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 የስራ አመራር፣ የቁጥጥር ኮሚቴ፣ የግንባታ አመራር ኮሚቴ እና/ወይም የግብርና 

ሌማት ኮሚቴ ስብሰባዎችን ሇመከታተሌ፣  

 
 

ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ እያንዲንደ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር 
ተጠቃሚዎች መገሌገሌ እንዱችለ ቢሮዎች /ጽ/ቤቱ በተወሰነ ጊዜ እና ቀን ክፍት 
መሆን አሇበት፡፡ ቢሮው የሚከፈትበት ሰዓት በማኅበሩ የቢሮ በር ሊይ ወይም 
የማስታወቂያ ሰላዲ ሊይ መሇጠፍ አሇበት፡፡ 
 

የመስኖ ውሃ ተጠቀሚዎች ማኅበር ስራውን በአግባቡ ሇማከናወን የማኅበሩ ጽ/ቤት ማዕከሊዊ 

ቦታ እንዯመሆኑ መጠን፤ የማኅበሩ ጽ/ቤት በስራ አመራር ኮሚቴው በአግባቡ ሉመራ ይገባሌ፡፡ 

የማኅበሩ ጽ/ቤት አገሌግልት እንዱሰጥና ተገቢውን ስራ እንዱሰራበት ሇማስቻሌ የሚከተለት 

የቢሮ መገሌገያ ቁሳቁሶች ያስፈሌጋለ፡፡  

 የቢሮ እቃዎች /ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ የመጽሀፍ መዯርዯሪያ ሸሌፍ እና የፋይሌ 

መዯርዯሪያ የመሳሰለት/ 

 የቢሮ መገሌገያ ቁሳቁሶች / ስቴፕሇር፣ የወረቀት መቁረጫ፣ የሂሳብ ማሰቢያ 

ማሽን/ካሌኩላቴር፣ ማኅተም የመሳሰሇት/ 

 የጽህፈት መሳሪያዎች ማሇትም ማስታወሻ ዯብተር፣ እስክርቢቶ፣ መዛግብቶች፣ 

ዯረሰኞች፣ የፋይሌ አቃፊዎች የመስሳሇት፣ 

 ከተቻሇ የኤላከትሪክ እና የስሌክ አግሌግልቶች ሉኖሩ ይገባሌ፡፡  

 
 

አባሊትና አባሌ ያሌሆኑ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች በቀሊለ መረጃ ማግኘት 
እንዱችለ፤ እያንዲንደ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሁለም ጠቃሚ 
መረጃዎች እና በስራ አመራር ኮሚቴው የሚወሰኑ ውሰኔዎች የሚሇጠፉበት ትሌቅ 
የማስታወቂያ ሰላዲ ሉኖረው ይገባሌ፡፡  

 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ጽ/ቤት ሇስራ እና ሇሰብሰባ ምቹ ሇማዴረግ በየጊዜው 

መፀዲት አሇበት፡፡   

3.6.2 የቅጥር ሰራተኞች አመራር፣ 
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? የስሌጠናውን ተሳታፊዎች ማኅበራችሁ በምን የስራ መዯቦች ሰራተኛ መቅጠር 
ይኖርበታሌ የሚሌ ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም 
በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 

ማኅበሩን በአግባቡ ሇመምራትና እና/ወይም የመሰኖ አሰራር እና ጥገና ስራ ሇመስራት የመስኖ 

ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አነዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ቅጥር ሰራተኞችን በቋሚነት 

ወይም በጊዜያዊነት ሇመቅጠር ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ሇምስላ፡- 

 ሂሳብ ሰራተኛ እና ፀሀፊ የማኅበሩን የሂሳብ ሰራ እና አስተዲዯረዊ ስራዎቸ ሇመስራት 

 የመስኖ ቴክኒሻን/ኖች የመስኖ አውታሩን አሰራና ጥገና ሇመከታተሌ   

 ገንዝብ ሰብሳቢ ከማኅበሩ አባሊትና አባሌ ካሌሆኑ ተጠቃሚዎች የመስኖ ውሃ 

አገሌግልት ክፍያ ሇማሰባሰብ፣ 

 የቀን ሰራተኛ  የዕዴሳት እና/ወይም የጥገና ስራ ሇመስራት እና/ወይም 

 የጥብቃ ሰራተኛ የማኅበሩን ጽ/ቤት ሇመጠበቅ፣ 

ማንኛውንም በመሰኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚቀጠሩ ቅጥር ሰራተኞችን መምራትን 

በሚመሇከት የማኅበሩ ሉቀመንበር ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ማሇትም፡- 

 የማኅበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤው ሲያፀዴቅሇት ሰራተኛን የመቅጠርና የማሰናበት፣ 

