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1. መግቢያ 

1.1. ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፍይናንስ አስተዲዯር የአቅም ግንባታ ሥሌጠና 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ አስተዲዯርበትክክሇኛ እና ዉጤታማ በሆነ 

መንገዴ እንዱሁም ህጋዊ የሆነና በሥራ ሊይ ያተኮረ ሥሌጠና  ሇሥራ አመራር ኮሚቴ 

አባሊት፤ ሇቁጥጥር ኮሚቴዎች፤ ሇማህበሩ ቅጥር ሰራተኞችና በማህበሩ የሥራ እንቅስቃሴ 

ዉስጥ ዴርሻ ያሊቸዉን አካሊትስሇ ማህበሩ የገንዘብ እንቅስቃሴ ትኩረት እንዱያዯርጉ 

ግንዛቤ መፍጠር ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ስሇሆነም በተዯረገዉ የሥሌጠና ፍሊጎት የዯሰሳ ጥናትመሰረት በማዴረግ ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩት ከፋይናንስ ሥራ አመራር የሥሌጠና ርዕሶች ጋር ግንኙነት ያሊቸዉ ተካተዉ 

ቀርበዋሌ፡፡  

ተ.ቁ የሥሌጣናዉ ማንዋሌ የሥሌጠና ርዕሶች የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች ሥሌጠናዉ 
የሚወስዯዉ ጊዜ 

1 የፋይናንስ አስተዲዯር 
ቁጥር 1 

 የፋይናንስ አስተዲዯርመሰረታዊ 
መርህ 

 ሁለም የሥራ አመራርና 
የቁጥጥር ኮሚቴዎች 

1 ቀን 

2 የፋይናንስ አስተዲዯር 
ቁጥር 2 

 የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅና 
አያያዝ 

 ዓመታዊ  በጀትና የፋይናንስ 
ዕቀዴ አዘገጃጀት 

 የፋይናንስ ምንጭ ማፈሊሇግና 
ማሰባሰብ 

 የፋይናንስ ምዝገባ፤ ፋይሌ 
አያያዝና አጠባበቅ  

 የሥራ ማስኬጃ እና የባንክ 
ሂሳብ አስተዲዯር 

 ዓመታዊ የሂሳብ 
መግሇጫዎችና የሃብትና ዕዲ 
መግሇጫ አዘገጃጀት 

 የመጠባበቂያ ሂሳብ 
አመሰራረትና ጠቀሜታ 

 የመስኖ ዉሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበራት 
ሉቀመንበር፤ ገንዘብ ያዥ 
እና የአስተዲዯር 
ባሇሙያዎች  

2 ቀናት 

 

1.2. ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በፋይናንስ አስተዲዯር እና ሂሳብ ምርመራ 
የአቅም ግንባታ ሥሌጠና፤ 

በሚኖረዉ የአንዴ ቀን የሥሌጠና ቆይታ ዉስጥ ከመሰረታዊ የፋይናንስ አስተዲዯር ቁጥር 

1 በተጨማሪ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች አዯራጅ ባሇሙያዎችና የሚመሇከታቸዉ 
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ተቆጣጣሪ አካሊት አዱስ በሚመረጡ የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊትዙሪያ ከዚህ በታች 

በሚቀርቡት የሥሌጠና ርዕስ ሊይ እንዱሳተፉ ይዯረጋሌ፡፡ 

 የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት የሚኖራቸዉ ሚና፤ የሥራ ዴርሻና ኃሊፊነቶች 
 በአስተዲዯራዊ የሥራ እንቅስቃሴ ክንዉኖች የዉስጥ ቁጥጥር እና የሂሳብ ምርመራ 

ቅዯም ተከተልች፤ 
 የፋይናንስ አመዘጋገብ ፤የዉስጥ ቁጥጥር ሥርዓትእና የሂሳብ ምርመራ የአሰራር 

ቅዯም ተከተልች፤ 
 የሂሳብ ምርመራ ሪፖርት አዘገጃጀት 

1.3. ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የአቅም ግንባታ ሥሌጠና በመስኖ ዉሃ 
ትመና፤ በሂሳብ ዯረሰኞች እና በመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ፤ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን የሚዯግፉና የሚቆጣጣሩባሇዴርሻ አካሊት በመስኖ 

ማህበራቱ ዉስጥ አግባብነትና ፍታዊ የመስኖ ዉሃ አግሌግልት ክፍያ ፖሉሲ እዱዲብር 

ሇማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴዎች አስፈሊጊዉን ዴጋፍ ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡  የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት የመስኖ ዉሃ ትመና፤ የሂሳብ 

ዯረሰኞችን ማዘጋጀት እና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብን ተግባራዊ ከማዴረጋቸዉ 

በፊት ተቆጣጣሪ አካሊትና አዯራጅ ባሇሙያዎች ሇሁለም የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ 

አባሊት በሚከተለት የስሌጠና ርዕሶች ሊይ የአንዴ ቀን ስሌጠና ይሰጣለ፡፡  

 ግሌፅ እና ተገቢየሆነየመስኖ አገሌግልት ተመን/አገማመትና አሰባሰብ ሥርዓት፤ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ስሪት፤ 
 ተገቢ የሆነ የመስኖ አገሌግልት ተመንና ክፍያ ዘዳዎች፤ 
 ተገቢ የሆነ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ቅዯም ተከተሌ፤ 
 ተገቢ የሆነ የመስኖ አገሌገልት ገቢአሰባሰብ ሥርዓት፤ 
 የተሰበሰበን የመስኖአገሌግልት ገቢ አመዘጋገብ 
 ጊዜዉ ያሇፈበትን የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ማስመሇስ፤ 

1.4. የሥሌጠና ማንዋልች እና ብዛት 

ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትአራት ዓይነት የሥሌጠና ማንዋልች 

ተዘጋጅተዋሌ፡፡  

ማንዋሌ 1. ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ጠቅሊሊ ጉባኤ የግንዛቤ ማስጨበጫ፤ 

ማንዋሌ 2. የመስኖ ዉሃ አስተዲዯር፤ 

ማንዋሌ 3. አስተዲዯራዊ ሥራ አመራር፤ 

ማንዋሌ 4. የፋይናንስ አስተዲዯር፤ የሂሳብ ምርመራና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ፖሉሲ 

(ይህ ሰነዴ) 
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ማንዋሌ 4. በዉስጡ ስሇ ፋይናንስ አስተዲዯር ስሌጠና (FMT) ላልች 4 ንዐሳን ማንዋልችን 

አካቷሌ፡፡እነርሱም 

 የፋይናንስ አስተዲዯር ማንዋሌ1. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ 
አስተዲዯርመግቢያ ፤ 

 የፋይናንስ አስተዲዯር ማንዋሌ 2. መሰረታዊ የሂሳብ አያያዝ መርሆዎች 
 የፋይናንስ አስተዲዯር ማንዋሌ 3. አጠቃሊይ የሂሳብ መዛግብቶችና ሰነድች 
 የፋይናንስ አስተዲዯር ማንዋሌ 4. ዓመታዊ በጀት፤ የሂሳብ መግሇጫዎችና ዓመታዊ 

የሂሳብ አያያዝ የሚለት ናቸዉ፡፡ 
የፋይናንስ አስተዲዯር እና የሂሳብ ምርመራ አስተዲዯር (AT) 

ማንዋሌAT-1.በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የቁጥጥርና አስተዲዯራዊ ጉዲዮች 

ምርመራ፤ 

ማንዋሌAT-2 በመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራትየቁጥጥርእና የሂሳብ አመዘጋገብ ምርመራ፤ 

በመጨረሻም በዚህ ስሌጠና የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት 

ክፍያ ፖሉሲን ሇብቻዉየሚታይ ይሆናሌ፡፡ 

በዚህ ሰነዴ ከሊይ ያየናቸዉ ንዐስ ማንዋልች በየራሳቸዉ/በተናጠሌ በየምዕራፉና በአንቀጽ 

ተከፋፍሇዉ ቀርበዋሌ፡፡ 

 

2. የፋይናንስ አስተዲዯር ስሌጠና (FMT). 

2.1. ማንዋሌ (FMT) 1.የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ አስተዲዯር 
ስሌጠና መግቢያ፤ 

ዓሊማ 

የመስኖ ተጠቃሚዎች ኅብረት ሥራ ማህበራትየሥሌጠናዉ ተሳታፊዎች  በዋና ዋና 

መርሆዎችና አሰራሮች በማህበራቸዉ የፋይናንስ አስተዲዯርእና አወቃቀርዙሪያ 

ዕዉቀታቸዉን ሇማሳዯግ፤ በማህበራቸዉ ዉስጥ ዋናዉን የሂሳብ ምዝገባ አሰራር 

እንዱሁም ዓመታዊ በጀትና ዓመታዊ የሂሳብ አዘገጃጀትንአስፈሊጊነትና ጠቀሜታን 

ጨምሮ በማህበራቸዉ ተግባራዊ እንዱሆን ሇማዴረግነዉ፡፡ 

ርዕሶች፡  

 የፋይናንስ አስተዲዯር ዓሊማና ዋናዋና ተግባራት መግቢያ፤ 
 የግሌጽነትና ተጠያቂነት መሇኪያዎች፤ 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገንዘብ ምንጭ 

 የክፍያ ቅዯም ተከተሌ/ሂዯት 
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 የገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኞች 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ወጭዎች 
 የክፍያ ቅዯም ተከተልች/ሂዯት 
 የጥሬ ገንዘብ ወጭ ዯረሰኞች 

 የሥራማስኬጅያ ገንዘብ እና የባንክ ሂሳብ(ቦች)፤ 
 በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትየሂሳብመዛግብቶች 

 አጠቃሊይ መዝገብ 
 የጥሬ ገንዘብ መዝገብ 
 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 
 የመስኖአገሌግልት ገቢ መዝገብ 

 የማህበሩ ዓመታዊ በጀት አዘገጃጀት 
 የሂሳብ መግሇጫዎች 

 የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ 
 የሃብትና ዕዲ መግሇጫ 

 ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ ሥራ አመራር የዉስጥ ምርመራ፤ 

ተሳታፊዎች- ሁለም የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሥራ አመራር ኮሚቴዎችና 

የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት፡፡ 

የማሰሌጠኛ ቁሳቁስ፡- ፊሉፕቻርት፤ፓወር ፖይንት፤የሥሌጠና ማንዋልችና ምሳላዎች፤ 

ስሌጠናዉ የሚወስዯዉ ጊዜ ከ2-3 ሰዓት 

2.1.1. መግቢያ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት እና 

የአስተዲዯርክፍለ የማህበሩን ገንዘብ በአግባቡ መምራት እና ማስተዲዯርበኃሊፊነት 

የተሰጣቸዉዋና ተግባር ነዉ፡፡ የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በተሇይም የማህበሩ 

ሉቀመንበር እና የማህበሩ ገንዘብ ያዥ የማህበሩን ገንዘብ  በጋራ የማስተዲዯር ኃሊፊነት 

አሇባቸዉ፡፡ 

? 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የስሌጠና ተሳታፊዎች በዚህ የፋይናንስ አስተዲዯር 

የስሌጠና ርዕስ ዉሥጥየትኛዎቹ ተግባራት ሉካተቱ እንዯሚችለ በመጠየቅ መሌሳቸዉን 

በፍሉፕ ቻርትና ነጭ ሰላዲ ሊይ ይጻፉ; 

 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ የፋይናንስ አስተዲዯርሉካተቱ ከሚገባቸዉ 

ተግባራት መካከሌ፤ 
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የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  8 SNNPRS  

 ጥሬገንዘብ ገቢን መቀበሌ እና መመዝገብ 
 ወጭዎችን ማጽዯቅና መመዝገብ 
 ገንዘብን ማስተዲዯር (የሥራ ማስኬጅያ ገንዘብና የባንክ ሂሳብ) 
 ወቅታዊ የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት  
 ዓመታዊ በጀት ማዘጋጀት 

የማህበሩን ሂሳብ በተገቢዉ ሁኔታ የማስተዲዯር እና ከአሁን በፊት በተስማሙበት ህግና 

ተቀባይነት ባሇዉ አሰራር የማህበሩን ገቢና ወጭ ሂሳቦች በህጋዊ መንገዴ የማከናወን 

የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ዋና ሥራ/ኃሊፊነት ነዉ፡፡ 

የሥራ አመራር ኮሚቴዎች የተሟሊ የፋይናንስ አስተዲዯር እንዱኖር ሇማዯርግአስፈሊጊ 

ምክንያቶች መካከሌ፤ 

1. የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊትከአባሊትየሚፈሇግ ክፍያን የመሰብሰቡ ሥራ 
ሊይ የመሳተፍናየማህበሩ ወጭዎች እንዳት እንዯሚወጡ ሇምን አሊማ እንዯሚዉሌ 
በግሌጽየማወቅ መብት አሊቸዉ፡፡  

2. የሥራ አመራር ኮሚቴዉሇማህበሩ አባሊት የማህበሩ ገንዘብ ሇምን ሇምን አገሌግልት 
ሉዉሌ እንዯሚችሌገሇጻናአሳማኝ ማብራሪያመስጠት ሲችለ፤ የመሰኖ አገሌግልት 
ክፋያ ከማን ምን ያክሌ ሉሰበሰብ እንዯሚችሌና የተሰበሰበዉን ገንዘብ ሇተባሇሇት 
አሊማ ማዋሌ ሲችለ ነዉ፡፡ (ተጠያቂነት) 

2.1.2.  የተጠያቂነትና የግሌጸኝነት መሇኪያዎች 

? 
በተሳታፊዎች የሚመሌሱት ጥያቄዎች፤ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ገንዘብ ያዥዎች 

ከፋይናንስ አስተዲዯር አንጻር ተጠያቂነትና ግሌጽ አሰራር ሥሇመኖሩ ከምንመዝንበት መንገድች 

መካከሌ ጥቂቶቹን ጥቀስ?. መሌሳቸዉን በፍሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲዉ ሊይ ይጻፉ፡፡ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ግሌጽና ተጠያቂነት ያሇበት የፋይናንስ 

አስተዲዯርመኖሩን ሇማረጋገጥ የሚከተለት አርምጃዎች መዉሰዴ ይኖሩባቸዋሌ፤ 

 ከፋይናንስአስተዲዯር አንጻር የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበራት ሁለንምየፀዯቁ  
ዉሳኔዎችና ሰነድች፣ሇምሳላ የጸዯቀ ዓመታዊ ሪፖርት፤ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ እና 
ዓመታዊ በጀት በማህበሩ ጽ/ቤት የማስታወቂያ ቦርዴ ወይም ህዝብ በሚበዛባቸዉ 
አካባቢዎች/መንዯሮችሊይ አባሊት እንዱያነቡት መሇጠፍ አሇባቸዉ፤ እንዯዚህ 
መዯረጉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበሩ አባሊት በዕቅዴ ተይዞ የነበረዉንና 
በትክክሌ የተከናወኑ የገቢና የወጭ ሂሳቦች እንዱሁም ማህበራቸዉ ስሊሇበት 
አጠቃሊይ አቋም የማወቅ ዕዴሌ ያገኛለ፡፡  



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  9 SNNPRS  

 ማህበሩ ሇሥራ ማስኬጅያ የሚጠቀምበትን ገንዘብ እና በባንክ የሚንቀሳቀሰዉን 
ገንዘብ ነጥል የመያዝ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ ይህ ማሇት የማህበሩ ሉቀመንበርና 
ገንዘብ ያዥ ክፍያዎችን ወጭ የማዴረግ፤ የስራ ማስኬጂያዎችንየማስተዲዯርና 
የፋይናንስ አሰተዲዯሩን የመምራትኃሊፊነነትአሇባቸዉ፡፡ 

 ማንኛዉም የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ሇሥራ ማስኬጂያ ከተወሰነው 
ገንዘብ በሊይ ወጪ የሚዯረጉ ነጠሊ ክፍያዎች በቼክ መፈፀም አሇባቸው፡ 

 አንዴ ቼክ ሇክፍያ ወጪ ሲሆን ማህበሩ በወከሊቸው ከሁሇት በማያንሱ ፈራሚዎች 
የግዴ መፈረም አሇበት፣ 

 በማንኛውም ሁኔታ ቢሆን የማህበራት የባንክ ፈራሚዎች በባድ ቼክ ሊይ 
አስቀዴሞ መፈረም የሇባቸዉም፣  

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ ዉሃ የአገሌግልት ክፍያ 
ፖሉሲያቸዉ እያንዲንደ የማህበሩ አባሊት በቀሊለ የሚረደትና ግሌጽ የሆነ፤ 
አባሊት ሇአንዴ ጥማዴ መሬት የሚጠይቀዉ የዉሃ መጠንና የሚያስከፍሇዉን 
የዉሃ አገሌግልት ክፍያ መጠንን ሇመስራት የሚመርጡት መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 
ይህ አሰራር ዯግሞ እያንዲንደ የዉሃ ተጠቃሚ አባሌ የመስኖ ዉሃ ሇመጠቀም 
የመረጠ እንዯሆነ ምንያክሌ ገንዘብ እንዯሚያስከፍሇዉና ጎረቤቱ ሇምን ያክሌ 
መሬት ምን ያክሌ ገንዘብ እንዯከፈሇ ሇመረዲት ያስችሇዋሌ፡፡  

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ ሰነድችና መዛግብት በማህበሩ 
የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት በዯንባቸዉ መሰረት ክትትሌና ቁጥጥር ማዴረግ 
ይኖርባቸዋሌ፡፡የነበረዉንሂዯትና የተገኘዉን ዉጤት በየሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ 
ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

 በየሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የማህበሩ የሃብትና ዕዲ መግሇጫ እና የትርፍና ኪሳራ 
መግሇጫ ዕዉቅና ባሊቸዉ የሂሳብ ባሇሙያዎች እየተዘጋጀ መቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ 

2.1.3. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የገንዘብ ምንጮች፤ 

? የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገንዘብ ምንጭ ሉሆን ይችሊለ ብሇህ 

ከምትገምታቸዉ መካከሌ ጥቂቶቹን ዘርዝር; 

 

አደስምሆኑነባርማኅበራትየአጭርእናየረዥምጊዜዓሊማዎቻቸውንእውን 

ሇማዴረግፋይናንስ/ገንዘብ 

ያስፈሌጋቸዋሌ፡፡ማኅበራቱምየሚያስፈሌጋቸውንፋይናንስከሌዩሌዩየገንዘብምንጮችበተሇያዩዘዳ

ዎችማሰባሰብእናማሟሊትየሚጠበቅባቸውጉዲይነው፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገንዘብ ምንጮች ከብዙ አቅጣጫ ሉገኝ 

ይችሊሌ፡፡እነርሱም 

 የመስኖ ዉሃ ማህበሩ አባሌ ሇመሆን ከሚመጡ አ/አዯሮች ከመመዝገቢያ ክፍያ፤ 
 ከአባሊት የሚሰበሰብ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ፤ 
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 ከመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች አባሊት ከቅጣት 
 ከፋይናንስ ተቋማት የሚገኝ ብዴር ሇምሳላ ባንክ፤የገ/ቁ/ብ/ኅ/ሥራ ማህበራት፤ 

አብቁተ… 
 በተሇያየ ጊዜ ከተመዘገበ ትርፍ (ከወጭ ቀሪ) 
 ከተሇያዩ እረጅ ዴርጅቶች እና ግሇሰቦች በስጦታ ወይም ከተዘዋዋሪ ብዴር፤ 
 ከመንግስት ወይም መንግስታዊ ካሌሆነ፤ ከማንኛዉ ግሇሰብ ዴጎማ፤ 
 በማህበሩ ስም የተመዘገበ መሬትወይም ላሊ ንብረት በማከራየትየሚሰበሰብ ገቢ፤ 

የመስኖ ማህበሩ ከመስኖ ግዴቡ ዓሳ በማምረት ሇሚፈሌጉ ግሇሰቦችን በኪራይ/በሉዝ ከአሳ 

አስጋሪዎች የሚሰበስብ ከሆነ አንደ የማህበሩ የገቢ ምንጭ ሆኖ ሉያገሇግሌ ይችሊሌ፡፡ 

የክፍያ አሰባሰብ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አባሊትየመስኖ የአገሌግልት ክፍያን፤ ቅጣትና ላልች 

ክፍያዎች ሁሌ ጊዜ በቀጥታ ሇማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወይም ማህበሩ ገንዘብ እንዱሰበስብ 

ኃሊፊነት ሇሰጣቸዉ ማንኛዉም ግሇሰብ ህጋዊ ዯረሰኝ በመቀበሌ መክፍሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

ከዚህ በተጨማሪ የማህበሩ አባሊት ዉሳኔ ያስተሊሇፉ እንዯሆነ የማህበሩ ሉቀመንበር፤ ፀሏፊ 

ወይም ማንኛዉ የማህበሩ ሥራ አመራር የኮሚቴ አባሌ የሆነ ሉሰበስቡ ይችሊሌ፡፡ 

ሆኖም ግን የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሥራ አመራር ኮሚቴ በመስኖ ዉሃ 

ማህበሩ የስራ ክሌሌ ዉስጥ ከሚገኙ ግሇሰቦች መካከሌ አንዴ ወይም ከዚያ በሊይ ከመስኖ 

ተጠቃሚ አ/አዯሮች የመስኖአገሌግልት ክፍያ እንዱሰበስቡ በጊዚያዊነት ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡ 

ላሊዉ አማራጭ ዯግሞ ከማህበሩ ንዐሳን ኮሚቴዎች መካከሌ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

እንዱሰበስቡ ዉክሌና ሉሰጣቸዉ ይችሊሌ፡፡ 

? 
ይህ የሥሌጠና ርዕስ  የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ 

እንዱኖራቸዉ ግዳታ እንዯሆነ አዴርጎ የሚገሌጸዉ ሇምን ይመስሊችኋሌ? 

 

የጥሬ ገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ 

በጥሬ ገንዘብ ወይም የገንዘብ ዋጋ ያሊቸዉን የክፍያ ዓይነቶች ወዯ ማህበሩ ሂሳብ ሲገቡ 

የምንጠቀምበት መሰረታዊ ሰነዴ ነዉ፡፡ (Cash Flow) 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ያዥ፤ ወይም የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

እንዱሰበስብ ህጋዊ ዉክሌና የተሰጠዉ ግሇሰብ/የመስኖ ዉሃ አስተባበሪ ንዐሳን ኮሚቴዎች 

ወዯ ማህበሩ በጥሬ ገንዘብ መሌክ የሚመጣን ገንዘብ መቀበሌ ያሇባቸዉ ማህበሩ በስሙ 

ባሳተመዉ የጥሬ ገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ብቻ ሉሆን ይገባሌ፡፡ 
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ይህ የጥሬ ገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ በዉስጡ ማካተት/መያዝ ያሇበት፤ 

 ገንዘቡ የተሰበሰበበት/ክፍያዉ የተፈጸመበት ቀን፤ 
 የከፋይ ግሇሰብ/ዴርጅት ሙለ ስም 
 ገንዘቡን የተቀበሇዉ ግሇሰብ ስም፤ 
 የተከፈሇ ገንዘብ መጠን በአኃዝና በፊዯሌ፤ 
 የተከፈሇበት ምክንያት (ሇመስኖ አገሌግልት ክፍያ፤ሇአባሌነት) ወዘተ…፤ 
 ያዘጋጀዉ፤የገንዘብ ከፋይ እና የገንዘብ ተቀባይ ፊርማ፤ 
ይህ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ ቢያንስ በካርቦን/በኮፒ የሚሰራ ሆኖከ3 ባሊነሰ ኮፒ መዘጋጀት 

ይኖርበታሌ፡፡ ዋናዉ ሇገንዘብ ከፋዩ ይሰጣሌ፡፡ ኮፒዉሇሒሳብ ክፍሌ ቀሪዉ ከጥራዙ ጋር 

ሳይጎረዴ ይቀመጣሌ፡፡ በዚህም መሰረት የማህበሩ ገንዘብ ያዥ በዯረሰኞቹ ቅዯም ተከተሌ 

መሰረት ሁሌ ጊዜ ወዯ መስኖ ማህበሩ ጥሬ ገንዘብ ገቢ መዝገብ መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡ 

ህግ 
 አንዴ ገንዘብ ከፋይ ገንዘብ ሇመክፈለ ማረጋገጫ እንዱሆነዉ ህጋዊ የሆነ እና ተቀባይ 

የፈረመበት ዯረሰኝ መቀበሌ ይኖርበታሌ፡፡ 
 አንዴ ገንዘብ ተቀባይ ገንዘብ ሇመክፈለ ማረጋገጫ እንዱሆነዉ አንዴ ኮፒ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩትየመሰረታዊ ሰነዴች ማጭበርበርን ይከሊከሊለ፡፡ 

 የጥሬ ገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ ሲታተም ተከታይ ቁጥር ሉኖረዉ ይገባሌ፤ 
 ከእያንዲንደ ካርኒዎች የማህበሩ ሉቀመንበርና ገንዘብ ያዥ በተዘጀሊቸዉ የመፈረሚያ ቦታ 

ሊይ እንዱፈርሙማዴረግ፤ 
 ሁለም ካርኒዎች ከጥራዙ/ተጎራጅ ጋር ቀሪ እንዱኖራቸዉ ማዴረግ፤ 

 በስራ ሊይ በስህተት ካርኒዉ የተበሊሽ እንዯሆነ ከሃጅና ቀሪዉ ሊይ ሁሇት መስመር 
በማዴረግ የተሰረዘ መሆኑን በፅሁፍ መግሇፅ ይገባሌ፡፡ ነግር ግን ሁሇቱም የተሰረዙ 
ካርኒዎች ሂሳቡን ሇመመርመር ወይም ሇምንአገሌግልት እንዯዋሇ ሇማረጋገጥ ሳይጎረዴ 
ከጥራዙ ጋር ተያይዞ ይቀመጣሌ፡፡ 
የባንክ ሂሳብ መግሇጫ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በባንክ የሚዯረገዉን የሂሳብ እንቅስቃሴን 

በሚመሇከት የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ገንዘቡ ከተቀመጠበት ባንክ በየወሩ የባንክ ሂሳብ 

መግሇጫ በመቀበሌ ከማህበሩ የባንክ ሂሳብ መዝገብ ጋር በየጊዜዉ ማስታረቅ ይኖርበታሌ፡፡  

2.1.4. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ወጭዎች 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ወጭ የሚዯርጉት 

ሇምን ሇምን ተግባር ነዉ፡፡ መሌሳቸዉን በፊሉፕቻርትና በነጭ ሰላዲ ሊይ ይጻፉ፤ 
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የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ወጭ ሉሆን የሚችሌባቸዉ ተግባራት መካከሌ፡፡ 

 የመስኖግዴቡን ሇማስተዲዯር እና ሇጥገና አገሌግልት፤ 
 ሇአስተዲዯር ሰራተኞች ዯመወዝናሇቀን ሰራተኞች ክፍያ፤ 
 ሇተሇያዩስብሰባዎች የሚከፈሌ ወጭና ላልች አስተዲዯራዊ ወጭዎች፤ጽ/መሳሪያን 

ይጨምራሌ፤ 
 ሇመስኖ አገሌግልት ሇሚዉለ ዕቃዎች፤ ሇማሽነሪዎች እና ሇተሸከርካሪዎችግዥ ወይም 

ሇኪራይ/ሉዝየሚከፈሌ ወጭ፤፡ 
 ሇመስኖ ሥራ እንቅስቃሴ እና ጥገና አገሌግልት፣ ሇመገሌገያ መሳሪያዎች፣ ማሽነሪዎች 

እናተሸከርካሪዎች የጥገና እናየኪራይ ወጭ፤ 
  በማህበሩ በአዱስ ሇሚመረጡ ሥራ አመራር እና የቁጥጥር ኮሚቴዎች እንዱሁም 

ቅጥርሰራተኞች ስሌጠና ሇመስጠት፤ 
 ሇመሌሶ ማቋቋም እና ሇማሻሻያሥራዎች የሚዉሌ፤ 
 ሇብዴር (ተከፋ ዕዲ) ተመሊሽ 

የክፍያ አፈጻጸም ሥርዓት 

በጥሬ ገንዘብም ሆነ በባንክ ክፍያ ሲፈጸም በማህበሩ ሉቀመንበር ሲጸዴቅ የማህበሩ ገንዘብ 

ያዥ ክፍያ ይፈጽማሌ፡፡  

የማህበሩን ሉቀመንበርና ገንዘብ ያዥየመስኖ ዉሃ ማህበሩን በመወከሌ ክፍያ በሚፈጽሙበት 

ወቅት የሚከተለት ተግባርና ኃሊፊነት ይኖራቸዋሌ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበርሉቀመንበር 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ገንዘብ ያዥ 

 በማህበሩ የወጭ ሰነድች ሊይ 

ይፈርማሌ 

 ከማህበሩ ገንዘብ ያዥ ጋር በመሆን 

የባንክ ማስተሊሇፊያ ትዕዛዝና በቼክ  

ሊይ በጣምራ ይፈርማሌ፤ 

 የማህበሩ ሥራ ማስኬጂያገንዘብ በካዝና 

ይይዛሌ፤ይቆጣጣራሌ፡፡ 

 የባንክ እና የጥሬ ገንዘብ መዛግብቶችን በአግባቡ 

ይይዛሌ፤ ይቆጣጠራሌ 

 የባንክ ቼኮችን በአግባቡና በጥንቃቄ ይይዛሌ 

 ከማህበሩ ገሇቀመንበር ጋር በመሆን የባንክ ማስተሊሇፊያ 

ትዕዛዝና በቼክ  ሊይ በጣምራ ይፈርማሌ፤ 

የጥሬ ገንዘብ  ወጭ ዯረሰኝ 

የመስኖ ማህበሩ ገንዘብ ያዥ ሌክ እንዯ ጥሬ ገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝሁለ ክፍያ ከመፈጸሙ 

በፊት በጥሬ ገንዘብ ወጭ ማዘዣ ዯረሰኝ ሊይ ያለትን ክፍት ቦታዎች ሊይ ሁለንም  

መረጃዎች መሙሊት ይኖርበታሌ፡፡ ሁለም መረጃዎች በዯረሰኙ ከተሞለ በኋሊ የማህበሩ 
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ሉቀመንበር  መፈረም ይኖርበታሌ፡፡ ከማህበሩ ሉቀመንበር ዕዉቅናና ፊርማ ዉጭ የሚዯረግ 

ማናቸዉም ክፍያ ግሇሰባዊ እንጅ የማህበሩ ወጭ ተዯርጎ አይያዘም፡፡ 
 

የመስኖ ማህበሩ ገንዘብ ያዥ ክፍያ ከመፈጸሙ በፊት ገንዘቡ የሚቀበሇዉ ማን እንዯሆነ፤ 

ስሇተቀባዩ ማንነት ማረጋገጥ፤ ገንዘቡን ሇተቀባይ ከመክፈለ በፊት ዯረሰኙ ሊይ ተቀባይ 

መፈረሙን ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ገንዘብ ወጭ አዴርጎ ሲከፈሌ 

ዋናዉ/ኦሪጅናሌ ዯረሰኙን ሇራሱ በማስቀረት የመጀመሪያዉን ኮፒ ሇገንዘብ ተቀባዩ ሉሰጥ 

ይችሊሌ፡፡ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ክፍያዉን ከፍል ካጠናቀቀ በኋሊ ዯረሰኙን ወዯ ጥሬ ገንዘብ 

ወጭ መዝገብ መመዝገብ አሇበት፡፡ 

ህግ 
 አንዴ ገንዘብ ከፋይ ገንዘብ ሇመክፈለ ማረጋገጫ እንዱሆነዉ ህጋዊ የሆነ እና ተቀባይ 

የፈረመበት ኮፒ መቀበሌ ይኖርበታሌ፡፡ 
 አንዴ ገንዘብ ተቀባይ ገንዘብ ሇመቀበለ ማረጋገጫ እንዱሆነዉ አንዴ ኮፒ መያዝ ይኖርበታሌ፡፡ 
 

2.1.5. የሥራ ማስኬጂያ እና የባንክ ሂሳብ 

የሥራ ማስኬጂያ ገንዘብ 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ የሥራ ማስኬጂያገንዘብ ዋና ዓሊማዉ ምንዴን 
ነዉ?መሌሳችሁን በፊሉፕቻርትና በነጭ ቦርደ ሊይ ጻፉ፡፡ 

 

የሥራ ማስኬጃ ገንዘብ ዋና ዓሊማ በየቀኑ ክፍያ ሇሚፈጸምሊቸዉ አንስተኛ ወጭዎችን 

ሇመክፈሌ ነዉ፡፡ሇምሳላ (ሇዉል አበሌ፤ትራንስፖርት፤መብራት፤ዉሃ፤ ስሌክ አገሌግልት 

ክፍያ፤ ጉሌበት ሰራተኛ)፡፡ በተሇያዩ ምክንያቶች የገንዘብ ብክነት እንዲይኖር በማህበሩ ገንዘብ 

ያዥ እጅ (የስራ ማስኬጂያ ገንዘብ) መጠን በማህበሩ መተዲዯሪያ (ህገ-ዯንብ) የሚወሰን 

ይሆናሌ፡፡ ይኸም እንዯማህበሩ የሥራ እንቅስቃሴ የተሇያየ ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

በማህበሩ ካዝና መቀመጥ ካሇበት ገንዘብ በሊይ ወዯ ማህበሩ ገቢ በሚሆንበት ወቅት የማህበሩ 

ገንዘብ ያዥ በየዕሇቱ ማህበሩ በከፈተዉ የባንክ ሂሳብ ገቢ ማዴረግ አሇበት፡፡  

የባንክ ሂሳብ  

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት በማህበራቸዉ ስም ሰንት የባንክ 
አካዉንት ከፍተዋሌ? ሇምን ሇምን አሊማ ?መሌስን በፍሉፕ ቻርትና በነጭ ቦርደ ሊይ ጻፉ፡፡ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሁሇት ዓይነት የባንክ ሂሳብመክፈት አሇባቸው፡፡ 
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 የመስኖ ሥራ እንቅስቀሴን እና የጥገና በሚሌ ስም የሚከፈት ሲሆን ከመስኖ አገሌግልት 
ክፍያና ላልች የአገሌገልት ክፍያዎችን ገቢ የሚዯረግበት፤   

 የመጠባበቂያ ሂሳብ በሚሌ ስም የሚከፈትና ማህበሩ ከአባሊት መመዝገቢያ ገቢ፤ከቅጣት 
ገቢ እናበሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ከማህበሩ የተገኘ ትርፍ ከወጭ ቀሪየሚቀመጥበት፡፡ 

 Ÿv”¡ Ò` uT>Å[Ó ¾Ñ”²w M¨<¨<Ø ¾TIu\ Ñ”²w Á» °Ï ¾T>Ñ‟¨< ¾v”¡ Åw}`“ (Pass 

Book)uTIu\ uŸ<M እ¾}S²Ñu ÁK¨< Ø_ Ñ”²w v”¡ ¾T>S²Óu¨< S´Ñw (cash Book) 

›w³†¨<” Ñ>²? ›”É ¯Ã’ƒ u=J’<U ¾T>³” M¿’ƒ ÃðÖ^M:: eK²=IU H>du<” ¾TeካŸM“ 

¾Teታ[p H>Å~ u›ekTÛ uŸ<M u¾Ñ>²?¨< w²<¨<” Ñ>²? u¨\ Se}ካŸLM Ã„`uታM:: 

የመስኖ ሥራእንቅስቃሴና ጥገናየባንክ ሂሳብ  

የመስኖ ስራ እንቅስቃሴ እና ጥገናየባንክ ሂሳብ በማህበሩ ስም የሚከፈተዉ ማህበሩ የመስኖ 

የሥራ እንቅስቃሴ እና ጥገና አገሌግልት ሥራዎችን ሇማስፈጸምና ሇማህበሩ ሥራ አመራር 

ኮሚቴዎችና አስተዲዯር ሰራተኞች የሚያስፈሌገዉን ተግባራት ሇማከናወን ነዉ፡፡ 

የመጠባበቂያ ገንዘብ የባንክ ሂሳብ  

እያንዲንደ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትዴንገተኛ የሆነ የመስኖ ጥገና፤መሌሶ 

ማቋቋም እና የመስኖ ግንባታ ማሻሻያ ሥራዎችሇማከናዉን እንደሁም ሇቋሚ 

የመገሌገያመሳሪያዎችን፤ሇማሽነሪዎችና ተሸከርካሪዎች ግዥእንዱዉሌ ታስቦ የሚከፈት የባንክ 

ሂሳብ ነዉ፡፡ 

2.1.6. የመስኖዉሃተጠቃሚዎችማህበራትየሂሳብመዛግብት 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ የትኛዉን የሂሳብ 
መዛግብት ዓይነቶች ሉኖራቸዉ ይገባሌ ይሊለ? መሌሳችሁን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ቦርደ ሊይ 
አስቀምጡ፡፡ 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ  በተጠያቂነትና ግሌጸኝነት ሊይ የተመሰረተ 

የፋይናንስ ሥራ አመራርተግባራዊነትን ሇማረጋገጥየሚከተለትን የሂሳብ መዛግብቶች 

ሉኖራቸዉ ይገባሌ፡፡ 

 አጠቃሊይ መዝገብ 
 የጥሬ ገንዘብ መቆጣጣሪያ መዝገብ 
 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መዝገብ 

አጠቃሊይ መዝገብ (General Journal); 

የሂሳብ መረጃዎችን ሇመመዝገብእና ሪፖርቶችን ሇማዘጋጀት ምቹ ሁኔታዎችን ስሇሚፈጥር 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሁለንም የሂሳብ ሌዉዉጦች እንዯየአመጣጣቸዉ 

በተራቀዯምተከተሌበተከታታይነትበአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ሊይ መመዝግብ አሇባቸዉ፡፡ 
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የእያንዲንደን ሂሳብ ሌዉዉጦችን በአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ የመመዝገቡ ሂዯት የሂሳብ 

ምዝገባ ይባሊሇ፡፡ ፡ 

የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ (Cash Book) 

የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያመዝገብ በፋይናንስ አስተዲዯር ዉስጥ እጅግ በጣም ጠቃሚ የሆነ 

መሳሪያ ነዉ፡፡ ሁለም የጥሬ ገንዘብ ገቢዎችና ወጭዎች በጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያመዝገብ 

ሊይ የሚመዘገቡበት የሂሳብ መዝገብ ሲሆን መዝገቡምከገቢዉ ሊይ ወጭዉ እየተቀነሰ ሚዛኑ 

(ቀሪ ሂሳቡ) የሚታይበት ነዉ፡፡ 

የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ (Bank Book) 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በባንክ የሚያዯርጉት የሂሳብ እንቅስቃሴዎች በሙለ 

በባንክ የሒሳብ መከታተያ መዝገብ ሊይ መመዝገብ አሇባቸዉ፡፡ የባንክ የሂሳብ መከታተያ 

መዝገብ ከጥሬ ገንዘብ መዝገብ ጋር ተመሳሳይነት ያሇዉነዉ፡፡ነገር ግን በባንክ ሂሳብ 

መከታተያ መዝገብ ሊይ የባንክ ሂሳብ ሌዉዉጦች ሲዯረግ የባንኩ ቀሪ ሂሳብ (ሚዛን) 

በመጨመር ወይም በመቀነስ አሁን ያሇዉን ቀሪዉን ሂሳብ ሁሌ ጊዜ የሚያሳይ ነዉ፡፡ 

ብዙን ጊዜ ባንክ የሚሌካቸዉ የባንክ ሂሳብ መግሇጫዎች በየወሩ በቁጠባ እና ተንቀሳቃሽ 

ሂሳብ ሊይ ገቢ የተዯረጉና ወጭ የሆኑ አጠቃሊይ ሂሳቦች የሚሳይ ነዉ፡፡ እንዲጋጣሚ ሆኖ 

ባንኩ በወሩ መጨረሻ ወርሃዊ የባንክ ሂሳብ መግሇጫዎች ሇማህበሩ ያሌሊከ እንዯሆነ 

የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወዯ ባንኩ በመሄዴ ባሇፈዉ ወር ማህበሩ በባንክ ያንቀሳቀሰዉን ሂሳብ 

የሚገሌጽ በባንኩ ማህተም የታተመ የተረጋገጠ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ከባንኩ መቀበሌ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መዝገብ(ISF Register) 

ሇመስኖ ዉሃተጠቃሚዎች ማህበራት ዋናዉየገቢ ምንጫቸዉ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

ነዉ፡፡ስሇዚህ ማህበራቱ ዋናዉን የገቢ ምንጭ የሆነዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ከመስኖ 

አገሌግልት የተሰበሰበን ገንዘብ ሇብቻዉ መመዝገብ አሇባቸዉ፡፡ 

 
የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅ (Bookkeeping) ማሇት የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የሂሳብ ሰነድችን በሂሳብ መዛግብትና ላጀሮች የመመዝገብና የማስፈር ሂዯት ነዉ፡፡ 

 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  16 SNNPRS  

2.1.7.ዓመታዊ በጀት 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡-  የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ በጀት ዉስጥ 
ሉካተቱ የሚችለት ጉዲዮች ምን ምን ናቸዉ? መሌሳችሁን በፍሉፕቻርትና በነጭ ቦርደ ይጻፉ፡፡ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ በጀት የምንሇዉ ማህበሩ በቀጣዩ የሂሳብ 

ዘመን ዉስጥ ሉሰበስበዉወይም ሉያወጣዉ የሚችሇዉ(በዕቅዴ የያዘዉ)የገቢና ወጭ መጠን 

ማሇት ነዉ፡፡ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ከማህበሩ ሉቀመንበር፤ፀሏፊ እና ላልች የሥራ አመራር 

የኮሚቴ አባሊት በጋራ በመሆን በየዓመቱ በግንቦት ወይም በሰኔ ወር የቀጣዩን ዓመት በጀት 

ማዘጋጀት አሇባቸዉ፡፡ ከዚያ በመቀጠሌ የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት የተዘጋጀዉን 

ዓመታዊ በጀት ዕቅዴ በእነዚሁ ወራት ማሇትም በግንቦትና ሰኔ ወር ሊይ ሉመሇከተዉ 

ይገባሌ፡፡ የማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ያዘጋጀዉን ዓመታዊ በጀት የማህበሩ ጠቅሊሊ 

ጉባኤ በሚካሄዴበት ሰኔ ወይም ሏምላ ወር ሊይ በማቅረብ ማስጸዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ዓመታዊ በጀት እንዱዘጋጅ ዋና ዋና የሆኑ ምክንያቶች መካከሌ፤ 

 በቀጣይ ዓመት የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሥራ እንቅስቃሴን ተግባራዊ 
ሇማዴረግ፤ መስኖ በሚሇማበት አካባቢ የመስኖ ግንባታዉችንና ላልች ከመስኖ 
ግንባታዎች ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን መሰረተ-ሌማቶችን ጥገና ሇማዴረግ፡ 
የሚጠይቀዉን የገንዘብ መጠን ሇመወሰን እንዱሁም  የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ 
የማህበሩን ሥራ ሇመስራት የሚያስፈሌገዉን ወጭ በጠቅሊሊ ጉባኤ ሇማስወሰን፡፡ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አሰራራቸዉን ግሌጽ ሇማዴረግና ጠቅሊሊ 
ጉባኤዉ በጀቱንተመሌክቶከተወያየበት በኋሊ እንዱያፀዴቀዉ ሇማዴረግ፤ 

 የመስኖ ማህበሩን የፋይናንስ እንቅስቃሴ አፈጻጸሙን ሇመከታተሌና ሇመገምገም ነዉ፡፡ 
አንዴ ዓመታዊ በጀትን ጥሩና ጠቃሚ ነዉ የምንሇዉ፤ 

 ተግባራዊ የሚዯረግና በትክክሌ በቂ ሲሆን 
 ቀሊሌና ግሌጽ ነገርግን በበቂ ሁኔታ የተገሇጸ እና 
 የመስኖ ዉሃ ማህበሩ አባሊት በቀሊለ ሉረደት የሚችለት፤ የሚገነዘቡትና 

በግሌጸኝነት ሊይ የተመሰረተ ሲሆን፤ 
ዓመታዊ በጀት ሲታቀዴ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን በቀጣይ ዓመት ሉሰበስቡት 

የአሰቡትን ገቢ እና ሉያወጡት የሚችለትን ወጭ ዛሬ ሊይ ሆኖ መተንበይ እንጅ ይሰበሰባሌ 

ተብል የታሰበዉ በጀት በትክክሌ ከተሰበሰበዉ ወይም ከሚወጣዉ ወጭ ጋር እኩሌ ሊይሆን 

ይችሊሌ፡፡ ዕቅዲችን በትክክሌ ተግባራዊ እንዲይሆኑ የሚያዯርጉ ከማህበሩ አቅም በሊይ የሆኑ 

በርካታ ምክንያቶች ይኖራለ፡፡ በተሇይም መስኖ በሚሇማበት አካባቢ ከአቅም በሊይ በሆነ 
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ሁኔታ የመስኖ ግዯቡ/ካናለ እና ከመስኖ ጋር ተያያዥ የሆኑ የመሰረተ ሌማቶች ጉዲት 

ያጋጠማቸዉ እንዯሆነ ከአቀዴነዉ በሊይ የጥገና ወጭ ሉያስወጣን ይችሊሌ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ማህበሩ ገንዘብ ያዥ በሂሳብ ዘመኑ ማህበሩ በዕቀዴ በገቢነት እሰበስበዋሇሁ 

ወይም የማህበሩን አሊማ ሇማሳካት በወጭነት አስመዘግበዋሇሁ ብል የያዘዉና አሁን 

በተጨባጭ ማህበሩ ከሰበሰበዉ ወይም ካወጣዉ ጋር ሲነጻጸር እኩሌ ከሆነ ማህበሩ በዕቅደ 

መሰረት እየሄዯ እንዯሆነ ያመሊክታሌ፡፡ ነገር ግን ሌዩነት በመብሇጥ ወይም በማነስ የታየ 

እንዯሆነ በየጊዜዉ ክትትሌ በማዯርግ የተፈጠረዉን ሌዩነት ሇማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ 

አባሊት በማቅረብ የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግ ተገቢ ነዉ፡፡ 

2.1.8. የሂሳብ መግሇጫዎች 

? 

ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ 
የሚያዘጋጁት የሂሳብ መግሇጫዎችን ዓይነቶች የትኞቹን ነዉ? በፊሌፕ ቻርቱ ወይም በነጭ 
ሰላዲዉ ሊይ ጻፉ፡፡ 

 

በየሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የማህበሩን አቋም ሇማወቅ እንዱረዲ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበራት ሁሇት ዓይነት የሂሳብ መግሇጫዎችን  ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡  

 የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ 
 የሃብትና ዕዲ መግሇጫ 

የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናን የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ 

ሪፖርቶች፤ 

 አጠቃሊይ የተሰበሰበ ወይም በሂሣብ ዘመኑ የተገኘ ገቢን እና አጠቃሊይ ገቢን ሇማግኘት 
የተከፈሇ ወይም የወጣ ወጪን፤ 

 የጠቅሊሊ ገቢ ከጠቅሊሊ ወጭ የበሇጠዉን ወይም ከጠቅሊሊ ወጭ ጠቅሊሊ ገቢ ያነሰዉን፤ 
በውጤቱም የአመቱን ትርፍን ወይም ኪሣራን ያመሊክታሌ፤ 

ዕዲን ሇመክፈሌ ወይም ኪሳራ ሇመሸፍን እንዱችሌ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

ገቢያቸዉ ከወጫቸዉ በሊይ በመሆኑ ትርፍ የተገኘ እንዯሆነ ማህበሩ ሇመጠባበቂያ ብል  

በከፈተዉ የባንክ ሂሳብ ዉስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋሌ፡፡ ይህ የመጠባበቂያ ሂሳብ በአዯጋ 

ጊዜ ኪሳራን ከመሸፈን በተጨማሪነት የሚያገሇግሇዉ ማህበሩ ዴንገተኛ የመስኖ ጥገና 

ሲያስፈሌገዉ፤ ላልች ግንባታዎችን ሇመገንባት፤ሇማሻሻሌ እና መሌሶ ሇማቋቋም እንዱሁም 

ከመስኖዉ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን መሰረተ-ሌማቶች ሇማስፋፋት ነዉ፤ 
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የሀብትና ዕዲ መግሇጫ   

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ በላሊ አጠራር የማህበሩ የፋይናንስ አቋም መግሇጫ በመባሌ 

ይጠራሌ፡፡ ሀብትና ዕዲ መግሇጫ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሀብትና ዕዲ በሂሳብ 

ዘመኑ የመጨረሻ ቀን ያሇዉን ጠቅሊሊ፤ያሇበትን ዕዲና ንጹህ ሃብትን የሚሳይ ነዉ፡፡ በላሊ 

አገሊሇጽ የማህበሩን የሂሳብ አቋም የሚያሳይ ነዉ፡፡ 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ሪፖርቶች 

 በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የመስኖ ማህበሩ ያሇዉ አጠቃሊይ ንብረት፤ ዕዲና ካፒታሌ 
ያሳያሌ፤ 

 የማህበሩ አጠቃሊይ ንብረት ዴምር ከጠቅሊሊ ዕዲና ካፒታሌ ዴምር ጋር እኩሌ 
መሆኑን የሚያሳይ ቀመር ነዉ፡፡ 

2.1.9. አመታዊ የሂሳብ ሪፖርት 

በእያንዲንደ ዓመት የሂሳብ ዘመን መጨረሻ የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ 

ያዥዎችዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርቶችን ማዘጋጀት አሇባቸዉ።በሂሳብ ዓመቱ የተከናወነዉን ገቢ 

እና ወጭ የገንዘብ መጠን እና በበጀት ዓመቱበዕቅዴ ከተያዘዉ የገንዘብ መጠን ጋር ማወዲዯር 

ይኖርባቸዋሌ፡፡ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርትማቅረቢያ ፎርም ከአመታዊ በጀት ሪፖርት ማቅረቢያ 

ፎርም ጋር ተመሳይነት አሇዉ፡፡ ሆኖም ግን በአመቱ ማህበሩ የተጠቀመበትን 

ከተከናወነዉትክክሇኛ ገቢና ወጭ ሪፖርቶች በተጨማሪ አምዴይኖረዋሌ፡፡ 

2.1.10. የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ አስተዲዯር የዉስጥ የሂሳብ 
ምርመራ፤ 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አባሊት ስሇ ማህበሩ የሂሳብ አንቅስቃሴ እና 

ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ ከማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ጋር መወያየት ይችሊለ፡፡ 

ማህበሩን እንዱቆጣጠርና የሂሳብ ምርመራዉ እንዱያካሂዴ ስሌጣን ከተሰጠዉ አካሌ 

በተጨማሪ የማህበሩ አባሊት በዉስጥ የሒሳብ ቁጥጥር ሥራ ሊይ መሳተፍ ይችሊለ፡፡ 

? ሇመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስሌጠና ተሳታፊዎች  የቁጥጥር ኮሚቴ ዋና 