 ሇሁለም ተቀጣሪ ሰራተኞች የስራ ዕቅዴ የማዘጋጅት፣  

 ሇሁለም ተቀጣሪ ሰራተኞች መመሪያ የመስጠት፣ 

 ሁለንም ተቀጣሪ በሰራተኞች በየዕሇቱ የመቆጣጠር እና 

 የሁለንም ሰራተኞች የስራ አፈፃፀም የመገምገም፣ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

የማኅበሩ ሉቀመንበር ሰራተኛን ከመቀጠር እና ከማሰናበት በሰተቀር ላልችን ከሊይ ከተዘረዘሩት 

አንዴ ወይም ከአንዴ በሊይ የሆኑ ተግባራትን ሇምክትሌ ሉቀንበር፣ ሇፀሀፊ እና/ወይም ሇገንዘብ 

ያዥ ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

 

3.6.3 የንብረት አስተዲዯር 

 

? የስሌጠናውን ተሳታፊዎች ማኅበራችሁ ምን ምን ንብረቶች ሉኖሩት ይችሊሌ የሚሌ 
ጥያቄ በመጠየቅ የሚሰጡትን መሌስ በፊሉፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰላዲ ጻፍ፡፡ 

 



የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አሰተዲዯራዊ ስራ አመራር ስሌጠና ሞደሌ 3 Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  58 SNNPRS  

 

እያንዲንደ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ከቢሮ በተጨማሪ ማኅበሩን ሇመምራት እና 

የመሰኖ አውታሩን አሰራርና ጥገና /O&M/ ስራዎች ሇመስራት የሚከተለት መገሇገያ 

መሰሪያዎች ያስፈሌጋለ፡፡ 

 የቢሮ እቃዎች አና መሳሪያዎች ሇምሳላ ወንበር፣ ጠረጴዛ፣ የፋይሌ መዯርዯሪያ 

ሸሌፎች፣ ካሌኩላተር፣ ስቴፕሇር፣ የጽህፈት መኪና እና/ወይም ስሌክ፣ 

 የመስኖ ስራና ጥገና መሳሪያዎች ሇምሳላ አካፋ፣ ባሌዱ እና የእጅ ባትሪ፣ 

 የውሃ ፍስት መሇኪያ መሳሪያ እና  

 መጓጓዣዎች /ሞተር ብስክላት፣ ብስከላት/ 

እነዚህ የማኅበሩ ሀብቶች የማኅበሩን አጠቃሊይ ስራ ውጤታማ ሇማዴረግና የመስኖ ስራና 

የጥገና ስራዎችን ሇመሰራት ወሳኝ እንዯመሆናቸው መጠን፤ማኅብሩ በአግበቡ መጠቀም፣ 

መጠበቅና በተገቢው ቦታ እንዱቀመጡ ማዴርገግ ይኖረበታሌ፡፡ ሁለም መሳሪያዎች 

በማንኛውም ሰዓት አገሌግልት እንዱሰጡ ሇማስቻሌ ጥገና የሚያስፈሇጋቸው መሳሪያዎች ካለ 

ማኅበሩ ወዱያውኑ አስፈሊጊው ጥገና እንዱዯረግሊቸው ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡      

የማኅበሩ ፀሀፊ ሁለንም የማኅበሩን ንብረቶች እና/ወይም ማኅበሩ የተከራያቸውን ንብረቶች 

የመምራት ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ይሁን እንጅ የተወሰኑ ንብረቶችን የመምራት ኃሊፊነት 

ሇሚመሇከተው ተቀጣሪ ሙያተኛ ውክሌና ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡  ሇምሳላ የመስኖ ቴክኒሻኑ/ኖች 

ሁለንም የማኅበሩን እና/ወይም በኪራይ የቀረቡ የመስኖ ስራና ጥገና መሳሪያዎችን በአግባቡ 

የመምራት ኃሊፊነት ሉኖረው ይችሊሌ፡፡ 

ማንኛውም የማኅበሩ ንብረት በማኅበሩ ፀሀፊ ንብረቱ ያሇበትን ሁኔታ ጨምሮ በንብረት መዝገብ 

ሊይ በተገቢው መንገዴ መመዝገብ አሇበት፡፡ 

 
ሰሌጠናው ከተጠናቀቀ በኋሊ ስሌ ቢሮ፣ ስራተኛ እና ንብረት አስተዲዯር በቀሊለ 
የሚያብራራ ማኑዋሌ ሇሁለም የስሌጠናው ተሳተፊዎች መሰጠት አሇበት፡፡ 
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