ዋና ተግባራት በመጠየቅ መሌሱን በፊሉፕ ቻርትናበነጭ ሰላዲ ጻፍ። 

 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትቁጥራቸዉ ከ3 እስከ 5 የሚሆኑ አባሊት የያዘና 

ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ተጠሪ የሆነ የቁጥጥር ኮሚቴዎች በጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በቀጥታ 
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ይመርጣለ።የቁጥጥር ኮሚቴዉ የማህበሩን የፋይናንስ አስተዲዯር፤የቁጥጥር ሥርዓቱንና ዋና 

ዋና የሂሳብ መዛግብቶችን በየሩብ አመቱ ቁጥጥር የማዴረግ ኃሊፊነት አሇበት።  

የቁጥጥር ኮሚቴዉ ግንቦት ወይም ሰኔ ወር ሊይ የአመቱን ሂሳብ ሪፖርት ከሂሳብ መዛግብት 

(የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ) ጋር በሂሳብ መዝጊያ 

ወቅት ቁጥጥር ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

የቁጥጥር ኮሚቴዉ በማህበሩ ዉስጥ ፋይሌ ሆነዉ የሚገኙ ሁለንም ዯጋፊ ሰነድችንና 

ፋክቱሮች መመሌከት ይኖርበታሌ፡፡ይኸዉም  

 የሂሳብ ምዝገባዎች በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋሊቸዉን፤ 
 የገቢና የወጭ ሂሳቦች በትክክሌ በመዝገብ እየተመዘገቡ መሆኑን፤ 
 የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በእጅና በባንክ ሂሳብ ገቢ የተሰበሰበዉ ገንዘብ 

ከማህበሩ ጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያመዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ መከታታያ መዝገብ እና 
የዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ጋር መጣጣማቸዉን ማረጋገጥ። 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ አስተዲዯር የዉስጥ የሂሳብ ምርመራዉን 

ካጠናቀቀ በኋሊ ቀጣይ ተግባሩ የሚሆኑ የምርመራ ግኝቶቹን፤ማጠቃሇያዎቹን እና 

አስተያየቶቹን በሰኔ ወይም ሀምላ ወር መጨረሻ ዉስጥዓመታዊ ስብሰባ ሊይ 

ሇማህበሩጠቅሊሊ ጉባኤ ያቀርባሌ፡፡ 

  የፋይናንስ አስተዲዯር ስሌጠናዉ እንዲሇቀ የስሌጠና ማንዋለ ዋና ዋና አሰራሮች 
ማጠቃሇያ በቀሊለ መረዲት በሚያስችሌ በአካባቢ ቋንቋ ሇሁለም ሰሌጣኞች ይሰጣሌ። 

2.2. የፋይናንስ አስተዲዯር ስሌጠና ማኑዋሌ2፡- የሂሳብ አያያዝ መሠረታዊ 
መርሆዎች 

የዚህ የስሌጠና ርዕስ ዓሊማዎች 

 የስሌጠናተሳታፊዎች በመሠረታዊ የሂሳብ አያያዝ ዓሊማዎች እና መሰረታዊ 
መርሆዎች ስሌጠናእንዱሁም  የሂሳብ ትርጉሞችሊይ እዉቅና እንዱኖራቸዉ 
ሇማዴረግ ነዉ፡፡ 

ርእሶች 

 መግቢያ 
 መሰረታዊ የሂሳብ አያያዝ መርሆዎች እና ትርጉማቸዉ 

 የሂሳብ አያያዝ ህጋዊ ባሇመብቶች 
 ንብረቶች 
 ተከፋይ ዕዲዎች 

 የሂሳብ አያያዝ ማጠቃሇያ ጊዚያት 
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ተሳታፊዎች፡- የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ፈጻሚ አካሊት (ሉቀ መንበሮች፤ 

ም/ሉቀ መንበሮች፤ ጸሏፊዎችና ገንዘብ ያዦች) እንዱሁም ላልች የማህበሩ ሥራ አመራር 

አባሊትና የቁጥር ኮሚቴ አባሊት ናቸዉ፡፡ 

ቁሳቁሶች፡- ፊሉፕ ቻርቶች፤ ሇገሇጻ ፓወር ፖይንት፤ ማንዋልች፤ምሳላዎችና መሌመጃዎች 

የሚወስዯዉ ጊዜ፡-2 ስዓት 

2.2.1 መግቢያ 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የስራ አመራር፤ የቁጥጥር ኮሚቴዎች እንዱሁም 

ላልች የኮሚቴ አባሊት በማህበራቸዉ ዉስጥ የሂሳብ መዝገብ አጠባበቅና ቀሊሌ 

የሂሳብአያያዝ ሙያን ተግባራዊ በማዴረግ የግሌጸኝነትና ተጠያቂነት አሰራር እንዱሰፍን 

በማዴረግ የሒሳብ ሥራ አመራራቸዉና የማህበራቸዉን ንብረት ሇመጠበቅ ያስችሊቸዋሌ፡፡  

2.2.2. መሰረታዊ የሂሳብ አያያዝ መርሆዎች እና ትርጉማቸዉ 

? ሇስሇጣኞች የቀረበ ጥያቄ፡- የሂሳብ አያያዝ ዋና ዓሊማ ምን ሉሆን ይችሊሌ ብሇዉ ያስባለ? 
መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ጻፍ። 

 

የሂሳብ አያያዝ ማሇት የኢኮኖሚ ወይም ገንዘብ ነክ መረጃዎችን የመመዝገብ የመሇካትና 

እንዱሁም ሇመረጃው ተጠቃሚዎች ትክክሇኛው ውሳኔ ማሳሇፍና ትክክሇኛ ዲኝነት መስጠት 

የሚያስችሊቸውን መረጃ የማስተሊሇፍ ሂዯት ነው፡፡ 

መርህ ማሇት በአንዴ ነገር ሊይ ያሇ አጠቃሊይ እዉነታ ማሇት ነዉ፡፡ 

በዚህም መሰረት የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓሇም አቀፍ ተቀባይነት ያሇውን የሂሳብ 

አያያዝ መርህ ሉከተለ ስሇሚገባቸዉ መርሆችም የሚከተለት ናቸው፡፡ 

1. የንግዴ ዴርጅት ሕጋዊነት /Business Entity Concept/አንዴ የንግዴ ዴርጅት ከባሇ 
ሀብቱ /ንብረቱ/ ጋር በማነፃፀር በሚታዩበት ጊዜ ዴርጅቱና ባሇሀብቱ የተሇያዩ /ምንም 
ግንኙነት/ እንዯላሊቸው አዴርጎ የመመሌከት መሠረተ ሃሳብ ነው፡ 

2. ቀጣይነት /Going Concern/ የአንዴ ንግዴ ዴርጅት የሂሣብ አያያዝ ሥርዓት 
ሲዘጋጅሇት ሊሌተወሰነ ጊዜ ዴርጅቱ ሥራውን ያካሂዲሌ /ይሠራሌ/ የሚሌ ግምት 
ተወስድ የሂሣብ አያያዝ ሥርዓቱ እንዱዘረጋሇት /እንዱዘጋጅሇት/ የሚያዯርግ ፅንሰ ሏሳብ 
ነው፡፡ 

3. ተጨባጭ ማስረጃ /መረጃ/ ዯጋፊ ማስረጃዎች /Objective evidence/በሂሣብ ሌውውጡ 
ሂዯት በመዛግብቶች የሚዯረጉ ምዝገባዎች በሙለ መከናወን ያሇባቸው ተጨባጭና 
አስተማማኝ ከሆኑ የገቢ እና የወጪ መረጃዎች ነው፡፡ 
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4. እንዯ መሇኪያ እኩሌነት /Unit of Measurement/ ማናቸውም የንግዴ ዴርጅት የሂሣብ 
ሌውውጥ ና ክስተት የሚመዘገበው ሆነ ሂሣቡ የሚያዘው በገንዘብ መሌክ ነው፡፡ 

5. የሂሣብ ወቅት /Accounting Period/የሂሣብ መረጃዎች ወቅታቸውን ጠብቀው ሇላሊ 
የሥራ ዘመን ሳይተሊሇፍ በወቅቱ ተዘግተው ሪፖርታቸውን ተዘጋጅተው ሉቀርቡ 
እንዯሚገባ ያስገነዝበናሌ፡፡ 

6. የገቢና ወጪ መጣጣም ወይም ተገጣጣሚነት /Matching revenue and expired cost 
7. በቂ መግሇጫ /ግሌጽነት/ Adequate Disclosure/ የምናቀርበው የሂሣብ ሪፖርትም ሆነ 

ሃሣብ አጭርና ግሌጽ መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 
8. ቋሚነት /Consistencyአንዴ ዴርጅት የሚሰራበትን በብዙ ጊዜ የሚጠበቅበትን የአሰራር 

ሌምዴ የሚያመሇክት ነው፡፡ ይህ አሠራር ሌምዴ በየቀኑ መሇዋወጥ ስሇሇላበት በጥብቅ 
ሉተኮርበት ይገባሌ፡፡ 

9. ቁሣዊነት /materiality/  ማቴሪያሉቲን /የሚጠቅምና የማይጠቅም/ ርባና ያሇውና ርባና 
ቢስ በማሇት አንዴን የሂሣብ ጉዲይ ሇመወሰን እንዯሂሣብ ባሇሙያው ዲኝነታዊ ብስሇት 
ማሇት የሙያ ብቃት የሚወሰን ሲሆን ሁለም ሉከተሇው የሚገባ ክራይቴሪያ ወይም 
ፎርሙሊ የሇም፡፡ በመሆኑም የጉዲዩ መጠንና ስኬት ከጉዲዩ ጋር ሲነፃፀር የሚኖረው 
ክብዯትና ቅሇት ከግምት ውስጥ የሚገባ ይሆናሌ፡፡ 

10.  የዋጋ ትመና መርህ /Valuation Principle/: ሇሁሇት አይነት ሃብቶች መካከሌ 
የአመዘጋገብ ሌዩነት አሇ፡፡ በገንዘብ የሚገሌጹ ሀብቶች እንዯ በእጅ ያሇ ገንዘብና በባንክ 
ባሇ ገንዘብ ሪፓርት የሚያዯርጉት በወቅቱ ባሊቸዉ ዋጋ ነዉ፡፡በላሊ በኩሌ ገንዘብ ነክ 
ያሌሆኑ ሀብቶች እንዯ ኢንቨስትመንት እና ቋሚ ዕቃዎች በተገኙበት ዋጋ ይገሌፃለ፡ 

ትርጉም: በየዯረጃው ያለ የመንግስት አካሊት፣ዴርጅቶች፣የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማኀበራትና ግሇሰቦች ያሊቸውን ገንዘብ ሊሊቸው የተሇያየ ፍሊጏት እንዳት እንዯሚያውለ 

ይወስናለ፡፡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማኀበራት የኢኮኖሚ ውሳኔዎችን በትክክሌ 

ሇመወሰን የኢኮኖሚ መረጃ አስፈሊጊ ነው፡፡ በመሆኑም የሂሳብ አያያዝ ስንሌ በማንኛውም 

የኢኮኖሚ ተቋም ውስጥ የሚገኙትን መረጃዎችን ሇመመዝገብ ሇማብራራትና ሇተጠቃሚ 

ክፍሌ ሇማስተሊሇፍ የሚያገሌግሌ የንግዴ ዓሇም ቋንቋ ነው፡ 

ከሂሳብ አያያዝ ዋናዋና ዓሊማዎች መካከሌ፤ 

 ሁለንም የሂሳብ መረጃዎችን መመዝገብናሪፖርት ማዴረግ፤ 

 የማህበሩን የሂሳብ አቋም የሚገሌጽ ሪፖርት በየወሩ፤ በየሩብ ዓመቱና በየዓመቱ 
መጨረሻ ሪፖርት ሇማዴረግ፤ 

 ሇዉሳኔ ሰጭ አካሊት ወቅታዊ የሂሳብ መረጃ በማቅረብ የዴርጅቱን የሥራ 
እንቅስቃሴ ሇመቆጣጠርና የሂሳብ መረጃዎችን በማጠናቀር ዉሳኔዎችን ሇማሳሇፍ 

እንዱሁም ወዯፊት ሉከናወኑ በዕቅዴ የተያዙ የሥራ እንቅስቃሴዎችን ሇማከናዎን 
እንዱቻሌ ማዴረግ፤ 
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የፋይናንስ ዕዴገት ምሌከታ(Financial Viability) 

የሂሳብ አያያዝ ሥራ አመራር የመጨረሻ ግቡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን 

የገንዘብ አቅማቸዉን ማዯጉን ሇማረጋገጥ ሲሆን ዕዴገቱ ዯግሞ የሚሇካዉ ማህበሩ 

በቀሊለ ወዯ ጥሬ ገንዘብ ሉሇወጥ የሚችሇዉ ንብረት ሰሇመኖሩ እናማህበሩ ዕዲዉን 

የመክፈሌ አቅሙን መመዘን ሲቻሌ ነዉ፡፡ ዕዴገት በራሱ በቂ አይዯሇም፡፡ ዕዴገት 

በዉጤታማ ስራዎች ሲታገዝ አስተማማኝ መሰረት ሊይ ሲያርፍ እና ከትርፍ ጋር 

ሲያያዝ ነዉ፡፡ ከዚህ በመነሳት ዉጤቱን መሇካት ሲቻሌ ብቻ ነዉ፡፡  

በቀሊለ ወዯ ጥሬ ገንዘብ ሉሇወጥ የሚችሌ ንብረት(Liquidity) 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በአንዴ ዓመት ጊዜ ዉስጥ ወዯ ጥሬ ገንዘብ 

ሉሇወጥ የሚችሌ ንብረት መጠንና የአሇበትን ዕዲ የመክፈሌ ችልታና ግዳታዎችን 

የመወጣት አቅም ማሇት ነዉ፡፡( በአጭር ጊዜ ዉስጥ) 

ማህበሩ ዕዲዉን የመክፈሌ ችልታዉ (Solvency) :- የመክፈሌ አቅም ማህበሩ ሇገባበት ዕዲ 

(ዉሌ) ወይም ሇሚሰጠዉ ብዴር በወቅቱና በሚፈሇገዉ ጊዜ ዉስጥ ሇጠያቂዎቹ ክፍያዉን 

መፈጸም ሲቸሌ ማህበሩ የመክፈሌ አቅም አሇዉ ተብል ነዉ የሚገሇጸዉ፡፡ (በረጅም ጊዜ ዉስጥ) 

ንብረቶች 

ማንኛዉም በማህበሩ ቁጥጥር ሥር የሚገኝ ኢኪኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇዉ በመስኖ ግዴቡ 

አካባቢ ሉሚገኙ ሇሁለም የመስኖ ተጠቃሚ አባሊት ጠቀሜታ የሚሰጥ ሃብት ማሇት 

ነዉ፡፡ 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡-  የትኞቹ ንብረቶች ናቸዉ በማህበሩ ቁጥጥር ስር (የጋራ 

ንብረትነት) የሚገኙት?መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ጻፍ። 

 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትየሥራ እንቅስቃሴ፤ የጥገና መሳሪያዎች እና 

የመገሌገያ እቃዎች፤ 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትበሚያስተዲዴሩት አካባቢ የመስኖ እንቅስቃሴዉንና 

ጥገና በመስኖዉ አካባቢ የሚገኙትን መሰረተ-ሌማቶችን የእንክብካቤ ተግባራትን ሇማከናወን 

የሚጠቀሙባቸዉ መሳሪያዎችና ዕቃዎች መካከሌ፡፡ 

 ባሌዱ  
 አካፋ 
 የብረት ቡርሽ 
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 ማስተካከያ መኪና/ መፈንቀያ 
 የዉኃ መጠን ማስተካከያ 
 ማንኪያ/የስሚንቶ መፈንቀያ 
 መንሳፈፊያ 
 ድማ 
 ተሽከርካሪ የእጅ ጋሪ 
 መድሻ 
 መሮ 
 የግሪስ ማጠጫ እና የዘይት ጣሳ እና የመሳሰለት ናቸዉ፡፡ 

የቢሮ እቃዎችና የመገሌገያ መሳሪያዎች 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሇአስተዲዯራዊና ሇፋይናንስ አስተዲዯር አገሌግልት 

የሚዉለ የሚከተለት ንብረቶች ይኖራቸዋሌ፡፡ 

 የቢሮ እቃዎች (ወንበሮች፤ ጠረዼዛዎች፤ አግዲሚ ወንበሮች) 
 ፋይሌ ካቢኔት 
 ካሌኩላተር 
 ታይፕ ራይተር / ኮምፒዉተር ከነፕሪንተሩ) 
 ሞባይልች /ስሌኮች 
 የፋይሌ አቃፊዎች እና 
 ካዘና ወዘተ…… 

ህንጻዎች 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሉኖራቸዉ ከሚገባ ንብረቶች መካከሌ ዋናዉ 

ህንጻዎች/ግንባታዎች ሲሆኑ ምናሌባትም ሇቢሮና ሇመጋዝን አገሌግልት ስሇሚያዉለት 

ነዉ፡፡ 

አብዛኛዉን ጊዜ ንብረቶች ቋሚና ጊዚያዊ ንብረቶች በማሇት የሚከፈለ ሲሆን 

የሚሇያዩባቸዉም ከዚህ በታች በዝርዝር ቀርበዋሌ። 

 በመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበበሩ ስም ያለ ሁለም ጥሬገንዘቦች ማሇትም ጥሬ 
ገንዘብ በዕጅና ጥሬ ገንዘብ በባንክ፤ 

 ማህበሩ ያሌሰበሰበዉ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ እና ያሌተሰበሰበ ከቅጣት ገቢ፤ 
 በማህበሩ መጋዘን የሚገኙ ሁለም ጊዚያዊ ንብረቶች (የግንባታ እቃዎች፤ 

የጽ/መሳሪያዎች፤ የመሇዋወጫ እቃዎች)፣ 

ጊዚያዊ ንብረቶች ቋሚ ንብረቶች 

 የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ንብረት የሆነ ሁለም 

ጥሬ ገንዘብ በዕጃናጥሬገንዘብበባንክ የሚገኝ 

 ማህበሩ ያሌሰበሰበዉየመስኖ አገሌግልት ገቢ እና 

 የማህበሩ መሬትና ህንጻዎች 

 የማህበሩየስራ መሳሪያዎችና 

የመገሌገያ ማሳሪያዎች 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  24 SNNPRS  

ያሌተሰበሰበ ከቅጣት ገቢ፤ 

 በማህበሩ መጋዘን የሚገኙ ሁለም ጊዚያዊ ንብረቶች 

(የግንባታ እቃዎች፤ የጽ/መሳሪያዎች፤ የመሇዋወጫ 

እቃዎች) ወዘተ.. 

 የማህበሩ  የቢሮ እቃዎች 

 የማህበሩ ተሽከርካሪዎች 

 

ተከፋይ ዕዲዎች 

ማኀበሩ ሥራውን ሇማጠናከር እና ሇማስፋፋት ሕጋዊ ዉሌ ተገብቶበት ከአበዲሪ ዴርጅቶች 

(መንግስታዊ ወይም መንግስታዊ ካሌሆኑ/ ዴርጅቶች በረጅም ወይም በአጭር ጊዜ ዉስጥ 

ሇመክፈሌ ዉሌ በመያዝ በዓይነት ሆነ በጥሬ ገንዘብ የተገኘ ሃብት ተከፋይ ዕዲ ተብል 

ይጠራሌ፡፡ ምሳላ ማኀበሩ የአጭር ጊዜ፤ የመካከሇኛና የረጅም ጊዜ ብዴሮች፤ ተከፋይ 

የብዴር ወሇዴ፤ ያሌተከፈሇ የሠራተኛ ዯመወዝ ወዘተ… ያጠቃሌሊሌ፤ 

ከማህበሩ ሊይ የሃብት ይገባኛሌ ጥያቄ የተነሳ እንዯሆነ አበዲሪዎች ከማህበሩ አባሊት በፊት 

ከማህበሩ ጠቅሊሊ ንብረት ሊይተቀንሶ የአበዯረዉን ገንዘብ በቅዴሚያ የመዉሰዴ ህጋዊ 

መብት አሊቸዉ። 

? 

ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ተከፋይ 

ዕዲዎች ምን ምን ናቸዉ(ሇምን አገሌግልት) መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ 

ጻፍ። 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አብዛኛዎቹ ብዴሮች የሚወስደት፤  

 ከእቃ አቅራቢዎች/ አገሌግልት ከሚያቀርቡ ግሇሰቦች/ዴርጅቶች የተገኘ ተከፋይ ዕዲና 

በዉሌ ስምምነት የተዯገፉ ዯረሰኞች ያሌተከፈለ ዯረሰኝ፤ 

 ሇቅጥር ሰራተኞች እና ሇቀን ሰራተኞች ያሌተከፈሇ ዯመወዝ 

 ከገንዘብ አበዲሪዎች የተገኘ ብዴር፤ 

የሂሳብ  ሌዉዉጦች አመዘጋገብ 

የሂሳብ መረጃዎችን የመመዝገብና ሪፖርት ማዴረግ ከሂሳብ አያያዝ ሶስቱ ዓሊማዎች 

መካከሌ አንደ ነዉ።የሂሳብ መረጃዎችን ሇመመዝገብና የሂሳብ ሪፖርት ሇማዘጋጀትየመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሁለንም የሂሳብ ሌዉዉጦች እንዯአመጣጣቸዉ ቅዯም 

ተከተሌ በተከታታይነት በአጠቃሊይ መዝገብ መመዝገብ አሇባቸዉ። እያንዲንደን የሂሳብ 
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ሌዉዉጥ በአጠቃሊይ መዝገብ የመመዝገቡ ሂዯት የሂሳብ ምዝገባ ተብል ይጠራሌ፡፡የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማኀበራት እያንዲንደን የሂሳብ ሌዉዉጥ በአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ፣ 

በሚመሇከታቸዉመዛግብት( በንብረት መዝገብ፣ የመጋዝን ዕቃዎች መከታተያ መዝገብ) እና 

ማህበሩ በሚጠቀምባቸዉ የሂሳብ መዛግብት ማሇትም (የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ 

መከታተያ መዝገብ እና የመስኖ አገሌግልት መዝገብ) ማህበሩ ሌዉዉጥ ሲያዯርግ በየጊዜዉ 

በየመዛግብቱ ማስገባት አሇበት፡፡ 

 

የሂሳብ መዝገብ አጠባባቅ ማሇት የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን የሂሳብ 

ሌዉዉጦቸን በሂሳብ መዛግብትና በሂሳብ ቋት ሊይ የማስተዲዯርና የመመዝግብ ሂዯት 

ነዉ፡፡ 

 

የሂሳብ አያያዝ መሰረታዊ መርሆች ማጠቃሇያ 

የሂሳብ አርዕስቶች ትርጉም 

ንብረት 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ይዞታ ስር የሚገኝ 

ማንኛዉም  ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያሇዉ፤ ሇማህበሩ አባሊት 

የመስኖ ዉሃ እንዱያገኙ አስተዋጽኦ የሚያዯርግ ሃብት ማሇት ነዉ፡፡ 

ተከፋይ ዕዲ 

የመስኖ ማህበሩ ከላሊ አካሌ ግዳታ ገብቶበት ያገኘዉና በተወሰነ ጊዜ 

ዉስጥ ተጠቅሞ ሉመሌሰዉ ዉሌ የተያዘበት ሃብት ማሇት ነዉ፡፡ 

ሇምሳላ (ከአበዲሪ ተቋማት የተገኘ (ከባንኮች፤ ከቁጠባና ብዴር፤ 

ከአንስተኛ አበዲሪ ተቋማት፤ ከመንግስትና መንግስታዊ ካሌሆኑ 

ዴርጅቶች) ወዘተ፡፡  

ካፒታሌ 
ከጠቅሊሊ የማህበሩ ንብረት ሊይ የአበዲዎች ዴርሻና ላልች ዕዲዎች 

ከተቀነሰ በኋሊ የሚታየዉ ቀሪ ሃብት ካፒታሌ ይባሊሌ፡፡ 

አጠቃሊይ መዝገብ 
ሁለም የሂሳብ ሌዉዉወጦች የሚመዘገቡበት ወይም የሂሳብ ምዝገባ 

የሚከናወንበት መዝግብ ነዉ፡፡ 

ገቢዎች 

ማህበሩ ማንኛዉንም የተሇያዩ ወጪዎችን  ካዯረገ  በኃሊ በተወሰነ 

ጊዜ ዉስጥ የሚገኘዉ የምርት ዉጤት ወይም የሽያጭ ወይም 

የአገሌግልት ክፍያ ሇማህበሩ ገቢ ይባሊሌ፡፡ 

ወጭዎች ማህበር የተቋቋመበትን ዓሊማ ሇማስፈፀም  ማሇት ምርትን ወይም 
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አገሌግልትን ግብይት/ሌዉዉጥ ሇማካሄዴ በቀጥታም ሆነ በተዛዋሪ 

መንገዴ የሚፈፀም ክፍያ ነዉ፤ 

የሂሳብ ሌዉዉጥ 

ማህበሩ ከላሊ አካሌ ጋር የሚያዯርገዉ ማንኛዉም ገንዘብ ነክ 

ክስተት (ግብይት) በሂሳብ መዛግብት ሉመዘገብ የሚችሌ ሌዉዉጥ 

ይባሊሌ፡፡ 

በቀሊለ ወዯ ጥሬ 

ገንዘብ የሚሇወጥ 

ሀብት 

ማህበሩ በአንዴ ዓመት ዉስጥ በቂ ሃብት የማመንጨት ችልታና 

ግዳታዎቹን የመወጣት አቅም ማሇት ነዉ፡፡(በአጭር ጊዜ) 

የመክፈሌ አቅም 

ማህበሩበቀጣይ 5 እና 10 ዓመታት ዉስጥ በቂ ሃብት የመፍጠር 

ችልታና የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎቱን በረጅም ጊዜ ዉስጥ የማሳካት 

ብቃቱ፤ ዕዲዉን የመክፈሌ አቅሙ ማሇት ነዉ፡፡ 

የዕዴገት ምሌከታ 

የፋይናንስ አስተዲዯር የመጨረሻዉ ግቡ የዴርጅቱን የገንዘብ አቅም 

ዕዴገት መሇካት ነዉ ስሇሆነም ዕዴገቱ የሚሇካዉ በቀሊለ ወዯ ጥሬ 

ገንዘብ የሚሇወጥ ሃብትና ዕዲ የመክፍሌ አቅም ሲኖረዉ ነዉ 

አበዲሪ  

ማንኛዉ ግሇሰብ/ዴርጅት በማህበሩ ንብረት ሊይ የይገባኛሌ ህጋዊ 

መብት ያሇዉ ማሇትም ሇማህበሩ በአይነትም ሆነ በጥሬ ገንዘብ 

ብዴር የሰጠ አበዲሪ ይባሊሌ፡፡  

ተበዲሪ 
ማንኛዉ ግሇሰብ ወይም ዴርጅት ከመስኖ ማህበሩ ገንዘብ የተበዯረ 

ወይም ተበዴሮ እስካሁን ብዴሩን ያሌመሇሰ፡፡  

የሚሰበሰብ ንብረት 

ማህበሩ ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አባሊት አገሌግልት ሰጥቶ ነገር ግን 

ያሌሰበሰበዉ ገንዘብ፤ ሇአባሊት በአጭር ጊዜ ዉስጥ ተጠቅመዉ 

ሉመሌሱት የተበዯሩት ገንዘብ ነገር ግን እስካሁን ዴረስ ያሌመሇሱት 

ንብረት ማሇት ነዉ፡፡  

ተከፋይ ዕዲ  

ማህበሩ ምርት ወይም አገሌግልት ሇመስጠት በቅዴሚያ የተቀበሇዉ 

ገንዘብ፤ ከተሇያዩ ዴርጅቶች በደቤ ከገዛዉ ዕቃዎች መካከሌ ተመሊሽ 

ያሊዯረገዉ ገንዘብ ተከፋይ ዕዲ እንሇዋሇን፡፡ 
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የስሌጠና ርዕሱ ሲጠናቀቅ የሂሳብ አያያዝ መሰረታዊ መርሆዎችና ትርጓሜአቸዉ 

ሇሰሌጣኞች ማንዋለ ይሰጣቸዋሌ፡፡ 
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2.3. የፋይናንስ አስተዲዯር ስሌጠና ማንዋሌ 3. አጠቃሊይ መዝገብና ላልች የሂሳብ 

መዛግብት 

ዓሊማዎቹ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አጠቃሊይ መዝገብ ዓሊማ፤ አወቃቀርና 

አጠቃቀም ዙሪያ ሇሰሌጣና ተሳታፊዎች እዉቅና እንዱኖራቸዉ ሇማዴረግ፡፡  

ርዕሶች 

 አጠቃሊይ መዝገብ 

 የአጠቃሊይ መዝገብ ይዘት 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መዛግብቶች 

 የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ  

 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ  

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መመዝገብ 

ተሳታፊዎች፤የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ፈጻሚ አካሊት(ሉቀ መንበሮች፤ 

ም/ሉቀመንበሮች፤ ጸሏፊዎችና ገንዘብ ያዦች/ እንዱሁም ላልች የማህበሩ አመራር 

አባሊትና የቁጥር ኮሚቴ አባሊት። 

የስሌጠና ቁሳቁስ፡- ፊሉፕቻርትስ፤ፓወር ፖይንት፤ ማንዋልች፤ የተሇያ ምሳላዎችና 

መሌመጃዎች 

የሚወስዯዉ ጊዜ፤ ከ2 - 3 ስዓቶች 

2.3.1. አጠቃሊይየሂሳብ መዝገብ 

? 
ሇተሳታፊዎቸ የቀረበ ጥያቄዎች፤- አጠቃሊይ መዝገብ ማሇት ምን ማሇት 

ነዉ? መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ይጻፉ። 

 

አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ፡- ማሇት ሁለም የሂሳብ ሌዉዉጦች አንዯየአመጣጣቸዉ 

በተራቀዯም በተከታታይነት የሚመዘገቡበት ሲሆን የሂሳብ ሌዉዉጦችን በአጠቃሊይ 

የሂሳብ መዝገብ የመመዝገቡ ሂዯት የሂሳብ ምዝገባ ተብል ይጠራሌ፡፡ የሂሳብ 

ሌዉዉጦችን በሂሳብ መዝገብ ሊይ ሇመመዝገብ፣ስሇእያንዲንደ የሂሳብ ሌዉዉጥ ምክንያት 

በቂ መረጃ ሉኖር ይገባሌ፡፡የሂሳብ ሌዉዉጥ በሂሳብ መዝገብ ሊይ ምዝገባ ሉካሄዴ 

የሚችሇዉ፤ 

 ሌዉዉጡ የተካሔዯበት ዋና ምክንያትና የገንዘቡ መጠን መኖር መቻሌ፤ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  29 SNNPRS  

 የሂሳብ ሌዉዉጥየተከናወነበት ጊዜና ትክክሇኛዉ ምክንያት ሉኖር ይገባሌ፤ 

 የሂሳብ ሌዉዉጡየተካሄዯዉከማህበሩ ዉጭ ከሆነ አካሌ ጋር መሆን ሲችሌ፤ 

የሂሳብ ሌዉወዉጦችን በአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ሊይ ሇማስፈር ከዚህ በታች ያለት 

ሂዯቶች ሌንከተሌ ይገባናሌ፤ 

 የሂሳብ ሌዉዉጡን በሂሳብ መዝገብ ሇመመዝገበ መሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች 

ሉኖሩ ይገባሌ፡ ሇምሳላ የባንክ ስሉፕ፤መሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች (ዯረሰኞች)፤ 

 የሂሳብ ሌዉዉጦችን በሂሳብ መዛግብት ሊይ ሇመመዝገብ በሂሳብ መዝገቡ 

ዝርዝር በሚሇዉ ሊይ በግሇጽ የሂሳቡ ርዕስ መጠቀስ ይኖርበታሌ፤ የመስኖ ዉሃ 

ተጠቃሚዎች ማህበራት ጥሬ ገንዘብ ገቢ ከሆነ ማህበሩ በገቢ ሊይ 

ይመዘገባሌ፡፡ጥሬ ገንዘብ ወጭ ከሆነ በጥሬ ገንዘብ ወጭ ዝርዝር ሊይ 

ይመዘገባሌማሇት ነዉ፡፡ 

 

ጠቅሊሊመዝገብን በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ አስተዲዯርስሌጠና (FMT) 

መግቢያ ሊይ በዝርዝር የተመሇከትነዉ ቢሆንም አሰሌጣኙ ሇመስኖ ዉሃ 

ተጠቃሚዎች ማህበራት ሰሌጣኞች ስሇሂሳብ መዛግብት ጠቀሜታ ተጨማሪ 

ማብራሪያና ገሇጻ ይሰጣሌ፡፡  

 

የአጠቃሊይ መዝገብ ይዘት 

የ ________________ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር አጠቃሊይ መዝገብ  

የሂሳብ ዓመቱ 2010 

ገጽ 1 

ቀን  ስሇሌዉዉጡ አጭር መግሇጫ የዯረሰኝ ቁጥር 
ገቢ 

በብር 

ወጭ 

በብር 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ጥር 15 
የአባሊት የአባሌነት  ክፍያ አንዴ አባሌ 

ብር100.00 
1 እስከ 50 5,000  

ጥር 31 
የጥር ወር የመስኖ ቴክኒሻኖች ዯመወዝ 

የተከፈሇ 
21  500 

የካቲት 2 ሇመግሌገያ መሳሪያዎች ወጭ ሆኖ የተከፈሇ 352  1,500 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  30 SNNPRS  

የካቲት 4 የጽ/መሳሪያዎች ደቤ ግዥ  401  1,000 

የካቲት 

15 

ከመስኖ አገሌግልት ገቢ /ከአቶ አማረ ይርሳዉ 

ሇ1.5 ሄክታር/ 
51 150  

የካቲት 

15 

ከመስኖ አገሌግልት ገቢ /ከአቶ ዯስታ አርጋዉ 

ሇ1.0 ሄክታር 
52 100  

የካቲት 

28 

የመስኖ ተክኒሻኖች የየካቲት ወር የዯመወዝ 

ወጭ 
22  500 

  

 

 የአጠቃሊይመዝገብ ገፅ ቁጥር ከመዝገቡ በቀኝ ጠርዝ በኩሌ ይመዘገባሌ፤ 

 የሂሳብ ዓመቱ በራስጌ በኩሌ ረዴፍ 1 ቀን በሚሇዉ በታች ይመዘገባሌ፤ 

 የእያንዲንደ የሂሳብ ሌዉዉጥ ቀናት ቀን ከሚሇዉ ረዴፍ 1 በታች ይመዘገባሌ 

 የሂሳብ ሌዉዉጦች አጭር ዝርዝር መግሊጫ በርዕሱ ዝርዝር መግሇጫ በሚሇዉ 

ይመዘገባሌ 

 የዯረሰኝ ቁጥሮች በረዴፍ 3 ሊይ ይመዘገባለ 

 መስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገቢዎች በኮሇን 4 ሊይ ይመዘገባለ 

 
መሌመጃ፡- ስሇ አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ሥሌጠና ቀርቦ ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ 

ተሳታፊዎች የተግባር ሌምምዴ እንዱያዯርጉ ዕዴለ ሉመቻችሊቸዉ ይገባሌ፡፡  

2.3.2. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መዛግብት 

? 

ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የትኞች 

የሂሳብ መዛገብቶችሉኖራቸዉ ይገባሌ ይሊለ? መሌሱን በፍሉፕ ቻረትና በነጭ 

ሰላዲዉ ሊይ ይጻፉ፡፡  

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ከአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ በተጨማሪ የየቀኑን የሂሳብ 

እንቅስቃሴ ሌዉዉጥየሚመዘግቡባቸዉ የሚከተለት መዛግበቶች ሉኖራቸዉ ይገባሌ፡፡ 

 የጥሬ ገንዘብ መዝገብ  

 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ  

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መመዝገብ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  31 SNNPRS  

 

የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፤የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ እና የመስኖ አገሌግልት 

መዝገብን በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ አስተዲዯርየስሌጠና ማንዋሌ 

መግቢያ ሊይ ቀርቦ  ገሇጻ የተዯረገበት ቢሆንም ሇሰሌጣኞች ተሳታፊዎች ስሇተሇያዩ 

የሂሳብ መዛግብት ዙሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት አስፈሊጊ ስሇሆነ 

እንዯሚከተሊዉ ቀርቧሌ፡፡ 

 

ከአጠቃሊይ መዝገብ በተጨማሪ የመስኖ ውሃተጠቃሚዎች ማህበራት የፋይናንስ ምንጮችን 

ሇማስተዲዯር እና የየቀኑን የሂሳብ ምዝገባዎችን ሇመመዝገብ ከዚህ በታች የተዘረዘሩት 

መዝገቦች በሥራ ሊይ ያዉሊለ፡፡ 

የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ 

የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ ሁለም የማህበሩ ገቢዎችና ወጭዎች የሚመዘበቡት 

የሂሳብ መዝገብ ነዉ፡፡ በመዝገቡ ሊይ የየራሳቸው ኮሇም የተሇየሊቸው የሂሳብ አርእስቶች ስር 

የሚመዘገብ መረጃ ዴምር በየገጹ ወይም በየወሩ መጨረሻ መዯመር ይኖርበታሌ፡፡ 

የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራትበገንዘብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ በጥሬ ገንዘብ የሚሰበስቡትን 

እና በገንዘብ ወጭ ማዘዣ ዯረሰኝ በጥሬ ገንዘብ ክፍያ የሚፈጽሙበት የሚመዘገብበት ነዉ። 

በገቢና በወጪ መዝገቡ ሊይ የየቀኑገቢና ወጪ በጥንቃቄ ያሇምንም ሥርዝና ዴሌዝ 

ከተመዘገበ በኋሊ በወሩ መጨረሻ ኮሇሞቹ ይዯመራለ፡፡ በየአርዕስቱ በዳቢት እና በክሬዱት 

የተመዘገበው አመዘጋገብ ትክክሇኛ መሆኑን ሇማረጋገጥ የሁሇቱ ኮሇሞች ዴምር እኩሌ 

መሆናቸውን ሇየብቻ መዯመር ተመሳሳይነታቸውን ማሳየት ይገባሌ፡፡ ይህም የሚዯረገው 

በየወሩ መጨረሻ ሊይ ነው፡፡ በዚህ መሌክ በየቀኑ የተዯረገውን የሂሳብ እንቅስቃሴ ቀሪ 

ሚዛን ከጠቅሊሊ ገቢ ጠቅሊሊ ወጭ ተቀንሶ ከተገኘዉ ዉጤት ጋር እኩሌ ይሆናሌ፡፡ 

የጥሬ ገንዘብ መዝገብ ምሳላ ከዚህ በታች ቀርቧሌ። 

የ____________________ መስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት 

የጥሬ ገንዘብ መከታተያ መዝገብ 

ገጽ.ቁ:_________ሪፖርት የተሰራበት ወር:_______ዓመት 20__ 

ተ.ቁ ቀን ዝርዝር ገቢ ( በብር) ወጭ (በብር) 
ቀሪ/ሚዛን 

(በብር) 
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ዴምር:                  

የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ፊርማ:________________________________ 

የማህበሩ ሉቀመንበር ፊርማ:______________________________ 

የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ በማህበሩ ዉስጥ ተጠያቂነትና ግሌጸኝነት ያሇበት አሰራር 

ተግባራዊ እየተዯረገ መሆኑን ሇማረጋገጥ የማህበሩ የጥሬ ገንዘብ ሌዉዉጦች በየዕሇቱ 

በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሊይ እየተመዘገቡ መሆኑን በየወቅቱ (በየሩብ ዓመቱ) ክትትሌ 

ሲያዯርግ፤ 

 የጥሬ ገንዘብ መዝገቡ በማህበሩ ገንዘብ ያዥ በአግባበቡ በየዕሇቱ እየተመዘገበ መሆኑን፤ 

 የማህበሩ ገንዘብ ያዥ በካዝና አሇኝ የሚሇዉ ጥሬ ገንዘብና ሪፖርት ያዯረገዉ የጥሬ 

ገንዘብ ሚዛን እኩሌ መሆኑን ማረጋጥ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 
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የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የባንክ ሂሳብ ሌዉዉጦች በሙለ በባንክ ሂሳብ 

መከታተያ መዝገብ ሊይ ይመዘገባለ። የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ ከጥሬ ገንዘብ 

መዝገብ ጋር ተመሳይ ነዉ። ነገር ግን በየሂሳብ ሌዉዉጡ የመጨረሻዉ ኮሇመን ማህበሩ 

በባንክ መዝገቡ ሊይ የሚቀረዉን ሂሳብ ሁሌ ጊዜ የሚያሳይ ነዉ፡፡ከወጭ ቀሪ ሚዛን 

እንዱቀመጥ እንዯተዯረገዉ ከወጭ ቀሪ ሚዛን ይቀመጣሌ፡፡ 

 

የ___________መስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 

ተከታታይ ቁጥርr:_______ሪፖርቱ የተሰራበት 

ወር:_______________ዓ.ም2015 

ተ.ቁ. ቀን ዝርዘር ገቢበብር 
ወጭ 

በብር 

ከወጭ ቀሪ 

በብር 

1 1-2-2015 ከባሇፈዉ ወር የዞረ   11,000 

2 5-2-2015 ከዕጅ ወጥቶ ባንክ የገባ 5,000  16,000 

3 10-2-

2015 

ወንበር ግዥ ሇተፈጸበት የተሊሊፈ 
 6,500 9,500 

4 13-2-

2015 

ከባንክ ወጥ ወዯ ዕጅ የገባ (በቸ.ቁ. 

15) 
 4,000 5,500 

5 22-2-

2015 

ከባንክ ወጥ ወዯ ዕጅ የገባ (በቸ.ቁ. 

15) 
 2,000 3,500 

6 27-2-

2015 

ከዕጅ ወጥቶ ባንክ የገባ 
12,000  15,500 

7 29-2-

2015 

የዚህ ወር ከወጭ ቀሪ(ሚዛን) 
  15,500 

ዴምር 17,000 12,500  

 

ጥሬ ገንዘብ ከባንክ ወጭ በማዴረግ ወዯ ማህበሩ ካዝና(ገ/ያዥ) ሲመጣ በማህበሩ የባንክ 

ሂሳብ መከታተያ መዘገብ ሊይ እንዯወጭ እና በማህበሩ የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ 

ሊይ ዯግሞ እንዯገቢ ተዯርጎ ይመዘገባሌ፡፡ በተመሳሳይ መንገዴ ከካዝና ወጭ ሆኖ ወዯ ባንክ 
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ገቢ በሚሆንበት ወቅት በማህበሩ ጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ ሊይ እንዯወጭ እና 

በማህበሩ የባንክ መከተተያ መዝገብ ሊይ ዯግሞ እንዯ ገቢ ሆኖ ይመዘገባሌ፡፡ 

ባንኩ ከማህበሩ ጋር የአዯረገዉን የባንክ ሂሳብ ሌዉዉጥ ማሇትም ሁለንም ገቢዎች እና 

ወጭዎች በሚመሇከት በየወሩ ሇማህበሩ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ መሊኩ የተሇመዯ 

ነዉ፡፡ነገር ግን ባንኩ በተሇያዩ ምክንያቶች ወርሃዊ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ ሇማህበሩ ያሇከ 

እንዯሆነ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወዯ ባንኩ በመሄዴ የባንኩ ህጋዊ ማህተም ያሇበት የባንክ 

ሂሳብ  መግሇጫ ማምጣትና ከማህበሩ የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ ጋር ማስታረቅ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የባንክ ሂሳብመከታተያ መዝገብ 

የማህበሩ ስም:__________________________ 
የጸዯቀ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ብር/ሄ/ር:__________________ የሂሳብ ዘመን: 2015 

ተ.ቁ የተጠቃሚዉ ስም 
የማሳመጠን 
(በሄ/ር) 

የመስኖ አገ/ት ክፍያ  የተሰበሰበ መስኖ አገ/ት ክፍያ  
መሇያ. 
ቁ 

የገንዘብ 
መጠን በብር 

ቀን 
የገንዘብ 
መጠን በብር 

የተጠራቀመ 
መጠን በብር 

1 አማረ ጥሊሁን 1.0 2015-1 100 2-4-15 50 50 
     9-4-15 50 100 
2 ሲሳይ መሌካሙ 2.0 2015-2 200 4-4-15 100 100 
     22-4-15 100 200 
3 ብርሃኔ ዘሇቀ 1.5 2015-3 150 1-4-15 50 50 
     15-4-15 50 100 
4 ኃይለ ሞሊ 0.5 2015-4 50 23-5-15 50 50 
        
ዴምር 500  450  

 

ከሊይ በምሳላ እንዯተመሇከትነዉ አንዲንዴ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አ/አዯሮች 

የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ በአንዴ ጊዜ ሲከፍለ (ኃይለ ሞሊ) ላልች ዯግሞ 

በሁሇትና ከዚያ በሊይ በሆነ ጊዜ ነዉ የከፈለት፡፡ ከዚህ ምሳላ በቀሊለ የተረዲነዉ ማህበሩ 

እሰበስበዋለ በማሇት በዕቅዴ የያዘዉን ብር 500.00 በወቅቱ መሰብሰብ አሇመቻለን ነዉ፡፡ 

የተሰበሰበዉ ብር 450.00 በመሆኑ፡፡ከአራቱ መስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አ/አዯሮች መካካሌ 3ቱ 

ማህበሩባስቀመጠዉ የመክፈያ ጊዜ ከፍሇዉ ሲያጠናቅቁ አቶ ብርሃኔ ዘሇቀ እስካሁን 

ያሌከፈሇዉ ብር 50.00 አሇ፡፡ 
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መሌመጃ 
የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ እና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 
መከታተያ መዝገብ የሥሌጠና ርዕስ ቀረቦ ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ ሰሌጣኞች በየአንዲንደ 
የሂሳብ መዘገብ ሊይ ሌዉዉጦችን እንዳት መመዝገብ እንዲሇባቸዉ ዕዴለ ተሰጥቷቸዉ 
መሇማማዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡. 

 

 

የስሌጠናዉክፍሇ ጊዜ እንዲሇቀ  ስሇ ጥሬ ገንዘብ መከታተያ መዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ 
መከታተያ መዝገብ እና የመስኖ አገሌግልት ገንዘብ ክፍያ ገቢ መመዝገብ አሰራር በቀሊለ 
መረዲት በሚያስችሌ ማንዋሇወ ሇሁለም ሰሌጣኞች ይሰጣሌ። 
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2.4. የፋይናንስ አስተዲዯር የስሌጠና ማንዋሌ 4፡- ዓመታዊ በጀት፤ የሂሳብ 
መግሇጫዎችና ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት፤ 

ዓሊማ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የስሌጠና ተሳታፊዎችበአመታዊ በጀት 
አዘገጃጀት፤ በሂሳብ መግሇጫዎችና በዓመታዊ ሂሳብሪፖርትአዘገጃጀት ዓሊማ እና 
መዋቅር(ይዘት)ና ምን እዯሚመስሌ ዕዉቅና ሇመፍጠር፤ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የስሌጠና ተሳታፊዎች  አመታዊ በጀት፤ 
ሂሳብ መግሇጫዎችና ዓመታዊ ሂሳብ ሪፖርት አዘገጃጀት ዙሪያ ያሊቸዉንሙያ 
ሇማሳዯግ። 

ርእሶች 

 የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ በጀት 
 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መግሇጫዎች 
 የገቢና ወጭ/የትርፍና ኪሳራ/ መግሇጫ 
 የመጠባበቂያ ሂሳብ 
 የሀብትና እዲ መግሇጫ 
 የንብረቶች ዋጋ ግምት 

 የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ ሂሳብ፤ 
ተሳታፊዎች፡-የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ሥራ አመራር ኮሚቴዎች /ሉቀ 

መንበር፤ ም/ሉቀ መንበር፤ ጸሏፊና ገንዘብ ያዦች/ እንዱሁም ላልች የማህበሩ ሥራ 

አመራር አባሊትና የቁጥር ኮሚቴዎች ናቸዉ። 

የስሌጠናቁሳቁሶች፡- ፊሉፕ ቻርቶች፤ፓወር ፖይንት፤ ማንዋልች፤ምሳላዎችና 

መሌመጃዎች፤ 

የሚወስዯዉ ጊዜ፤ ከ 6 ስዓት / 2*3 ስዓት/ 

2.4.1. የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አመታዊ በጀት 

? 

ሇስሌጠና ተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቀቄ፡- በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
ዓመታዊ በጀት ዝርዝር ዉስጥ መካተታ ያሇባቸዉ ምን ምን ናቸዉ መሌሳችሁን 
በፍሉፕ ቻርቱ ወይም በነጭ ቦርደ ሊይ ይጻፉ፡፡ 

 

 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ኣመታዊ በጀትን በሚመሇከት ከአሁን በፊት 
በፋይናንስ አስተዲዯርየስሌጠና ማንዋሌ መግቢያ ሊይ ቀርቦገሇጻ የተዯረገበት ቢሆንም 
አሰሌጣኙሇተሳታፊዎችተጨማሪ ማብራሪያ ይሰጣሌ፡፡ 

 
ዓመታዊ በጀት ማሇት የመስኖዉኃተጠቃሚዎችማህበራት በቀጣዩ ዓመት ጠቅሊሊ 

ሉሰበሰቡት በዕቅዴ የያዙት ገቢ ና ሉያስወጣቸዉ የሚችሇዉ ጠቅሊሊ ወጭ ግምት ማሇት 
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ነዉ፡፡አመታዊ በጀት በሚቀጥሇዉ የሂሳብ ዘመን የሚያስፈሌግ ጠቅሊሊ የገቢና የወጭ 

ግምት ማሇት ነዉ። 

የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ከማህበሩ ሉቀመንበር፤ ጸሏፊና ከላልች የሥራ አመራርኮሚቴ 

አባሊት ጋር በጋራ በመሆንየማህበሩን ዓመታዊ በጀትበመጋቢት ወይም በሚያዝያ ወር 

ዉስጥ ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ ከዚያ ቀጥል የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎች የተዘጋጀዉን 

ዓመታዊ በጀት ግንቦት ወይም ሰኔ ወር ሊይ ቀርቦሊቸዉ እንዱያትና አስተያየት 

እንዱሰጡበት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ የማህበሩ ሥራ አመራር ያዘጋጀዉን ረቂቅ ዓመታዊ 

በጀት በሰኔ ወይም ሏምላ ወር ሊይ ይዞ በማቅርብ በማጸዯቅ ወዯ ሥራ ይገባሌ፡፡ 

ዓመታዊ በጀት ሇማዘጋጀት ያስፈሇገበት ዋና ዋና ምክንያቶች 

 የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴን ሇማስተዲዯር እና ከመስኖ ካናለ ጋር ግንኙነት 
ያሊቸዉን መሰረተሌማቶች ጥገና ሇማዴግ እንዱሁም ማህበሩ አስተዲዯራዊ 
ሥራዉን ሇማከናዎን የሚያስፈሌገዉን የገንዘብ መጠን ሇመወሰን፤ 

 ግሌጸኝነትና ተጠያቂነት ያሇበት አሰራር እንዱኖር ሇማዴረግ ዓመታዊ በጀቱ 
በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት አስጸዴቆ ወዯ ሥራ ሇመግባት፤ 

 የማህበሩን የፋይናንስ አፈጻጻም ሇመከታተሌና ሇመሇካት፤ 
ህጋዊ እና ጥሩ ዓመታዊ በጀት መሆን ያሇበት፤ 

 ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ በትክክሌ በቂ  ሲሆን፤ 
 ቀሊሌና ግሌጽ ነገር ብዙም ዝርዝርያሌሆነ 
 ግሌጽና አባሊት በቀሊለ ሉረደት የሚችለት የተሇመዯ አሰራር መሆን ሲችሌ፤ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎችማህበራትን የቀጣዩን ዓመት ጠቅሊሊ ገቢና ጠቅሊሊ ወጭ 

በትክክሇኛ ዛሬ ሊይ ሆኖ መገመት አይቻሌም፡፡ ማህበሩ በዓመታዊ ዕቅዴ የያዘዉን ገቢና 

ወጭ በትክክሌ እንዲያሳካ ከሚያዯርጉት ምክንያቶችዋናዉበመስኖ ግዴቡና ተያያዥነት 

ባሊቸዉ መሰረተ ሌማቶች ሊይ ያሌተጠበቀ ጉዲት የዯረሰ እንዯሆነ የጥገና ሥራ የግዴ 

ስሇሆነ በወጩ ሊይ ጭማሪ ሉያሳይ ይችሊሌ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ያዥማህበሩ በዕቅዴ አከናዉነዋሇሁ ብል 

በዕቅዴ የያዝዉ ጠቅሊሊ ገቢና ወጭ በሂሳብ ዘመኑ በትክክሌ ከተከናወነዉ ጠቅሊሊ ገቢና 

ወጭ ጋር ሲነጻጻር ያሇሌዩነት በትክክሌ እኩሌ የገንዘብ መጠን ይገኛሌ ተብል በቅዴሚያ 

መተንበይ ያስቸግራሌ።  

ስሇሆነም የማህበሩ ገንዘብ ያዥ  ማህበሩ አከናዉነዋሇሁ ብል በዕቅዴ የያዘዉን ጠቅሊሊ 

ገቢና ወጭ በትክክሇኛ በሂሳብ ዘመኑ ዓመታዊ በጀት የተከናወነዉ መጠን ጋር በማነጻጻር 

ክትትሌመዯረይኖርበታሌ፡፡ ዓመታዊ በጀቱ በትክክሌ የተሰራ ከሆነ በዕቅዴ የተያዘዉ ገቢና 
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ወጭዉ ከተከናወነዉ ጋር ብዙም ሌዩነት አይኖረዉም፡፡ ነገር ግን በበጀት ዓመቱ የተያዘዉ 

ጠቅሊሊ ገቢና ወጭ በዚህ በጀት ዓመት ከተከናዎነዉ ጠቅሊሊ ገቢና ወጭ ከበሇጠ (በተሇይም 

የወጭ ጭማሬ ካሳሇ) የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ሇማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴዎች በማሳወቅ 

ሌዩነት የተፈጠረበትን ሁኔታ በማጥናት የማስተካከያ እርምጃ እንዱወሰዴ ማዴረግ አሇበት፡፡ 

 

ብዙዉን ጊዜ ዓመታዊ በጀት በሚከተለት ንዐስ ክፍልች ይከፈሊሌ፤ 

የ ______________________ መስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ በጀት፡፡ 
የሂሳብ ዓመት: 20__ 

ገቢዎች የገንዘብ መጠን በብር 

1 የአባሊት የአባሌነት ክፍያ  
2 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ  
3 እርዲታ፣ዴጋፍና ስጦታ  
4 ብዴር  
5 ቅጣት  
6 ሽያጭ /የንብረት ኪራይ  
7 ሌዩ ሌዩ ገቢዎች ወዘተ…  

ዴምር  
ወጭዎች የገንዘብ መጠን በብር 

1 አስተዲዲራዊ እና የሥሌጠና ወጭዎች(ጽ/መሳሪያ, የመገናኛ 
እና ፎቶ ኮፒ) 

 

2 የሥራ እንቅስቃሴ ወጭዎች (የመስኖ ግዴቡ ሰራተኞች 
ዯመወዝእና የቀን ሰራተኞች ክፍያ፤ 

 

3 የጥገና ወጭ(መሇዋወጫ ዕቃዎች, የጥገና፣የጉሌበት 
ሰራተኞች)  

 

4 የታክስ ክፍ  
5 የቢሮ፣የመገሌገያ ዕቃዎች፣ማሽነሪዎች እና ተሸካርካሪዎች 

ግዥ/ኪራይ 
 

6 የመሌሶ ማቋቋምና ማሻሻያ ሥራዎች  
7 የስሌጠና ወጭ  
8 የብዴር ተመሊሽ ክፍያዎች  

9 ላልች ወጭዎች  
ዴምር  

 

 መሌመጃ: - የዓመታዊ በጀት ሥሌጠና ርዕስ ቀርቦ ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ ሰሌጣኞች 
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የዓመታዊ ዕቅዴ አዘገጃጀት ሊይ ሌምመዴ እንዱያዯርጉ እዴሌ ሉሰጣቸዉ ይገባሌ፡፡   
 

2.4.2. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መግጫዎች 

? 
ሇስሌጠናዉ ተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የሚያዘጋጇቸዉ የሂሳብ መግሇጫዎች ምንምን ናቸዉ መሌሳችሁን በፍሉፕቻርትና በነጭ 
ቦርደ ሊይ ይጻፉ፡፡. 

የሂሳብ መግሇጫ ተተንትኖ እና ተጠቃል በሀብት፣ በዕዲ፣ እና በተጣራ ሀብት ተከፋፍል 

በተጠቀሰው ጊዜ መጨረሻ ሊይ ሲቀርብ የፋይናንስ አቋም መግሇጫተብሌ ይጠራላ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የማህበራቸዉን የሒሳብ አቋም የሚገሌጽ ሪፖርት 

ሇሚመሇከተዉ አካሌ ሇማሳወቅ በየሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ ሉያዘጋጇቸዉ የሚገባቸዉ 

የሂሳብ መግሇጫዎች ከዚህ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡  

 የገቢና ወጭ /የትርፍና ኪሳራ/ መግሇጫ 
 የሀብትና ዕዲ መግሇጫ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መግሇጫዎች በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ 
ሥራ አመራር ሥሌጠና መግቢያ ሊይ ማብራሪያ የተሰጠ ቢሆንም አሰሌጣኙ በመስኖ ዉሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበራት መዘጋጀት ስሊሇባቸዉ ሁሇቱ የሂሳብ መግሇጫዎች ተጨማሪ  ማብራሪየ 
ይሰጣሌ፡፡ 

 

የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ ሪፖርት 

 በሂሳብ ዘመኑ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበሩ ሁለም ገቢዎቻና ሁለም ወጭዎች  

 በሂሳብ ሪፖርት ጊዜ ያሇዉ ከወጭ ቀሪ ሂሳብ (ሚዛኑ)  

 ጠቅሊሊ ገቢዉ ከጠቅሊሊ ወጭዉ ከበሇጠ ትርፍ (በመጨመር)  

 ጠቅሊሊ ወጭ ከጠቅሊሊ ገቢ ከበሇጠ ኪሳራ ((በመቀነስ) ያሳያሌ 

ምሳላ፡- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገቢና ወጭ (ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ) 
የ _______________________የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር  

              የትርፍና ኪሳራ መግሇጫIWUA 
እስከ  _________________,20__ 

ገቢዎች ብር ብር 
 ከመስኖ አገሌግልት የተሰበሰበ 150,000  
 የገቢ ዴምር  150,000 
ወጭዎች   
 የጥገና ወጭ 80,000  
 የዯመወዝ ወጭ 30,000  
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 አሊቂ ዕቃዎች ወጭ 17,500  
 የወጭ ዴምር  127,500 
ከወጭ ቀሪ(የተጣራ ትርፍ)  22,500 

 

ከወጭ ቀሪ ብር 22500.00 የሚያሳየዉን በቀሊለ ሇማስሊት ከጠቅሊሊ ገቢ ብር 150‚000 

ሊይ ጠቅሊሊ ወጭ ብር 127‚500.00 ተቀንሶ የተገኘዉ ማሇት ነዉ፡፡  

ገቢ-ወጭ = ትርፍ /ኪሳራ 

ገቢ ሲባሌ የመስኖ ማህበሩ መዯበኛ እና መዯበኛ ካላሆኑ የሥራ እንቅስቃሴዎች 

የሚያስገባው ገቢ ማሇት ነው፡፡  

ምሳላ፡- ከሽያጭ፣ ከአገሌግሌት፣ ከወሇዴ፣ ከኪራይ፤ከኮሚሽን ወዘተ.  

ወጪ ሲባሌ ዯግሞ የመስኖ ማህበሩ መዯበኛ እና መዯበኛ ሊሌሆኑ የሥራ 

እንቅስቃሴዎች ያወጣው ወጪ ማሇት ነው፡፡  

ምሳሊ፡- የአሊቂ ዕቃዎች ግዢ፣ የዯመወዝ፣ ሇወሇዴ፣ ሇቤት ኪራይ ወዘተ.  

የትርፍ እና ኪሳራ መግሇጫ ሇባሇዴርሻ አካሊት ከሚሰጡት ጥቅሞች ዋና ዋናዎቹ 

የሚከተሇት ይጠቀሳሇ፣  

 በተሇያየ ጊዜ የተዘጋጁ ሁሇት የተሇያዩ የፋይናንስ አቋም መግሇጫዎች መካከሌ 
ያሇዉን የትርፍ እና ኪሳራ ሌዩነት ያሳያላ፣  

 በሂሳብ ዘመኑ የተገኘውን ትርፍ እና ኪሳራ በምን መንገዴ እንዯተገኘ ያሳያሌ፣  
 አበዲሪ ተቋማት የማህበሩን የፋይናንስ አቋም እንደያውቁ ያግዛሌ፣  
 የማህበሩን ጠንካራ እና dካማ ጎን ሇመሇየት ይርዲሌ፡፡  

 

የመጠባበቂያ ሂሳብ 

ማህበሩ በቂ ገንዘብ እንዱኖረዉና ዕዲዉን የመክፈሌ አቅሙን ሇማሳዯግ ስሇሚረዲዉ 

ማህበሩ በየሂሳብ ዘመኑ ከወጭ ቀሪዉ (ትርፍ) የተገኘ እንዯሆነ የተገኘዉን ትርፍ 

በመጠባበቂያነት ማስቀመጥ ይገባሌ፡፡ ይህም የሚያገሇግሇዉ ማህበሩ በስራ እንቅስቃሴዉ 

ወቅት ያሌተጠበቀ ኪሳራ ሲያጋጥመዉ የኪሳራ መካካሻ ሆኖ ያገሇግሇዋሌ፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ ግዴቡን መሌሶ ሇማቋቋምና የማሻሻያ ሥራ ቢያስፈሌገዉ ከዚሁ ተቀማጭ ሊይ 

እያነሳ ሥራዉን ማከናወን ይችሊሌ፡፡ 
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መሌመጃ 
የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ የሥሌጣናዉ ርዕስ ቀርቦ ማብራሪያና ገሊጻ ከተዯረገ በኋሊ 
ሰሌጣኞች የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ሪፖርት ማዘገጀት እንዱሇማመደ እዴለ 
ይመቻችሊቸዋሌ፡፡  

 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ   

የሃብትና እዲ መግሇጫ በላሊ አጠራር የፋናንስ አቋም መግሇጫ በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

የሂሳብ መግሇጫ ተተንትኖ እና ተጠቃል በሀብት፣ በዕዲ፣ እና ካፒታሌ ተከፋፍል በሂሳብ 

ዘመኑ መጨረሻዉ ቀን ተዘጋጅቶ ሲቀርብ የፋይናንስ አቋም መግሇጫ ተብልይጠራሌ፡፡ 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ሪፖርት የሚዯረገዉ ሇማን ነዉ፤ 
መሌሳችሁን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ሊይ ጻፉ፤፤ 

 

የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ሪፖርት 

የመስኖ ማህበሩን ሁለንም ንብረቶች፤ ዕዲዎችና ካፒታሌ በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የሚዘጋጅ 

ሪፖርት ነዉ፡፡የፋይናንስ አቋም መግሇጫ የመስኖ ማህበሩን ትክክሇኛ የሂሳብ አቋም ያሳያሌ፤ 

ማህበሩ ያሇውን ካፒታሌ (የተጣራ ሀብት) እና የኢንቨስትመንት መጠን ያመሇክታሌ፡፡ ይህ 

የፋይናንስ አቋም መግሇጫ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ፣ ሇአበዱሪ ዴርጅት፣ሇመንግስት እና ሇላልች 

ውሳኔ ሰጭ ሇሆኑ አካሊት በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ትክክሇኛ ውሳኔ ሇመስጠት 

ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

የፋይናንስ አቋም መግሇጫ የሚከተሇዉን ቀመር ይከተሊሌ፡፡  

ንብረት እኩሌ ይሆናሌ እዲ ሲዯመር ካፒታሌ(ንብረት = ዕዲ + ካፒታሌ) 

(ASSET = LIABILITY + CAPIYAL) 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ምሳላ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡  

የ_________________መስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
 የሃብትና ዕዲ መግሇጫ 
ሰኔ 30,2015 ዓ.ም 

ንብረቶች ዕዲ 
ጊዚያዊ ንብረቶች ብር ዕዲ ብር 

ጥሬ ገንዘብ 170,000 ተከፋይ ዕዲ 10,000 
የሚሰበሰብ ሂሳብ 25,000 የረጅም ጊዜ ተ/ዕዲ - 
የጊዚያዊ ንብረቶች 195,000 የተከፋይ ዕዲ ዴምር 10,000 

ቋሚ ንብረቶች  ካፒታሌ  
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መገሌገያ መሳሪያዎች 150,000 የአባሌነት ክፍያ 540,000 
ህንጻዎች 430,000 ከወጭቀሪ(የተ/ትርፍ) 225,000 
የቋሚ ንብረቶች ዴምር 580,000 የካፒታሌ ዴምር 765,000 
የንብረቶች ዴምር 775,000 የዕዲና ካፒታሌ ዴምር 775,000 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መዋቅር በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ 

እንዯሚከተሇዉ ነዉ፤ 

ጊዚያዊ+ ንብረት (ብር 775,000)= ዕዲዎች(ብር 10,000) + ካፒታሌ (ብር 765,000) 
 

የንብረቶች ዋጋ ግምት 

የንብረቶች ዋጋ መሰረት በማዴረግ በሂሳብ መግሇጫዎች ሊይ የሚመዘገበዉ ግዥዉ 

በተካሄዯበት ወቅት የተከፈሇዉን ታሪካዊ ዋጋ ወይም ንብረቱ በተገኘበት ዋጋ በማሰብ ነዉ 

ማህበሩ  የሂሳብ መግሇጫዎችን ግዥዉ በተካሄዯበት ወቅት የተከፈሇዉን ታሪካዊ ዋጋ 

ወይም ንብረቱ በተገኘበት ዋጋ በመመዝገብ ያሇበት ሲሆን ከዚህ ወጭ የንብረት ግመታ 

መካሄዴ የሇበትም፡፡ 

የንብረት ዋጋ ግምት (Asset Valuation) 

በሂሳብ አያያዝ መርህ መሰረት በሂሳብ መግሇጫዎች ዉስጥ የሚገሇጹ ንብረቶች 

ዋጋቸዉየሚቀመጠዉ ንብረቶቹ በተገዙበት ወይም በተሰሩበት ወይም በተገኙበት ዋጋ 

በአሊቸዉ ሆኖ ሇዚህም ተጨባጭ ማስረጃ ሉኖራቸዉ ሲችሌ ብቻ ይሆናሌ፡፡ይህንን በቀሊለ 

ሇመረዲትና ሇመከታተሌ እንዱቻሌ ማህበራቱ ንብረቶቹ በሚገዙበት/በሚሰሩበት/በተገኙበት 

ወቅት በቋሚ ንብረት መዝገብ ሊይ መመዝገብ አሇበት፡፡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበራትም ከዚህ ዉጭ የሆነ የንብረት ዋጋ ግምት ሉኖራቸዉ አይገባም፡፡ 

 

 
መሌመጃ 
የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ስሌጠና ዕርስ ተሰጥቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ ሰሌጣኞች የሃብትና ዕዲ 
መግሇጫዉን እንዳት ማዘጋጀት እንዲሇባቸዉ እንዱሇማመደ ዕዴለ ይሰጣቸዉ፡፡  

 

2.4.1. የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ ሂሳብ 

? በመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት መዘርዘር ያሇባቸዉ ምን ምን 
እንዯሆኑ በመጠየቅ መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ይጻፉ። 
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ከሊይ ካየናቸዉ የሂሳብ መግሇጫዎች በተጨማሪ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

የማህበሩ ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት በማህበሩ ገንዘብ ያዥ በሂሳብ ዓመቱ መጨረሻ 

ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ ዓመታዊ ሂሳብ ሪፖርት በትክክሌ የተሰበሰበዉ ገቢ እና የወጣዉ 

ወጭ በዕቅዴ ከተያዘዉ ገቢና ወጭ ዓመታዊ በጀት ጋር ማነጻጸር ተገቢ ነዉ፡፡ በዚህ መሰረት 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሇሚቀጥሇዉ በጀት ዓመት ዓመታዊ በጀት 

ሇማዘጋጀት አቅማቸዉን ማሻሻሌ ይችሊለ፡፡  

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት አዘገጃጀት ሥሌጠና 
በፋይናንስ ሥራ አመራር የስሌጠና መግቢያ ማንዋሌ የቀረበና የተገሇጸ ቢሆንም አሰሌጣኙ 
በርዕሱ ሊይ አንዴ ተጨማሪ ማብራሪያ መስጠት አሇበት፡፡ 

 
ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት ከዓመታዊ በጀት ጋር ተመሳሳይ ይዘት ያሇዉ ቢሆንም ዓመታዊ 

የሂሳብ ሪፖርት ገቢና ወጭ የሚይዝ አንዴ ተጨማሪ ኮሇምን (ረዴፍ ይኖረዋሌ) ፡፡ 

ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት የሚሳይ ምሳላ ከዚህ በታች እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡  

የ____________ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር  
ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት 
የሂሳብ ዘመን: 20__ 

ገቢዎች በዕቅዴ የተያዘ ገንዘብ 
መጠን በብር  

የተሰበሰበ ገንዘብ 
መጠን በብር 

1 የአባሊት የአባሌነት ክፍ   
2 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ   
3 እርዲታ, ዴጋፍ እና ስጦታ   
4 ከብዴር የተገኘ ገቢ   
5 ከቅጣት ገቢ   
6 ሽያጭ እና/ወይም ከንብረቶች ከኪራይ ገቢ   
7 ላልች ገቢዎች   
ዴምር   

ወጭዎች በዕቅዴ የተያዘ ገንዘብ 
መጠን በብር  የወጣ ገንዘብ መጠን 

1 አስተዲዯራዊእና የስብሰባ ወጭ 
(ጽ/መሳሪያ፣የመገናኛ፤የፎቶ ኮፒ)   

2 የስራ እንቅስቃሴ ወጭ (የመስኖ ሰራኞች 
ዯመወዝና የኮንትራት ሰራተኞች ዯመወዝ)   

3 የጥገና ወጭ (የመሇዋወጫ ዕቃዎች, ዕዴሳት, 
ጉሌበት ሰራተኞች)   

4 የታክስ ክፍ   
5 ሇቢሮ ዕቃዎች፤ሇመገሌግያ 

መሳሪያዎች፣ተሸከርካሪዎች ግዥ/ኪራይ   

6 ሇመሌሶ ማቋቋምና ማሻሻያ ሥራዎች   
7 ሇስሌጠና ወጭ   
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8 የብዴር ተመሊሽ ክፍያ   
9 ላልች ወጭዎች(ሇምዝገባ፤ሇኦዱት)   
ዴምር   

 

 

መሌመጃ 
ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት አዘገጃጀት የስሌጠና ርዕስ ተሰጥቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ ሰሌጣኞች 
ዓማታዊ የሂሳብ ሪፖርት ማዘጋጀትን እንዱሇማመደ ሇሰሌጣኞች ዕዴለ ይሰጣቸዉ፡፡  

 
 

 

የስሌጠና ርዕሱ ሲጠናቀቅ ዓመታዊ በጀት፣ የፋይናነስ ሰቴትመንተ እና የማህበሩ 
ዓመታዊ የሂሳብ አያያዝ መሰረታዊ መርሆዎችና ትርጓሜአቸዉ ሇሰሌጣኞች ማንዋለ 
ይሰጣቸዋሌ፡፡ 
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3. የፋይናንስ እና አስተዲዯራዊ ሂሳብ ምርመራ ስሌጠና (AT) 

3.1. የስሌጠና ማንዋሌ AT-1; በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት፤ ኢንስፔክሽንና 
አስተዲዯራዊ (ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ) ምርመራ፡ 

የዚህ ሥሌጠና ርዕስ ዓሊማዎች 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሰሌጣኞች በወቅታዊ ኢንስፔክሽ እና ገንዘብ 
ነክ ያሌሆኑ ምዝገባዎች ዓመታዊ ምርመራ እንዱሁም የዓመታዊ የሥራ ዕቅዴና 
ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት አዘገጃጃት ዓሊማ እና አስፈሊጊነት ሊይ ግሌጽ ሇማዴረግ፤ 

 ተሳታፊዎችበዚህ ስሌጠና ርዕስ ሊይ ስሇ መስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የቁጥጥር ኮሚቴ ስብጥር፤ተግባርና ኃሊፊነት እዉቅና እንዱኖራቸዉሇማዴረግ፤ 

 ሰሌጣኞች የመስኖ ማህበሩን የተሇያዩ ዓይነት ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ምዝገባዎችን  
በተወሰነ ጊዜ ዉስጥ እንዳት ኢንስፕክት ወይም ዓመታዊ ምርመራ ማዴረግ 
እንዲሇባቸዉግንዛቤአቸዉን ሇማሳዯግ፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓማታዊ በጀት እና ዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርት  
ዋና ዓሊማና አወቃቀር ዙሪያ ሰሌጣኞችን ግሌጽ ሇማዴረግ፤ 

ርዕሶች 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ 
ምዝገባዎችንየኢንስፔክሽእና የምርመራ ዓሊማ 
 ግሌጸኝነት እና ተጠያቂነት 

 የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ሥሌጣንና ተግባራት 
 የማህበሩምዝባዎችና ሂሳቦች በቀሊለ ስሇማግኘት፤  

 ኢንስፕክስንና ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ ምዝገባዎች ምርመራ ስሇማካሄዴ፤ 
 አባሊትን ሇመቀበሌና ሇመመዝገብ፤ 
 የመሬት ባሇይዞታዎች ምዝገባ፤ 
 ስሇሚጠገኑ ካናልች ምዝገባ፤ 
 የመስኖ ካናልች ምዝገባ፤ 
 ስሇ ንብረት ምዝገባ 
 በመጋዝን ያለ ንብረቶች ቆጠራ 
 ስሇ ቀረቡ ቅሬታዎች መዝገብ 

 የዓመታዊየስራ ዕቅዴን ቁጥጥር ስሇማዴረግ 
 ዓመታዊ ዕቅዴ  አዘገጃጀትና በአባሊት ስሇመጽዯቁ፤ 

 ዓመታዊ ሪፖርት ሊይ ቁጥጥር ስሇማዴረግ 
የዚህ ሥሌጠና ርዕስ ተሳታፊዎች፤ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የቁጥጥር ኮሚቴ 

አባሊት፤  

የስሌጠና ቁሳቁሶች፤ ፍሉፕ ቻርቶች፤ፓወርፖይንት፤የሥሌጠና ማንዋልች፤ ምሳላዎችና 

መሌመጃዎች ያካትታሌ፡፡ 
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የሚወስዯዉ ጊዜ፤ 3 ሥዓት 

3.1.1. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ምዝገባዎችን ኢንስፕክሽን እና ምርመራ 
አሊማ 

ገንዘብ ነክ የሆኑና ያሌሆኑ መዝገቦችን ወቅታዊ ኢንስፕክሽን እና ምርመራ ማካሄዴ ዋናዉ 

ዓሊማ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ ግሌጸኝነትና ተጠያቂነት ያሇበት 

አሰራረን እንዱኖር ሇማዴረግ ነዉ፡፡ የሂሳብ አስተዲዯራዊ አሠራሮች ሊይ የኢንስፔክሽንና 

ምርመራ ሥራ ማካሄዴ ዋናዉ አሊማ  በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ 

በግሌጽነትና ተጠያቂነትን መሰረት ያዯረገ አሰራር  እንዱኖር ሇማዴረግ፤ በተሇይም የመስኖ 

ዉሃ ማህበሩ የሃብት አጠቃቀም እና አስተዲዯርን በሚመሇከት ትኩረት ማዴረግ ነዉ፡፡  

ተጠያቂነት እና ግሌጽኝነት 

ሇመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ተጠያቂ እና በግሌጸኝነትሊይ የተመሰረተ ዉሳኔ ማስተሊሇፍ 

ሇዉጤታማና ቀጣይነት ሊሇዉ መስኖ ማህበር እጅግ ጠቃሚ ነዉ፡፡  

ተጠያቂነት 

ተጠያቂነት ማሇት የማህበሩ ሥራ አመራር የኮሚቴ አባሊት; የማህበሩን ሉቀመንበር 

ጨምሮ፤በማህበሩ ዉስጥ ሇሚወስደት ማንኛዉም እርምጃኃሊፊነት የሚወስደ 

መሆናቸዉንና ሇወሰደት እርምጃም ሇማህበሩ አባሊት ግሌጽ ማብራሪያ 

መስጠትማሇትነዉ፡፡ምክንያቱም የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴዎች በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ 

አባሊት የተመረጡና የመስኖ ዉሃ ማህበሩን በሚመሇከት ማንኛዉንም ተግባር ማህበሩን 

ወክሇዉ የሚያከናዉኑ በመሆናቸዉ፤ 

ግሌጸኝነት 

ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ተጠያቂነት ጋር ተቀራራቢነት ያሇዉ ሲሆን ሇአርሶ 

አዯሮች ግሌጽ የሆነ ዉሳኔ መስጠት ማሇት ነዉ፡፡ 

ግሌጸኝነት ማሇት የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሥራ አመራር ኮሚቴዎች 

የሚወሰኗቸዉን ዉሳኔዎችና የሚወስዶቸዉ እርምጃዎች ሇሁለም መስኖ ተጠቃሚ አርሶ 

አዯሩ በትክክሌ እንዱያዉቁት ማዴረግ ሲሆን፤ ሇምሳላ የመስኖ ዉሃ ማህበሩ ገንዘብ 

በመጀመሪያ ዯረጃ ሇምን ሇምን አገሌግልት እንዯዋሌ ሇአባሊት ግሌጽ ማዴረግን ይጠይቃሌ፡፡ 

 

የአንዴ መስኖ ማህበር ሥራ አመራር ኮሚቴ ዉጤታማነት ቅዴሚያ የሚሇካዉ በማህበሩ 
አባሊት መካከሌ ታማኝነተንና በራስ መተማመን መገንባት ሲችለ፤ በሚያከናዉናቸዉ 
ተግባራት ሙለ በሙለ ተጠያቂነትነትን ሲያሰፍኑና ስሇ ሥራዉ ባህሪ፤ ስሇተወሰኑ 
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ዉሳኔዎችና ስሇተወሰደ እርምጃዎች ግሌጽ የሆነ አሰራር መዘርጋት ሲችለ ነዉ፡፡ 

 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ ሁሇት ዓይነት ተጠያቂነቶች አለ፡፡ እነርሱም 

 ቴክኒካሌ (ሙያዊ) ተጠያቂነት፤ የሚባሇዉ በመስኖ መሰረተ-ሌማቱ፤የመስኖ ሥራ 
እንቅስቃሴናጥገናዙሪያ ዉሃን በአግባቡ እና በስዓቱ ሇተጣቀሚዎች ማዴረስ 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበሩ ኃሊፊነት መሆኑ፤ 

 የፋይናንስ ተጠያቂነት የሚባሇዉ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ዉሥጥ ከፋይናንስ 
ጉዲዮች ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን አሰራሮች እና የመስኖ ማህበራትን የገንዘብ 
አጠቃቀማቸዉን በሚመሇከት ትክክሇኛ የሆነ የሂሳብ ሪፖርቶችን ማቅረብን 
የሚመሇከት ነዉ፡፡ 

ሇአብዛኛዎቹ ማህበራት ዉዴቀት እና መፍረስ ዋና ምክንያቶችበማህበራቱ ዉስጥ 

ተጠያቂነትና ግሌጸኝነት የጎዯሇዉ የመስኖ ዉሃ ሥራ እንቅስቃሴ እና አጠቃቀም ሲኖር 

እንዱሁም በማህበሩ ዉስጥ ኃሊፊነት የጎዯሇዉ የገንዘብ አጠቃም ሥርዓት ሲከናወን ነዉ፡፡ 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ ግሌጽኝነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር 

ሇመገንባት እና ሇማረጋገጥ የቁጥጥር ኮሚቴዉ የመስኖ ማህበሩን ጠቅሊሊ ጉባኤ 

በመወከሌ በማህበሩ የተሇያዩ መዛግብትን ወቅታዊ የኢንስፔክሽን እና አስተዲዯራዊ 

የዉስጥ የቁጥጥር ሥርዓት በመዘርጋት ክትትትሌ ማዴረግ ሲችሌ ነዉ፡፡ 

3.1.2. የማህበሩ የዉሥጥ የቁጥጥር ኮሚቴ ሥሌጣንና ተግባር 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች  ማህበራት የቁጥጥር  
ኮሚቴ አባሊት ሥሌጣንና ተግባራትን ዘርዝሩ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት ሥሌጣንና ተግባር ከዚህ 

እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡ 

 የማስኖ ማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴዎች የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ በወስናቸዉ 
ዉሳኔዎች መሰረትእና አጽዯቆ በሰጣቸዉ መተዲዲሪያ ዯንቦችና በክሌለ የመስኖ ዉሃ 
ተጠቃሚዎች ማህበራት አዋጆች ቁጥር 841/2007፤እና የዉስጥ ዯንብ መሰረት 
አዴርገዉ እየሰሩ መሆናቸዉንና አሇመሆናቸዉን ይከታተሊሌ ይቆጣጠራሌ፡፡   

 የማህበሩቋሚ ና ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በማህበሩ ዯንብ መሰረት በሚገባ 
መጠበቃቸዉንና ሥራ ሊይ መዋሊቸዉን ይቆጣጠራሌ፤ እንዱስተካከለ ያዯርጋሌ፡፡ 

 የማህበሩን ገንዘብና ንብረት በየጊዜዉ ቆጠራ እያካሄዯ ትክክሇኝነቱን ያረጋግጣሌ፤ 
 ማንኛዉም ገቢና ወጭ በማህበሩ ሕጋዊ ና መዯበኛ ሰነድች መፈፀማቸዉን እንዱሁም 

የማህበሩ የሂሳብ ሰነድች፤መዛግብት፤መተዲዯሪያ ዯንብ እና ዉስጠ ዯንብ፤ ሌዩ ሌዩ 
የአሰራር መመሪያዎች በጥንቃቄ  መጠበቃቸዉንና በአግባቡ ሥራ ሊይ መዋሊቸዉን 
ይቆጣጠራሌ፡፡ 
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 በሥራ አመራር ኮሚቴዉ የተከናዎኑ ተግባራትን ዓመታዊ የሂሳብ ምርመራ 
ማካሄዴና እና አስተዲዯሪዊ ቁጥጥር የማዴርግ ስሌጣን አሇዉ፤ 

 በሥራ አመራር ኮሚቴዉ ተዘጋጅቶ ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ዓመታዊ የማህበሩ 
ሪፖርት ከመቅረቡ በፊት የቁጥጥር ኮሚቴዉ የመመርመር ሥሌጣን አሇዉ፡፡ 

 በሥራ አመራር ኮሚቴዉ የተዘጋጀዉን ዓመታዊ ዕቅዴ እና ዓመታዊ በጀት ሇማህበሩ 
ጠቅሊሊ ጉባኤ በኣመታዊ ስብሰባ ከመቅረቡ በፊት የመመርመር ሥሌጣንአሇዉ፡፡ 

 የቁጥጥር ኮሚቴ በበጀት ዓመቱ የስራ አመራር ኮሚቴ አባሊት ያከናዎናቸዉን 
ሥራዎች አፈጻጸማቸዉንና ያጋጠሙትን ችግሮች ከመፍትሄ ሃሳቦች ጋር በማህበሩ 
ዓመታዊና ስብሰባ ሊይ ሇጠቅሊሊ ጉባኤዉ በጽሁፍ ወቅታዊ ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

 የቁጥጥር ኮሚቴዉ ሰብሳቢ በማንኛዉም የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባዎች ሊይ 
በታዛቢነት ይገኛሌ፡፡ ይሁን እንጅ በሥራ አመራር ኮሚቴ አጀንዲዎች ሊይ ሃሳቡንና 
አቋሙን ከመግሇጽ አሌፎ ዴምጽ ሉሰጥ አይችሌም፡፡ 

 በአሰራር ሊይ ያጋጠሙ ችግሮችን እየተከታተሇ በሥራ አመራር ኮሚቴዉ እንዱፈቱና 
እንዱስተካከለ ያዯርጋሌ፡፡  

 በማህበሩ አሰራር ዙሪያ ሊይ ቅሬታ ያቀረቡ አባሊት ምሌከታ በማዴረግ የጠቅሊሊ 
ጉባኤዉ ዉሳኔ እንዱሰጥበት በዓመታዊ ስብሰባ ይዞ ይቀርባሌ፤ ዉሳኔም ያሰጣሌ፡፡ 

የማህበሩን መዛግብት እና ሂሳብ ስሇማየት 

የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ሁለንም የማህበሩ መሰረታዊ ሰነድች፤ መዛግብት፤ የሂሳብ 

ሪፖርቶች ና ከሶስተኛ ወገን ጋር የተዯረጉ የዉሌ ስምምነቶች አቅርቦ የማየት መብት 

አሇዉ፡፡ የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ሇማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ ሁለንም ማህበሩን 

የሚመሇከቱ መረጃዎች የሂሳብ ሪፖርቶች ኮፒና መዛግብቶችን እንዱሰጠዉ በጽሁፍ 

የጠየቀ እንዯሆነ በ15 ቀናት ዉስጥ ምሊሽ የማግኘት መብት አሇዉ፡፡ ነገር ግን የሥራ 

አመራር ኮሚቴዉ የተጠየቀዉን መራጃ ሇቁጥጥር ኮሚቴዉ በተጠቀሰዉ ቀን ዉስጥ 

ያሊቀረበእንዯሆነ ሁኔታዉ አስመሌክቶ ማህበሩ ህጋዊ ዕዉቅና ሇሰጠዉ (ሇመዘገጋቢዉ 

አካሌ) እና ማህበሩን ሇሚቆጣጣዉ አካሌ በጽሁፍ ማሳወቅ አሇበት፡፡  

3.1.3. ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መዛግብት ኢንስፔክሽንና ምርመራ 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የቁጥጥር  
ኮሚቴዎች የትኛዎቹን ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መዛግብት ነዉ ኢንስፔክት የሚያዯርጉት?. 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የቁጥጥር ኮሚቴዎች በተወሰነ ጊዜ ዉስጥ 

የኢንስፔክሽንና አመታዊ ምርመራ ከሚያዯርጉባቸዉ ገንዘብ ነክ ካሌሆኑ መዛግብት 

መካከሌ፤ 

 የአባሊት መዝገብ፤ 
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 የመሬት ባሇይዞታዎች መዝገብ፤ 
 የመስኖ ጥገና መዝገብ፤ 
 የመስኖ ካናልች መዝገብ፤ 
 የንብረት መዝገብ፤ 
 በመጋዝን ያለ ንብረቶች መዝግብ 
 ቅሬታ መመዝገቢያ መዝገብ፤ 

 
በተወሰነ ጊዜ ዉስጥ የማህበሩን ከሊይ የተዘረዘሩትን ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መዛግብትን 
ኢንስክትና ዓመታዊ ምርመራ ማዴረግ ያስፈሇገበት ዋና አሊማ የማህበሩ ፀሏፊ እነዚህን 
መዛግብቶች በአግባቡ ና በትክክሌ እየሰራባቸዉና እየመዘገባቸዉ መሆኑን ሇመገምግም፤ 
ወቅታዊና ትክክክሌ መሆናቸዉን ሇማረጋገጥ ነዉ፡፡ 

ከሊይ የተዘረዘሩትን ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መዛግብትን ወዯፊት በዝርዝር የምናያቸዉ ይሆናሌ፡፡ 

የአባሊት መዝግብ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትየአባሊትመዝገብ ማካተት ያሇበት መረጃዎች፤ 

 የአባለን ሙለ ሥምና አዴራሻ፤ 
 በመስኖ በሚሇማዉ መሬት ዉሥጥ መሬት ኖሮት ነገር ግን የማህበሩ አባሌ 

ያሌሆነግሇሰብ ሥም፤ 
 የአባሊለ በመስኖ ሉሇማ የሚችሇዉ የመሬት መጠን፤ 
 የመስኖ ማህበሩ አባሊት በመስኖ የሚሇማዉ መሬት የሚገኝበት ቦታ ሰም/መሇያ/ 

የብልክ መጠሪያ ስም፤ 
የአባሊት ምዝገባ የሚከናወነዉ የቀጣዩ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመካሄደ ቀዯም ብል 

መሆን አሇበት፡፡የመስኖ ማህበሩ የምዝገባ ማመሌከቻ፤የፀዯቀ መተዲዯሪያ ዯንብ እና ላልች 

ሰነድች በጋራ በማዴረግ በአዋጅ ቁጥር -------------መሰረት ማህበሩ ህጋዉ ሰዉነት 

እንዱሰጠዉ ሇተቆጣጣሪዉ አካሌ (አግባብ ሊሇዉ ባሇስሌጣን) ማመሌከቻዉን ያስገባሌ፡፡  

በመቀጠሌም ማህበሩ ከተመሰረተና ህጋዊ  ሰዉነት ማረጋገጫ (ሰርተፊኬት) ከአገኘ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበሩፀሏፊ  የማህበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመካሄደ 

ቀዯም ብል የአባሊት መረጃ ማጥራት ይኖርበታሌ፡፡ ከዚያም ሁለም የማህበሩ አባሊትን 

በስብሰባዉ እንዱገኙ ጥሪ ያስተሊሌፋሌ፡፡ 

የመሬት ባሇይዞታ መዝገብ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበሩበመስኖዉ ሉሇማ የሚችሇዉን የእያንዲንደን መስኖ 

ተጠቃሚ አባሊት በመስኖ የሚሇማዉን ማሳ እና ሉከፍለት የሚገባቸዉን የመስኖ 

አግሌግልት ክፍያ ማስሊት ይኖርበታሌ፡፡ ይህ ማሇት ዯግሞ የመስኖ ማህበሩ የአባሌ 

በመስኖ የሚሇማ ማሳ መጠን፤በመስኖዉ የሚሇማዉ ማሳ የሚገኝበት አካባቢ እና የብል 
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ቁጥር/ኮዴ/፤ የመሬቱ የባሇቤትነት ሁኔታ(የራሱ ወይስ በኪራይ) በሚሌ መረጃዉን 

አጠናክሮ መያዝ ይገበዋሌ ማሇት ነዉ፡፡  

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ፀሏፊ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ መጠን 

ከመወሰኑ እና ከመሰሊቱ በፊት ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ በመስኖ ካናለ ዉሥጥ 

የሚሇማዉን የመሬት መጠን የአባሊትና በመስኖ የሚሇማዉን መረጃ በማጥራት ወቅታዊ 

ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 
የመሬት ባሇይዞታዎች መዝገብ ናሙና ከዚህ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 

 

ተ.ቁ የመሬት ባሇይዞታዉ ሥም የሚያሇማዉ ሰብሌ የመሬት ስፋት በሄ/ር ማሳዉ የሚገኝበት ቦታ 

1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
ያዘጋጀዉ ሥም : ___________________  
የማህበሩ ሉቀመንበር ፊርማ: ________________  
ቀን: _________________ 

 

የመስኖ ካናሌ ጥገና መዝገብ 

ሙያዊ ተጠያቂነትና ግሌጽ አሰራርን ሇማረጋገጥ፣የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

ወሳኝ ተግባራት መካከሌ በመስኖ ካናለ ዉሥጥ የሚገኘዉን የመስኖ ዉሃ መሰረተ 

ሌማቶችን በትክክሌና ሙለ በሙለ በወቅቱ የጥገና ሥራዉን ማጠናቀቅ ነዉ፡፡ የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበሩ ፀሏፊ ቢያንስ ከመሰኖ ግንባታ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉን 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የመስኖ ጥገና መዛግብት ፋይሌ አዴርጎ ሉይዝ ይገባሌ፡፡ 

የመሬት ባሇይዞታዎች መዝገብ 
የ : _______________________የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር የሂሳብ ዓመት: 20__  
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 ዓመታዊ የመስኖ ግንባታዎች ጥገና የኢንስፔክሽን ሪፖርት፤ 
 ዓመታዊ የመስኖ ጥገና ዕቅዴ ታሳቢዎችና ዕዴሳ ሥራዎች፤ 
 ግንባታቸዉ የተጠናቀቁ ዝርዘር የመስኖ ግንባታ ጥገናና ዕዴሳት ሥራዎች የአፈጻጻም  

ሪፖርት፤ 
 

የመስኖዎች መከታተያ መዝገብ 

መስኖ በሚሇማበት ወቅት የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ቢያንስ ከዚህ በታች 

የተዘረዘሩት መረጃዎች መዝግቦ መያዝ እጅግ ጠቃሚ ነዉ፡ 

 ሇእያንዲንደ መስኖ ብልክ ዉሃ የሚቀርብበትን ቀን እና የሚወስዯዉ ስዓት 
 በየአንዲንደ መስኖ ብልክ ሙለ በሙለ የሇማ ማሳ ብዛት/ስፋት በሄ/ር፤ 
የንብረት መዝገብ 

በመስኖ ማህበሩ ስም በባሇቤትነት የተያዙ ማንኛዉም ተንቀሳቃሽና የማይንቀሳቀሱ/ቋሚ/ 

ንብረቶች የግዴ ተመዝግበዉ መያዝ ይኖርባቸዋሌ፡፡ ሇምሳላ የቢሮ ዕቃዎች፤ የመገሌገያ 

መሳሪያዎች፤ ማሽነሪዎች እና ተሽከርካሪዎች፤ሁለም የመስኖ ማህበሩ ንብረቶች፡፡ የመስኖ 

ማህበሩ ፀሏፊ ሁለንም በማህበሩ ስም የሚገኙ ተንቀሳቃሽና ቋሚ ንብረቶች በንብረት 

መዝገብ መዝግቦ መያዝ አሇበት፡፡ ቢያንስ በዓመት አንዴ ጊዜ የንብረት ቆጠራ በማዴረግ 

ሇማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በሪፖርት መግሇጽ ይኖርበታሌ፡፡ 

የንብረት መዝገብ ይዘት ምን እንዯሚመስሌ በሚቀጥሇዉ ገጽ ይመሌከቱ፡፡ 

የንብረት መዝግብ 
የ : _______________________የመስ/ዉ/ተ/ማህበር የሂሳብ ዘመን: 2007  
ተ.ቁ ዝርዝር ንብረቱ የተገ/ቀን ገንዘብ ምንጭ ንብረቱ አሁን ያሇበት ሁኔታ 

ህንጻዎች/ግንባታዎች 
1 የማህበሩ ቢሮ 1-12-2003 በፕሮጀክት ጥሩ 
2 መጋዝን  1-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 
3     

የቢሮ ዕቃዎች 
1 ጠረንጴዛ 20-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 

2 ወንበር 20-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 

3 ወንበር 20-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 

4 ወንበር 20-12-2003 ማህበሩ የተሰበረ 

5 ወንበር 20-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 

6 ካዝና 15-02-2001 ማህበሩ ጥሩ 
7     

መገሌገያ መሳሪዎች 
1 አካፋ 4-1-2004 ማህበሩ ጥሩ 

2 አካፋ 4-1-2004 ማህበሩ ጥሩ 
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3 ባሌዱ 4-1-2004 ማህበሩ ጥሩ 

4 ባሌዱ 4-1-2004 ማህበሩ ጥሩ 
5 ታይፕራይተር 15-1-2004 ማህበሩ ዯህና 
6     

ማሽነሪ 
1 የሇም    
2     
3     

 
1 ሞተር ሳይክሌ 1-12-2003 ማህበሩ ጥሩ 
2 ሳይክሌ 22-1-2004 ማህበሩ ጥሩ 
3     

  ያዘጋጀዉ ስም: ___________________  

የማህበሩ ሉቀመንብር ፊርማ: ________________  
ቀን : _________________ 

 

በመጋዝን የሚገኙ ንብረቶች ቆጠራ መዝገብ 

የመስኖ ማህበሩየሚጠቀምባቸዉ በመጋዘን ዉስጥ የሚገኙ ዕቃዎች ሇምሳላ 

ጽ/መሳሪያ፤ሲሚንቶ፤መሇዋወጫ ዕቃዎች፤በመጋዝን የሚገኙ ንብረቶች ቆጠራ መዝገብ 

እንጅ በማህበሩ የቋሚ ንብረት መዝገብ ሊይ አይመዘገቡም፡፡ የማህበሩ ፀሏፊ ማህበሩ ግዥ 

ፈጽሞባቸዉ  አገሌገልት ሉሰጡ ወዯ መጋዝን የሚገቡትን አሊቂ ንብረቶች ወዱያዉኑ 

በመጋዝን ንብረት መቆጣጠሪያ መዝገብ ሊይ መመዝገብ ይኖርበታሌ፡፡ የመስኖ ማህበሩ 

ፀሏፊ ንብረት ወዯ መጋዘን ሲገባ ከንብረትገቢ ዯረሰኝ በመዉሰዴ በመዝገቡ ሊይ ንብረት ገቢ 

አምዴ ሊይ ወዱያዉኑ በመዝገብና ከማህበሩ ንብረት ወጥተዉ ሇጥቅም የሚዉለት ወይም 

ሇላሊ አካሌ ሲተሊሇፉ ከንብረት ወጭ ዯረሰኝ ሊይ በመዉሰዴ ከመጋዝን መቆጣጠሪ መዝገቡ 

የወጭ አምዴ ሊይ በመመዝገብ  በማንኛዉም ጊዜ ማህበሩ አሁን በመጋዝን ያሇዉን ንብረት 

በቀሊለ ማወቅ ይቻሊሌ፡፡ ማህበሩ  አሊቂ የመጋዘን ዕቃዎች በግዥም ሆነ በስጦታ ካገኘ 

ንብረቱ የተገዛበት ዯረሰኝ/ፋክቱር በአባሪነት መያያዝ ይኖርበታሌ ፡፡ እንዱሁም ከማህበሩ 

የመጋዝን ዕቃዎች ወጭ ሲሆኑ ወጭ ያዯረገዉ አካሌ ከንብረት ወጭ ዯረሰኝ ሊይ ፈርሞ 

መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

ምሳላ በመጋዘን ያለ ንበረቶች መዝገብ 

በመጋዝን ያሇ ንብረት መዝገብ 
የ : _______________________ የመ/ዉ/ተጠ/ማህበር የሂሳብ ዘመን: 2006 
ተ.ቁ ቀን  ዝርዘር ገቢ ወጭ ቀሪ/ሚዛን የዯረሰኝ ቁጥር ምርመራ 
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በመጋዝን ያሇ ንብረት መዝገብ 
የ : _______________________ የመ/ዉ/ተጠ/ማህበር የሂሳብ ዘመን: 2006 
ተ.ቁ ቀን  ዝርዘር ገቢ ወጭ ቀሪ/ሚዛን የዯረሰኝ ቁጥር ምርመራ 
የእቃዉ ዓይነት: ሲሚንቶ መሇኪያ: ጆንያ 
1 01-03-2006 ስሚንቶ ግዥ 50  50 33  
2 05-03-2006 ሇስትራክቸር  B6 ወጭ   5 45 52  
3 10-03-2006 ሇስትራክቸር  B6 ወጭ   5 40 53  
4 11-03-2006  ሇስትራክቸር  B6 ወጭ   6 34 54  
5        
6        
7        
8        

የዕቃዉ ዓይነት: የተሇያዩ ዯረሰኞች                           መሇኪያ:  ቁጥር 

1 15-4-2006 የግዥ ዯረሰኞች 100  100 34  

2 18-4-2006 
የማህበሩ ሉቀመንበር ወጭ 
ያዯረገዉ 

 1 99 55  

3 22-4-2006 
የማህበሩ ፀሏፊ ወጭ 
ያዯረገዉ 

 3 96 56  

4        
5        
የዕቃዉ ዓይነት መሇኪያ 
1        
2        
3        
4        
5        
6        
የዕቃዉ ዓይነት: ቁጥር: 
1        
2        
3        
4        

 

የቅሬታ መመዝገቢያ መዝገብ 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ ግሌጽ እና ተጠያቂነት ያሇበት አሰራር  

መኖሩን  ሇማረጋገጥ ማህበሩ በሚሰጠዉ አገሌግልት ሊይ አባሊትም ሆኑ አባሌ ያሌሆኑ 

ተገሌጋዮች ቅሬታዎች ሲኖራቸዉ  ሇማህበሩ በጽሁፍ  እንዱያቀርቡ ማዴርግ በማህበሩ 

አሰራር ሊይ አዉንታዊ አስተዋጽኦ ይኖረዋሌ፡፡የማህበሩ ፀሏፊም የቀረቡ ቅሬታዎችን 
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በቅሬታ መመዝገቢያ መዝገብ ሊይ ማስፈር አሇበት፡፡ ከዚህም በተጨማሪ የማህበሩ ፀሏፊ 

የዯረሰዉን ቅሬታ ፋይሌ አዴርጎ ከማስቀመጡ በሊይ ወዯፊት ምሊሽ አንዱሰጥበት 

የቅሬታዉን ግሌባጭ/ኮፒዉን ሇማህበሩ ሉቀመንበር እንዱዯርሰዉ ማዴረግ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

እንዱህ ዓይነት ሁኔታ ሲፈጠር የማህበሩ ሥራ አመራር  ኮሚቴ አባሊት በጉዲዩ ሊይ 

ምርመራ በማካሄዴና በማጣራትሇችግሩ/ሇቅሬታዉ የመፍትሔ አቅጣጫ ማስቀመጥና 

ሇቅሬታ አቅራቢዎች የዯረሱበትን ዴምዲሜ በጽሁፍ ሪፖርት ማቅረብ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

 
የተግባር ሌምምዴና መሌመጃ 
 በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ነክ ያሌሆኑ መዝገቦች የተዘጋጀዉ 
ስሌጠና ቀርቦ ከተብራራ በኋሊ አሰሌጣኙ መዝገቦችን እንዳት ኢንስፔክትና ዓመታዊ 
ምርመራ ማዴረግ እንዲሇባቸዉ ሇሰሌጣኞች እየሰራ ያሳያቸዉ፡፡  

 አሰሌጣኙ ሰርቶ ካሳያቸዉ በኋሊ የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች በራሳቸዉ ገንዘብ ነክ 
ያሌሆኑ መዝገቦችን ኢንስፔክትና ምርመራ እንዱያዯርጉ ዕዴለ ይሰጣቸዉዉ፡ 

 

3.1.4. ዓመታዊየስራዕቅዴምርመራ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ ሇጠቅሊሊ ጉባኤዉ ዓመታዊ 

ስብሰባ ቀርቦ ከመጽዯቁ በፊት ወሳኝ ሰነዴ በመሆኑ ሇማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ቀርቦሊቸዉ 

አስተያየት እንዱሰጡበትና ይሁንታ እንዱያገኝ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

? ሇመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ስሌጠና ተሳታፊዎች  ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ 
ዉስጥ የሚገሇጹ ምን ምን ጉዲዮች ናቸዉ? መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ጻፍ። 

 
የመስኖ ማህበሩ ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ በቀጣይ በጀት ዓመት ማሇትም (ከሰኔ/1 እስከ 

ሏምላ/30) ዴረስ ሉከናዉኑ በዕቅዴ የተያዙ ዋና ዋና ተግባራትን የሚይዝ ነዉ፡፡ ከእነዚህ 

ተግባራት መካከሌ፤ 

 ሉሰራ የታቀዯ የመስኖ ጥገና እና እዴሳት ሥራ እንዱሁም የሚከናወንበት 
ጊዜ/መርሃ-ግብር/፤ 

 በዕቅዴ የተያዘ የዉሃ ስርጭት፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ የጊዚያዊ እና ቋሚ ሰራተኞች እንዱሁም የቀን ሰራተኞች ቅጥር ፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያመሰብሰቢያ ጊዜ፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ የቢሮ፤ የመገሌገያ ማሳሪያዎችና ማስነሪዎች/ተሸከርካሪዎች፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ የመሌሶ ማቋቋምና የመስኖ ዯንብ ማሻሻያ፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ በአዱስ የሚመረጡ የሥራ አመራር እና የቁጥጥር ኮሚቶዎች፤ 
 በዕቅዴ የተያዘ በአዱስ ሇሚመረጡ የሥራ አመራር፤የቁጥጥር ኮሚቴ አካሊት እና 

ቅጥር ሰራተኞች ስሌጠና፤ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  55 SNNPRS  

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ ሇዓመታዊ በጀት መሰረት 

ስሇሆነማህበሩ በዓመቱ ዉስጥ በገቢነት ሉሰበስበዉ ወይም ሥራዉን ሇማስፈጸም 

የሚያወጣዉ ወጭንም መጠን ዕቅደ ይወስናሌ፡፡ የመስኖ ማህበሩ ዓመታዊ የሥራ 

ዕቅዴማህበሩ በዓመቱ ከአባሊት ሉሰበስብከአሰበዉ መስኖ አገሌግልት ክፍያና የመስኖ ሥራ 

እንቅስቃሴ ወጭዎች ቀጥተኛ ግንኙነት ስሊሇዉ በአፈጻጸሙ ሊይ ከፍተኛ ተጽዕኖ 

ይፈጥራሌ፡፡ የሚያስፈሌገዉን ወጭ እና ከማህበሩ አባሊት የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ 

መጠንን የሚያካትት ነዉ፤፤ 

አብዛኛዉን ጊዜ ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ የሚዘጋጀዉ በግንቦት ወይም ሰኔ ወር አካባቢ ሆኖ 

በግንቦት ወር የመስኖ ዉሃ እንክብካቤ ኢንስፔክሽን ተግባሩ መጠናቀቅን ተከትል እና 

የማህበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ከመካሄደ ሰኔ ወር በፊት ቢሆን ይመረጣሌ/አሇበት፡፡ 
 

በዕቅዴ የተያዘ የመስኖ ዉሃ እንክብካቤ፤ጥገና እናየሚከናወንበት ጊዜ (መርሃ-ግብር(ጊዜ) 

ዓመታዊየስራ ዕቅዴ ማመሊከት ያሇበትበኢንስፔክስኑ ግኝቱ መሰረት የመስኖ እንክብካቤና 

ጥገና ሥራ የሚዯረግሇት የትኛዉ እንዯሆነ ትክክሌ ማመሊከት አሇበት፡፡ የመስኖ ዉሃ 

ማህበሩ ዓመታዊ ዕቅዴ ሲዘጋጅ በተጨማሪ ማመሊከት ያሇበት የመስኖ እንክብካቤና ጥገናዉ 

ሥራዉ እንዳት እና መቼ እንዯሚካሄዴ፤በመስኖ ዉሃ ጠረጋ፤እንክብካቤና ጥገና ሥራ ሊይ 

የማህበሩ አባሊትተሳትፎ ያዯርጋለ ወይስ አያዯርጉም፣ ተሳትፎ የሚያዯርጉ ከሆነ ማህበሩ 

ተሳትፏቸዉን/ግብዓታቸዉንበምን እንዯሚያካክሱ በግሌጽ ማሳየት አሇበት፡፡ 

በዕቅዴ የተያዘ የዉሃ ስርጭት ዕቅዴ 

ዓመታዊ ዕቅዴ ሲዘጋጅ መግሇጽ እና ማመሊከት ያሇበት መስኖ በሚሇማበት የማህበሩ 

አካባቢ ዉጤታማና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የመስኖ ዉሃ ሥርጭት እንዱኖርየማህበሩን 

ቅጥር ሰራተኞች ጨምሮ ሁለም የማህበሩ አባሊትና አመራሮችን እንዳትመዯራጀት 

እንዲሇበት በዝርዘር ማሳየት ይኖርበታሌ፡፡   

ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሉሰበሰብ የታቀዯ 

ከአባሊትየመስኖአግሌግልት ክፍያን ሇመወሰንና ሇመሰብሰብ በርካታ ትግባራትን ማከናዉን 

ይጠይቃሌ፡፡ ከእነዚህ ተግባራት መካከሌ፤ የመስኖ አገሌግልት መሰብሰቢያ ዯረሰኞችን 

ማዘጋጀንና ማሰራጨት፤የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያዉ ከአባሊት የሚሰበሰበዉ በስንት 

ጊዜ ዉሥጥ እንዯሆነ መወሰን እና የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያዉን በተወሰነዉ ጊዜ 

ዉስጥ ያሌከፈለ አባሊት ሲያጋጥሙ የሚወሰደ እርምጃዎችና የቅጣት መጠን መወሰን 

በዕቅደ ዉስጥ መካተት ይኖርበታሌ፡፡ ዓመታዊ ዕቅዴ ሲዘጋጅ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት 
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ክፍያ የሚሰበስበዉ እንዳትና በማን እንዯሆነ፤ የተሰበሰበዉ ገንዘብ ተሰብስቦ 

የሚጠናቀቅበትን ጊዜ ማመሊከት ይኖርበታሌ፡፡ 

በዕቅዴ የተያዘ የቋሚና ጊዚያዊ ሰራተኞች ቅጥር  

የማህበሩ ዓመታዊ የሥራ ዕቅዴ ሲዘጋጅመስኖ በሚያሇማበት አካባቢ የሚከናወኑ የመስኖ 

ሥራ እንቅስቃሴዎችና ጥገናዉን ሇማከናዎን የሚጠይቀዉ የሰዉ ኃይሌ ማሇትም የቋሚ 

ሰራተኛ እና ጊዚያዊ/የቀን ሰራተኛ ብዛት፣የጊዚያዊ ሰራተኞች ከሆኑ ቆይታ (ሇምን ያክሌ 

ወራት እንዯሚሰሩ) ና በወር የሚከፈሊቸዉን የወርሃዊ ዯመወዝ መጠን፤ የቀን ሰራተኞች 

ከሆኑ በቀን ምን ያክሌ እንዯሚከፈሊቸዉ በዕቅደ ዉስጥ መካተት ይኖርበታሌ፡፡ እንዱሁም 

ዕቅደ በቢሮ ዯረጃ የሚያስፈሌገዉ የሰዉ ኃይሌ ማሇት እንዯ ገንዘብ ያዥ እና ሂሳብ 

ባሇሙያዎችንም ቢሆን ማካተት ይሆንሌ፡፡ 

በዕቅዴ የተያዘ ቋሚ ንብረቶች ግዥ አና ላልች ኢንቨሰትመንቶች  

የመስኖ ማህበሩ  ዓመታዊ ዕቀዴ ዉስጥ ከሚካተቱ ተግባራት ላሊዉ የመስኖ ማህበራቱ 

በበጀት ዓመቱ የሚገዟቸዉ ቋሚ ንብረቶች ሇምሳላ የቢሮ ዕቃዎች፤ሇመስኖ ጥገናና 

ጠረጋ የሚያገሇግለ መሳሪያዎች/ማሽነሪዎች እና የመስኖ የማመንጨት አቅሙን 

ሇማሳዯግና ሇማሻሻሌ ወይም ጉዲት የዯረሰበት ግንባታም ካሇ መሌሶ ሇመገንባት 

የሚጠይቀው የገንዘብ መጠን በዕቅደ ዉሥጥ ማካተት አሇበት፡፡  

የኮሚቴ ምርጫና የሥሌጠና ዕቅዴ 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት መተዲዯሪያ ዯንብ በተገሇጸዉ መሰረት ኮሚቴዎቹ 

የተቀመጠሊቸዉን የአገሌግልት ዘመን የጨረሱ እንዯሆነ ወይም በተሇያየ ምክንያት 

የተጓዯለ ካለ በአዱስ እንዱመረጡ ማዴረግን እንዱሁም በአዱስ የተመረጡ አመራሮች 

ሇሥራዉ አዱስ በመሆናቸዉ በስራዉ ሊይ ክፍተት እንዲይፈጠር ሥሌጠና ማግኘት 

ስሊሇባቸዉ በዓመታዊ ዕቅደ ዉስጥ የስሌጠና በጀትን ጨምሮ በዕቅደእንዱካተት 

ማዯረግ፡፡ 

የዓመታዊ ዕቅዴ የማጽዯቅ ዘዳ/ቅዯምተከተሌ 

የዓመታዊ ዕቅዴ ሇማጽዯቅ የሚከተለን ዘዳዎች ሌንከተሌ ይገባሌ፡፡ 

 የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ ያዘጋጀዉን ረቂቅ ዓመታዊ የስራ ዕቅዴ እና በጀት  
ሆኖ የቁጥጥር ኮሚቴ ከአንዴ ወር ቀዯም ብል  እንዱመሇከተዉ እና አስተያየት 
እንዱሰጥበትማዴረግ (በግንቦት/በሰኔ ወር) ፡፡ 
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 የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴየቀረበሇትን ረቂቅ ዓመታዊ ዕቅዴ እና ዓመታዊ በጀት  
እንዯዯረሰዉ በጉዲዩ ሊይ አስተያየት እንዱሰጥ ማዴረግ (በግንቦት ወይም ሰኔ ወር)፡፡ 

 የመስኖ ማህበሩ ሉቀመንበር የተዘጋጀዉን ዓመታዊ ዕቅዴ  እና ዓመታዊ በጀት  
ሊይየማህበሩ ዓመታዊ ሰብሰባ በሚካሄዴበት ወቅት ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ 
አባሊትአቅርቦ ማጸዯቅ (በሰኔ ወይም በሏምላ ወር)፡፡ 

 የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሲካሄዴ የቁጥጥር ኮሚቴዎች በተዘጋጀዉ ዓመታዊ ዕቅዴና 
በቀረበዉ በጀት ሊይ የተመሇከተዉን የምርመራ ዉጤትና አስተያየቱን ጨምሮ 
ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉበኤ ሪፖርት እንዱያቀርብ ማዴረግ፡፡ 

 የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ በሚካሄዴበት ወቅት የማህበሩ አባሊት ተዘጋጅቶ የቀረበሊቸዉን 
ዓመታዊ ዕቅዴና ዓመታዊ በጀት ዴምጽ ሰጥተዉ ከማጽዯቃቸዉ በፊት በሰነድቹ ሊይ 
ማሻሻያ የማዴረግ መብት፡፡ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በሥራ አመራር 
ኮሚቴዉ የቀረበሇት ዓመታዊ ዕቅዴና ዓመታዊ በጀት ከአዲመጠ በኋሊ ወዱዉኑ 
አስተያየት ሰጥቶበት እንዱጸዴቅ ማዴረግ፡፡ 

  የማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ በጠቅሊሊ ጉባዔዉ የጸዯቀዉን ዓመታዊ ዕቅዴና በጀት 
ቅጅ የመስኖ ማህበሩን ሇሚቆጣጠረዉና ህጋዊ ዕዉቅና(ሰርተፊኬት) ሇሰጠዉ አካሌ 
ተመሌክቶት እንዱያጸዴቀዉ መሊክ አሇበት፡፡ 

 

መሌመጃ ና ሰርቶ ማሳያ 
 ስሇ መስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ ዕቅዴ እና በጀት አዘገጃጀት ሊይ 
ተዘጋጅቶ የቀረበዉ ስሌጠና ማብራሪያ ከተሰጠበት በኋሊ ቀጣይ የሚሆነዉ አሰሌጣኙ 
የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎች የዓመታዊ ዕቅዴና በጀት ሊይ እንዳት ምርመራ 
ማዯረግ እንዲሇባቸዉ  በተግባር  ሰርቶ እንዱያሳያቸዉ ይዯረጋሌ፡፡ 

 አሰሌጣኙ ሰርቶ ካሳዬ በኋሊ የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች በዓመታዊ ዕቅዴና በጀት 
ዝግጅት ሊይ የዉስጥ ዉጥጥርና ኦዱት ሥራዉ ሊይ ሌምምዴ እንዱያዯርጉ እዴሌ 
እንዱሰጣቸዉ ይዯረጋሌ፡፡ 

3.1.5. የዓመታዊሪፖርትምርመራ 

የመስኖ ማህበራት የሥራ አመራር ኮሚቴ የዓመቱን ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት አዘጋጅተዉ 

በማህበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ ሇማህበሩ አባሊት ከማቅረባቸዉ በፊት ሇማህበሩ የቁጥጥር 

ኮሚቴ አባሊት ቀርቦ አስተያት እንዱሰጡበት መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ 

? ሇስሌጠና ተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ዓመታዊ ሪፖርት ሉገሇጹ 
የሚገባቸዉ ጉዲዮቸ ምን ምን ሉሆኑ ይችሊለ? መሌሱን በፊሉፕ ቻርትና በነጭ ሰላዲ ጻፍ። 

 

በእያንዲንደ የሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የመስኖ ማህበራቱ የሥራ አመራር ኮሚቴበማህበሩ 

የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን፤ የተገኘዉን ዉጤትና በሥራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮች 
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በሂሳብ ዘመኑ ማጠቃሊያ በአጭሩ ማቅረብ ይኖርበታሌ፡፡ የዓመታዊ ሪፖርት ሲዘጋጅ 

ማካተት ያሇበት በአጭሩ፤ 

 የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ እና ሥራ አመራር ኮሚቴዎች የስብስባ ቀናት ብዛት፤ 
 የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ ፤ቁጥጥር ኮሚቴና ላልች ንኡሳን ኮሚቴዎች 

(የግብርና የሌማት ኮሚቴ) ምርጫ፤ 
 በማህበሩ ያለ ቅጥር ሰራተኞች፤ 
 የማህበሩ የመስኖ ስራ እንቅስቃሴ እና ጥገና አፈጻጸምን በዕቀዴ ከተያዘዉ ጋር 

በማነጻጸር፤ 
 በአሇፈዉ ወቅት በመስኖ የሇማ መሬት መጠን በሄ/ር፤ 
 የመስኖ ማህበሩን አቋም የሚገሌጽ የትርፍና ኪሳራ  እና የሃብትና ዕዲ መግሇጫ፤ 
 የተሰበሰበ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የገንዘብ መጠን እና በሂሳብ ዘመኑ 

መጀመሪያእሰበስበዋሇሁ ተብል በዕቅዴ ጋር በማነጻጸር፤ 
 ማህበሩ በበጀት ዓመቱ የሰበሰበዉ ገቢና ያወጣዉ ወጭ ከጸዯቀዉ ዕቅዴጋር 

በማነነጻጸር፤ 
 በሂሳብ ዘመኑ በማህበሩ የመስኖ ስራዉ እንቅስቃሴና ጥገና እንዱሁም በራሱ 

በማህበሩ አስተዲዯራዊ ስራዎች ያጋጠሙት ዋና ዋና ችግሮች፤ 

የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉበኤ ስበሰባ ከመካሄደ ከሦስት ሳመንታት ቀዯም ብል የማህበሩ ሥራ 

አመራር ኮሚቴ ያዘጋጀዉን ረቂቅ ዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ሇማህበሩ ቁጥጥር 

ኮሚቴ አባሊት በማቅረብ አስተያየት እንዱሰጡበት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ የቁጥጥር ኮሚቴ 

በዚህ ጉዲይ ሊይ የሚኖረዉ ተግባር በሂሳብ ዘመኑ በሥራ አመራር ኮሚቴዉ ተዘጋጅቶ 

የቀረበዉ ዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ማህበሩ በተጨባጭ ካከናወነዉ ተግባራት 

ጋር የሚመሳሰሌና ማህበሩን በትክክሌ የሚገሌጽ መሆኑን ማረጋገጥ ነዉ፡፡  

የማህበሩ ዓመታዊ ጠቅሊሊ ጉባኤ በሚካሄዴበት ወቅት በሥራ አመራር ኮሚቴዉ 

ተዘጋጅቶ የቀረበዉንናየቁጥጥር ኮሚቴዉ ዕዉቅና የሰጠዉ ዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም 

ሪፖርት ሇማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ ዉይይት ከተዯርገበት በኋሊ መጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ በሚካሄዴበት ዕሇት የቁጥጥር ኮሚቴዉ የተመሇከተዉንና ምርመራ 

ያዯረገበትን ዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጻምሪፖርት የማህበሩን አቋም በትክክሌ የሚገሌጽ 

መሆኑን የራሱ አባሊትም እንዯተመሇከቱትሇጠቅሊሊ ጉባኤዉ የመስክርነት ቃለን መስጠት 

አሇበት፡፡ 

የዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ሁሇት ጠቃሚ ምክንያቶች፡፡ 

 በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ የተመረጡ የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት የተሰጣቸዉን ተግባር 
በኃሊፊነት ይዘዉ ማከናወናቸዉን ሇማረጋገጥናየተከናወኑ ተግባራት ሇጠቅሊሊ ጉባኤዉ 
ቀርበዉ እንዱተቹ ስሇሚዯርግ፤ በዓመቱ የሚቀርበዉ የስራ አፈጻጸም ሪፖርት የማህበሩ 
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ሥራ አመራር ኮሚቴዎችጠቅሊሊ ጉባኤ አስጸዴቆ የሰጣቸዉን ተግባር በትክክሌ 
መወጣታቸዉንና አሇማወጣታቸዉን በርግጥም ዋናዉ ማረጋገጫ መንገዴ 
በመሆኑ፡፡የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በሥራ አመራር ኮሚቴዉ ተዘጋጅቶ የቀረበዉን 
የዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ተቀበል ያሊጸዯቀዉ እንዯሆነ ሥራ አመራር ኮሚቴ ሥራዉን 
በተገቢዉ ሁኔታ አሌተወጣም ማሇት ነዉ፡፡ ስሇሆነ ኮሚቴዉ ሪፖርቱን እንዯገና አሻሽል 
በማዘጋጀት የዓመቱን ዕቅዴ አፈጻጸም በትክክሌ የሚገሌጽሪፖርት ማቅረብ አሇበት፡፡ 
ኮሚቴዉይህንን ማዴረግ ካሌቻሇ ዯግሞ ሥራዉን እንዱሇቅ በማዴረግ ላሊ የሥራ 
አመራር ኮሚቴ ምርጫ ማካሄዴ አሇበት፡፡ 

 ማንኛዉም የማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሌ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤከሰጣቸዉ 
ስሌጣንና ኃሊፊነት በሊይ በመሄዴ ሇሚፈጸሙት ማንኛዉም ጥፋት በግሌ 
ተጠያቂይሆናለ፡፡የዓመታዊ ሪፖርቱ በጠቅሊሊ ጉባኤዉ ተቀባይነት አግኝቶ ከጸዯቀ 
የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ አባሊት በሂሳብ ዘመኑ ሇተከናወኑ ተግባራት ሙለዉን ኃሊፊነት 
የሚወስደ ይሆናሌ፡፡ በማህበሩ ጠቅሊሊ ጉባኤ ተቀባይነት አግኝቶ በጸዯቀ ዓመታዊ ዕቅዴ 
አፈጻጻም ሇሚነሱ ማናቸዉም ጥያቄዎች የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በተናጠሌ 
ተጠያቂ አይሆኑ፡፡  

አንዴ የዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት ጥሩ ነዉ የሚባሇዉ፤ 

 እጥር ምጥን ያሇ ሲሆን ወይም ፍሬ ነገሩ ሊይ ሲያተኩር፤ 
 ግሌጽ የሆነ ( ገሊጭ ሲሆን) 
 ታማኒነት ሲኖረዉ ( የተሟሊ እና ትክክሇኛ የሆነ) 
 ከአዴል የፀዲ (ገሇሌተኛ እና ከእዉነት ያሌራቀ) 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት መነሻ/ሞዳሌ የዕቅዴ አፈጻጻም ሪፖርት ፎርማት 

ከዚህ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፤ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት መነሻ/ሞዳሌ የዕቅዴ አፈጻጻም ሪፖርት ፎርማት 

መግቢያ 

 የ---------- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የ----- በጀት ዓመት ዕቅዴ አፈጻጸም 
ሪፖርት፤ 

 የማህበራት የአባሊት ቁጥር ከነበረበት ከ-------- ወዯ ------- አዴጓሌ/ቀንሷሌ፤ 
 የማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት በተጠናቀቀዉ በጀት ዓመት ------ ጊዜ ተሰብስበዋሌ፤ 
 በበጀት ዓመቱ የማህበሩ ጠቅሊሊ ጉበኤ ------------ ጊዜ ተካሂዶሌ፤ 
 በበጀት ዓመቱ የተመረጡ የሥራ አመራር ኮሚቴ ብዛት ካሇ --------  
 በበጀት ዓመቱ የተመረጡ የቁጥጥር ኮሚቴ ብዛት ካሇ ------------ 

የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና የተካሄዯ  
 በመስኖ የሇማ መሬት መጠን ------- በሄ/ር 
 በጥቅለ የመስኖ ዉሃ ግንባታ ጥገናና ዕዴሳት፤ 
 የመስኖ ማህበሩ በጥቅለ የቀጠራቸዉ ቋሚ/ጊዚያዊ ሰራተኛ ብዛት -------- 

ከዉሃ አገሌግልት የተሰበሰበ ገንዘብ 
 ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ የተሰበሰብ ገንዘብ ዴምር በብር ------------------ 
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 ጠቅሊሊ ከመስኖ አገሌግልት የተሰበሰበ ገንዘብ መጠን በብር-------------- 
 በተጠናቀቀዉ የሂሳብ ዘመን ከአባሊት በዯረሰኝ የተሰበሰበ የዉሃ አገሌግልት ክፍያ አፈጻጸም --
------------%. 

የሂሳብ ሪፖርት 
የሂሳብ መግሇጫዎች (የገቢና ወጭ መግሇጫ እና የሀብትና ዕዲ መግሇጫ)፤ 

 ጥቅሌ ገቢ በዕቅዴ ከተያዘዉ በጀት ጋር ሲነጻጸር 
 ጥቅሌ ወጭ በዕቅዴ ከተያዘዉ በጀት ጋር ሲነጻጸር  
 የማህበሩ ቋሚ ንብረቶች ( የቢሮ ዕቃዎች፤ማሽነሪዎችና ተሸከርካሪዎች) 
 የማህበሩ አጠቃሊይ ንብረት (ቋሚና ተንቀሳቃሽ) 
 በተጠናቀቀዉ በጀት ዓመት አጠቃሊይ የማህበሩ ሂሳብ ዉጤት በመብሌጥ/በማነስ ብር-----.  
 የማህበሩ የመጠባበቂያ ሂሳብ መጠን ከባሇፈዉ ዓመት ጋር ሲነጻጸር ------- በመብሌጥ 

ወይም በመቀነስ. 
ላልች ተግባራት 
በማህበሩ የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴ እና ጥገና እንዱሁም በማህበሩ አስተዲዯራዊ ሥራዎች ሊይ 
ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮችና በችግሮቹ ሊይ የተሠጠ የመፍትሔ ሃሳቦች ዝርዘር. 

ማጠቃሇያ፤ 
ከሊይ በተዘረዘሩት ጉዲዮች ሊይ በሚቀጥሇዉ ዓመት ማስተካከያ እንዱዯረግ የመፍትሄ ሃሳብ 
ማቅረብና ማጠቃሇሌ፤ 

 
መሌመጃና የተግባር ሌምምዴ 
 ስሇ መስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት አዘገጃጀት ስሌጠና ከቀረበና  

ማብራሪያ ከተሰጠዉ  በኋሊ ቀጣይ የሚሆነዉ አሰሌጣኙ የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎች የዓመታዊ ዕቅዴ 
አፈጻጸም ሪፖርትን ምርመራ እንዳት ማዯረግ እንዲሇባቸዉ  በተግባር  ሰርቶ እንዱያሳያቸዉ ይዯረጋሌ፡፡ 

 አሰሌጣኙ ሰርቶ ካሳዬ በኋሊ የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች በዓመታዊ ዕቅዴ አፈጻጸም ሊይ የዉስጥ ዉጥጥርና 
ምርመራ ሥራዉ ሊይ ሌምምዴ እንዱያዯርጉ እዴሌ እንዱሰጣቸዉ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

 

At the end of the training session, a handout with a detailed summary 
about the periodic inspection and (annual) audit of the non-financial 
records of the IWUA in simple local language must be distributed among 
all participants.. 
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3.2.  የስሌጠና ማንዋሌ AT 2. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መዛግብት 
ኢንስፔክሽንና የሂሳብ ምርመራ 

የዚህ ስሌጠና ዓሊማዉ 

 ሰሌጣኞች የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን የተሇያዩ የሂሳብ ሰነድችንና 
መዛግብትን እንዳት ወቅታዊ የኢንስፔክት ማዴረግ እንዲሇባቸዉና የማህበሩ ሂሳብ 
በዓመት አንዴ ጊዜ የሂሳብ ምርመራ መዯረግ እንዲሇበት ግንዛቤአቸዉን ሇማሳዯግ፤ 

 ሇሰሌጣኞች የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የዓመታዊ የሂሳብ ሪፖርትና 
ዓመታዊ በጀት አሊማና ይዘት ሊይ ማብራሪያ ሇመስጠት ነዉ፡፡ 

ርዕስ 

 ኢንስፔክሽንናየሂሳብ ምርመራየሚዯረግባቸዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የሂሳብ መዛግብቶች፤ 
 አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ፣ 
 የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፣ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ፣ 
 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ፣ 

 ዓመታዊ በጀትን ምሌከታ ማካሄዴ 
 የሂሳብ መግሇጫዎችን ቁጥጥር ማዴረግ 
 ትርፍና ኪሳራ መግሇጫ 
 ሃብትና ዕዲ መግሇጫ 

 ዓመታዊ የሂሳብ ቁጥጥር 
ተሳታፊዎች፡- የመስኖ ዉሃ ማህበራት የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት 

የስሌጠና ግብዓቶች፤ ፈሉፕ ቻርት፣ በፓወር ፖይንት ገሇጻ፣ማንዋልች፣ምሳላዎች እና 

መሌመጃዎች 

የሚወስዯዉ ጊዜ፣ 6 ስዓት (2 X 3 ስዓት) 

3.2.1. የመስኖ ዉሃ ማህበራትን አጠቃሊይ መዝገብ ኢንስፕክሽንና ሂሳብ 
ምርመራ /ኦዱት 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- የመስኖ ማህበራት አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ማሇት ምን 
ማሇት ነዉ? መሌሳችሁን በተሰጣችሁ ፍሉፕ ቻርትና በነጭ ቦርደ ሊይ አስቀምጡ 

 

ይህ የሂሳብ መዝገብ ሁለንም የማህበሩን የሂሳብ ሌዉዉጦች ማሇትም ገቢዎችንና 

ወጭዎችን በጥምር እንዯቅዯም ተከተሊቸዉ እያንዲንደን ሂሳብ የምንመዘግብበት መዝገብ 

ሲሆን የሂሳብ ሌዉዉጦቸን የመመዝገቡ ሂዯት የሂሳብ መዝገባ ተብል ይጠራሌ፡፡ 
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እያንዲንደ የሂሳብ ሌዉዉጥ በአጠቃሊይ የሂሳብ ሇመመዝገብ በቂ መረጃ ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ይህንን የሂሳብ ሌዉዉጦችን በሂሳብ መዝገብ ሇመመዝገብ እንዯበቂ መረጃ ሆነዉ 

የሚያገሇግለን መሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች ናቸዉ፡፡ የሂሳብ ሌዉጦችን ወዯ ሂሳብ መዝገብ 

ሌንወስዲቸዉ የምንችሇዉ፤ 

 ሌዉዉጥ የተዯረገዉ የገንዘብ መጠን ከነተጨባጭ ምክንያቱ ሲታወቅ፤ 
 ሌዉዉጥ የተዯረገበት ጊዜ/ቀንና በቂ ምክንያቱ ሲገሇጽ፤ 
 ሌዉዉጥ የተዯረገዉ ከላሊ አካሌ ጋር ሲሆን የሚለትን ያካትታሌ፡፡ 

የሂሳብ ሌዉዉጥ በአጠቃሊይ የሒሳብ መዝገብ ሇመመዝገብ የሚከተሇዉን ሁሇት 

መሰረታዊ ሂዯቶችን መከተሌ ይኖርብናሌ፡፡ 

 የሂሳብ ሌዉዉጡን ከመሰረታዊ የሂሳብ ሰነድች ሊይ ማንሳት ሇምሳላ ባንክ ገቢ 
የተዯረገበት  ስሉፕና ዯረሰኞች፤ 

 የሂሳብ ሌዉዉጦችን ከበቂ መግሇጫ ጋር ወዯ ሂሳብ መዝገብ ማስገባት፤ 
 የመስኖ ማህበሩ ገንዘብ ሲቀበሌ በገቢ መዝግብ መመዝገብ፤ ፤ 
 የመስኖ ማህበሩ ገንዘብ ሲከፍሌ በወጭ መዝገብ መመዝገብ፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አጠቃሊይ መዝገብን በሚመሇከት በመግቢያዉ 
ሊይ ስሌጠናን የተሰጠ ቢሆንም አሰሌጣኞች የሂሳብ ምዝገባ ጠቀሜታን ሇተሳታፊዎች 
አንዴ ጊዜ በተጨማሪ ገሇጻና ማብራሪያ መስጠት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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የአጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ይዘት  

ከዚህ በታች የቀረበዉ ምሳላ አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ ሊይ እንዳት መመዝገብ እንዲሇብን 

ያሳያሌ፡፡ 

የ-------------------------------- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 
አጠቃሊይ የሂሳብ መዝገብ 

የሂሳብ ዘመን 2005 
ገፅ: 1  

ቀን አጭር ዝርዝር መግሌጫ የዯረሰኝ ቁጥር ገቢ ወጭ 
(1) (2) (3) (4) (5) 

15/ጥር/2009 50 አባሊትች የአባሌነት 
ክፍያየአንደ ዋጋ በብር 100.00  1 እስከ 50 5000  

31/ጥር/2009 ሇመስኖ ዉሃ ቴክኒሻን የጥር 
ወርዯመወዝ ተከፈሇ 21  500 

02/የካቲት/2009 የቢሮ ዕቃዎች  352  1,500 
04/የካቲት/2009 የጽ/መሳሪያ ግዥ በደቤ 401  1,000 
15/የካቲት/2009 አቶ ተፈራ አዯራ የ1.5 ሄ/ር 

የዉ/አገ/ክፍያ ከፈሇ 51 150  

15/የካቲት/2009 አቶ ይርጋ ጥሊሁን የ1 ሄ/ር 
የዉሃ/አገ/ክፍያ ከፈሇ 52 100  

31/የካቲት/2009 ሇመስኖ ዉሃ ቴክኒሻን የየካቲት 
ወር ዯመወዝ ተከፈሇ 22  500 

 

 የአጠቃሊይ መዝገብ ገጽ ቁጥር በመዝገቡ በሊይኛዉ ማዕዘን በቀኝ በኩሌ ይገኛሌ፤ 
 የሂሳቡ የተመዘገበበት ዓ.ም በመጀመሪያዉ በቀኝ በኩሌ ረዴፍ ወዯታች የተዘረዘረዉ 

ነዉ፤ 
 ሁለም የሂሳብ ሌዉዉጦች የተካሄደበት ቀን የሚመዘገቡት ቀን በሚሇዉ ረዴፍ 

ይሆናሌ፤ 
 የሂሳቡ ዝርዝር የሚጻፈዉ አጭር መግሇጫ በሚሇዉ ረዴፍ ይሆናሌ፤ 
 የሂሳብ ሌዉዉጡ የተከናወነበት የዯረሰኝ ቁጥር ከሊይ በርዕሱ የዯረሰኝ ቁጥር በሚሇዉ 

3ኛዉ ረዴፍ ነዉ፤ 
 ጥሬ ገንዘብ ገቢ የሆነዉ መጠን በርዕሱ በተዘረዘረዉ ረዴፍ በገቢ በሚሇዉ ርዕስ  ሊይ 

ይመዘገባሌ፤ 
 ጥሬ ገንዘብ ወጭ የሆነዉ መጠን በሊይኛዉ ረዴፍ በወጭ በሚሇዉ ረዴፍ ሊይ 

ይመዘገባሌ፤ 

 
መሌመጃ 
 ተዘጋጅቶ የቀረበዉን ሥሌጠና ርዕስ ገሇጻ ከተዯረገ በኋሊ አሰሌጣኙ የማህበሩ 
የቁጥጥር ኮሚቴዎች ሂሳቡን እንዳት መመርመር እንዯሚችለ እየሰራ ማሳየት 
አሇበት; 
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 የዚህ ስሌጠና ተሳታፊዎች በምሳላ ተሰርቶ የቀረበሊቸዉ የሂሳብ መዝግብ 
የአመዘጋገብ ስህተት መኖሩንና አሇመኖሩን ኢንስፔክት ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

3.2.2. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መዛግብት ኢንስፔክሽን እና የሂሳብ 
ምርመራ፡፡ 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዉስጥ የቁጥጥር 
ኮሚቴዎች ኢንስፔክት የሚዯረጉት የሂሳብ መዛግብት የትኞቹ 
ናቸዉ?መሌሱንበፊሉፕቻርት ወይም ነጭ ቦርዴ ሊይ ጻፉ፤ 

 

ከአጠቃሊይ መዝገብ በተጨማሪ የመስኖ ማህበራት ሉኖራቸዉ የሚገባና የዕሇት ከዕሇት 

የማህበሩን የሂሳብ ሌዉዉወጥ የሚመዘግቡባቸዉ የሂሳብ መዛግብት መካካሌ፤ 

 የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ መዝገብ፤ 
 የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ፤ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መዝገብ፤ 

 

በፋይናንስ ሥራ አመራር ሥሌጠና ማንዋሌ መግቢያ ሊይ የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፤የባንክ 
ሂሳብ መከታተያ መዝገብ፤ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ፤ የተመሇከትናቸዉ 
ቢሆንም አሰሌጣኞች የግዴ የመስኖ ማህበራት ስሇሚጠቀሙባቸዉ የሂሳብ መዛግብት 
አንዴ ተጨማሪ ገሇጻና ማብራሪያ መስጠት ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያመዝገብ 

የጥሬ ገንዘብ መዝገብን የምንጠቀመዉ በጥሬ ገንዘብ የተሰበሰቡ ገቢዎች እና የወጡ 

ወጭዎችን የሚመዘገቡበት የሂሳብ መዝገብ ነዉ፡፡ የጥሬ ገንዘብ መዝገብ በየሂሰብ መዝገቡ 

ገጽ መጨረሻ ሊይ ወይም በየወሩ የተከናወኑ የጥሬ ገንዘብ ገቢ እና ወጭ ሌዉዉጦች 

ከተከናወኑ በኋሊ የገጹ/የወሩ አጠቃሊይ ዴምር በየርዕሳቸዉ ተዯምሮ በሁሇት መስመር 

መዘጋት አሇበት፡፡ እዚህ ሊይ የጥሬ ገንዘብ ሂሳቡ ይዘጋሌ ስንሌ በየሂሳብ አርስቱ ጥሬ 

ገንዘብ ገቢ፣ ጥሬ ገንዘብ ወጭ እና ሚዛኑን ቁሌቁሌ በመዯመር ዴምሩን በታችኛዉ 

መስመር ሊይ ማስቀመጥ ማሇት ነዉ፡፡ ከጥሬ ገንዘብ ገቢ ሊይ ጥሬ ገንዘብ ወጭ 

ተቀንሶበት የሚኖረዉ ሚዛን የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ከሰበሰበዉና ወጭ አዴርጎ በዕጁ ካሇዉ 

ጥሬ ገንዘዘብ ጋር እኩሌ መሆን አሇበት፡፡ በየሂሳብ መዝገቡ ገጹ መጨረሻ የተቀመጡት 

የሂሳብ ዴምር በይዞራሌ ወዯ ሁሇተኛዉ ገጽ/ወር የመጀመሪያ ገጽ/ወር መጀመሪያ መነሻ 

እንዱሆኑ የቀጣዩን ወር ዝርዝር ከመጻፋችን በፊት የዞረ ዴምር በሚሌ ማስፈር 

ይኖርብናሌ፡፡   
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ምሳላ፤- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የጥሬ ገንዘብ መዝግብ 

የ---------------- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የጥሬ ገንዘብ መዝግብ 

የመዝገብ ገጽ: _______ የሪፖርት ወር: _______________ ዓ.ም: 20__ 
ተ.ቁ 
(1) 

ቀን 
(2) 

ዝርዝር 
(3) 

ዯረሰኝ 
ቁጥር 

ገቢ በብር 
(4) 

ወጭ በብር 
(5) 

ሚዛን በብር 
(6) 

  መነሻ ሚዛን                    
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
  ዴምር:                     

የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ፊርማ: ________________________ 

የማህበሩ ሉቀመንብር ፊርማ: ___________________________ 

 

በማህበሩ ዉስጥ ተጠያቂነትና ግሌጽነት ያሇዉ አሰራር መኖሩን ሇማረጋገጥ የቁጥጥር 

ኮሚቴ አባሊት በተቀመጠሇት ጊዜ (በየሩብ ዓመቱ) የማህበሩን ጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪ 

መዝግብን መመርመር ይኖርባቸዋሌ፡፡ የቁጥጥር ኮሚቴ የጥሬ ገንዘብ መቆጣጠሪያ ምዝገባ 

በየዕሇቱ እየተዯረገ መሆኑን ሇማወቅ እና ሇማረጋገጥ፤ 

 የማህበሩ ገንዘብ ያዥ የጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሥራዉን በየዕሇቱ እያከናወነ መሆኑን፤ 
 በማህበሩ የጥሬ ገንዘብ መዝግብ ሪፖርት የተዯረገዉና በማህበሩ ገንዘብ ያዥ ዕጅ አሇ 

የሚሇዉ ገንዘብ መጠን እኩሌ መሆኑን የማረጋገጥ፡፡ 
 

የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት በባንክ በኩሌ የሚያዯርጉትን የሂሳብ ሌዉዉጦች ሁለ 

በባንክ የሂሳብ መከታተያ መዝገብ ሊይ መመዝገብ ይኖርባቸዋሌ፡፡ የባንክ ሂሳብ መዝገብ 

ከጥሬ ገንዘብ መዝግብ ጋር ተመሳሳይ ናቸዉ፡፡ ነገር ግን የመዝገቡ የመጨረሻዉ አምዴ 
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(columon) ቀሪ/ሚዛን የሚያሳየዉ ማህበሩ አሁን ጥሬ ገንዘብ በባንክ ምን ያክሌ እንዲሇዉ 

የሚያሳይ ነዉ፡፡ የሁሇቱ ሌዩነት ማህበሩ ጥሬ ገንዘብ በዕጅ ሲቀበሌ እና በዕጅ ሲከፍሌ 

በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ይመዘግበዋሌ፡፡ ነገር ግን ማህበሩ ጥሬ ገንዘብ በማህበሩ የባንክ ሂሳብ 

ሲገባሇትና በቼክ ሲከፈሌ በባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ የሚመዘግብ መሆኑ ነዉ፡፡ 

የ---------------የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ 

የመዝገብ ገፅ ቁጥር: ________ ሪፖርቱ የተሰራበት ወር: ___________ ዓ.ም: 2005 
ተ.ቁ ቀን ዝርዝር መግሇጫ ገቢ በብር  ወጭ በብር ሚዛን በብር 

1 1-2-2005 ከባሇፈዉ ወር የዞር   11,000 
2 5-2-2005 ከዕጅ ወጥቶ ወዯ ባንክ የገባ 5,000  16,000 

3 10-2-
2005 

ወንበር ሇሸጠዉ ዴርጅት የተዛወረ  6,500 9,500 

4 13-2-200 ከባንክ ወቶ ወዯ ዕጅ የገባ(የቼክ ቀ.15)  4,000 5,500 

5 22-2-
2005 

ከባንክ ወቶ ወዯ ዕጅ የገባ(የቼክ ቀ.16)  2,000 3,500 

6 27-2-
2005 

ከዕጅ ወጥቶ ወዯ ባንክ የገባ 12,000  15,500 

7 29-2-
2005 

የወሩ መጨረሻ ሚዛን   15,500 

ዴምር 17,000 12,500  
የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ፊርማ ---------- 

የማህበሩ ሉቀመንበር ፊርማ ----------- 

 

ከባንክ ሂሳብ ወጭ ተዯርጎ ወዯ ማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወይም ወዯ ካዝና የገባ እንዯሆነ 

የባንክ ሂሳባችንን ስሇሚቀንሰዉ የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብይቀንሳሌ፤ የጥሬ ገንዘብ 

መከታተያ መዝገባችን ዯግሞ በገቢነት ይመዘግበዋሌ፡፡ ከማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወይም ከካዝና 

ወጭ ተዯርጎ ባንክ ገቢ ያዯረግን እንዯሆነ የጥሬ ገንዘባችንን ስሇሚቀንሰዉ በጥሬ ገንዘብ 

መዝገብ ሊይ በተቀናሽ የሚንይዘዉ ሲሆን የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገባችን ዯግሞ 

በገቢነት ይመዘገባሌ፡፡ 

አብዛኛዉን ጊዜ ባንኮች የባንክ ሂሳብ እንቅስቃሴዎችን ማሇትም ማህበሩ በወሩ ዉስጥ ወዯ 

ባንክ ሂሳቡ ገቢ ያዯረገዉንና ወጭ ያዯረገዉን ሂሳብ የሚገሌጽ የባንክ ሂሳብ መግሇጫ 

ይሌካሌ፡፡ ምን አሌባት በተሇያዩ ምክንያቶች ባንኩ ወርሃዊ የባንክ ሂሳብ እንቅስቃሴ 

መግሇጫ ያሊከ እንዯሆነ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ወይም ከባንክ ሂሳብ ፈራሚዎች መካከሌ 
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አንደ ወዯ ባንኩ በመሄዴ የባንክ ሂሳብ መግሇጫዉን መቀበሌና ማህበሩ እራሱ ከያዘዉ 

የባንክ ሂሳብ መከታተያ መዝገብ ጋር ማስታረቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ 

ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዋናዉ የገቢ ምንጭ ሆኖ የሚያገሇግሇዉ ከአባሊት 

የሚሰበሰበዉ የመስኖአገሌግልት ክፍያ በመሆኑ ይህን ገንዘብ በአግባቡ ሇመሰብሰብና 

የአከፋፈሌ ሥርዓቱን ሇመቆጣጠር ይረዲ ዘንዴ የሂሳብ መሰብሰቢያ ዯረሰኝ ተዘጋጅቶሇት 

የራሱ የሆነ የሂሳብ መዝገብ እንዱኖረዉ መዯረግ ይኖርበታሌ፡፡ በመሆኑም የመስኖ ዉሃ 

አገሌግልት ክፍያ መዝገብ የሚከተሇዉን ቅርጽ/ይዘት ሉኖረዉ ይችሊሌ፡፡ 

የመስኖ አገሌግልት መዝግበ የሚከተሇዉን ዓይነት ይዘት ሉኖረዉ ይችሊሌ፡፡ 
 

የመስ/ዉ/ተጠ/ማ/ ሥም ---------  
የጸዯቀ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ 100 ብር  በሄ/ር 

የሂሳብ ዘመን: 2005 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ  የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የተፈጸመበት 

ተ.
ቁ 

የመስኖ ተጠቃሚ   
አርሶ አዯር ስም 

የማሳስፋት 
በሄ/ር 

መሇያ 
ቁጥር 

የሚከፍሇዉዉ  
ገንዘብ መጠን በብር 

ክፍያ 
የፈፀመበት ቀን 

የከፈሇዉ ገንዘብ 
መጠን በብር 

ጠቅሊሊ የክፍያ 
መጠን በብር 

1 በረከት ዲኛዉ 1.0 2005-1 100 2-4-05 50 50 
     9-4-05 50 100 
2 ታዬ ሊቀዉ 2.0 2005-2 200 4-4-05 100 100 

     22-4-05 100 200 
3 ሽታሁን ነጋሽ 1.5 2005-3 150 1-4-05 50 50 
     15-4-05 50 100 
     22-5-05   

4 
አስክንዴር 
አንጋዉ 0.5 2005-4 50 23-5-05 50 50 

ዴምር 500   450   
 

ከሊይ በሰንጠረዡ የተመሇከትነዉ ምሳላ የሚያሳየን አንዲንዴ የማህበሩ አባሊት እንዱከፍለ 

የተስማሙበትን የዉሃ አገሌግልት ክፍያ በአንዴ ጊዜ ሲከፍለ (እስክንዴር አንጋዉ) በላሊ 

መንገዴ አንዲንድቹ ዯግሞ በሁሇትና ከዚያ በሊይ በማዴረግ ከፍሇዉ አጠናቀዋሌ፡፡ ከዚህ 

ምሳላ በቀሊለ እንዯተመሇከትነዉ ማህበሩ አስከፍሇዋሇሁ ብል በዕቅዴ የያዙዉ 500.00 ብር 

ዉስጥ መሰብሰብ የቻሇዉ ብር 450.00 ብቻ ነዉ፡፡ ከአራቱ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

መካከሌ ሦስቱ በተቀመጠዉ ጊዜ ዉስጥ ግዳታቸዉን ሲወጡ ነግር ግን የማህበሩ አባሌ 

የሆኑት አቶ ሽታሁን ነጋሽ በተቀመጠሊቸዉ ጊዜ ገዯብ ያሌከፈለት ብር 50.00 እስካሁን 

ዴረስ አሇ፡፡ 
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መሌመጃ 
 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት የቀረበዉን የሂሳብ መዛግብት ስሌጠና መግሇጫ 

ከተከታተሊችሁ በኋሊ አሰሌጣኙ የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎች የሂሳብ ሰነድቸን 
እንዳት ቁጥጥር ማዴረግ እንዲሇባቸዉ እየሰራ ያሳያቸዋሌ፡፡ 

 የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች በምሳላ የቀረበዉን የጥሬ ገንዘብ መዝገብ፤ የባንክ ሂሳብ 
መከታተያ መዝገብና የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ መዝግብን መሰረት አዴገዉ 
በመስኖ ማህበራት በሂሳብ ሰነድች የተከሰቱ ስህተቶችን ወይም እጥረቶችን በመሇየት 
የኢንስፔክት ማዴረግ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

3.2.3. የዓመታዊ የሂሳብ በጀት ምርመራ 

የመስኖ ማህበሩ የሥራ አመራር ኮሚቴ ያዘጋጀዉን ዓመታዊ በጀት ሇማህበሩ ጠቅሊሊ 

ጉባኤ ዓመታዊ ስብሰባ ሊይ ሇማህበሩ አባሊት ከማቅረቡ በፊት ሇመስኖ ማህበሩ ሇቁጥጥር 

ኮሚቴዉ አቅርቦ ማስገምገምና ማፅዯቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

 
የመስኖ ማህበራት ዓመታዊ በጀት በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ ሥራ 
አመራር ሥሌጠና ማንዋሌ መግቢያ ሊይ በጥሌቀት የታየና የተዘረዘረ ቢሆንም 
አሰሌጣኙ የግዴ የመስኖ ማህበራት ዓመታዊ በጀትን አስመሌክቶ ሇሰሌጣኞች 
ተጨማሪ ማብራሪያና ገሇጻ ማዴርግ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

የመስኖ ማህበራት ዓመታዊ በጀት ማሇት ማህበሩ በቀጣዩ ሂሳብ ዘመን ዉስጥ 

የሚያገኘዉን ጠቅሊሊ ገቢና ሉያወጣ የሚችሇዉ ጠቅሊሊ ወጭ ዛሬ ሊይ ሆኖ መገመት 

ማሇት ነዉ፡፡ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ከማህበሩ ሉቀመንበር፤ ከማህበሩ ፀኃፊ እና ላልች 

የሥራ አመራር ኮሚቴ አባሊት  ጋር በመሆን የማህበሩን ዓመታዊ በጀት በግንቦት ወይም 

ሰኔ ወር ሊይ የግዴ ማዘጋጀት ይኖርባቸዋሌ፡፡ በመቀጠሌ በጀቱ በማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ 

በቀጣይ ግንቦትና ሰኔ ወር ሊይ መገምገም ይኖርበታሌ፡፡ የማህበሩ የሥራ አመራር 

ኮሚቴም በሰኔ ወይም ሏምላ በጠቅሊሊ ጉባኤዉ ቀርቦ ከመጽዯቁ በፊት በቁጥጥር ኮሚቴ 

ግምገማ ተዯርጎበት መጽዯቅ ይኖርበታሌ፡፡    

የማህበሩ ዓመታዊ በጀት ማዘጋጀት ያስፈሇገበት ምክንያቶች፤ 

 የማህበሩን የመስኖ ስራ እንቅስቃሴና እንክብካቤ ሇማዴረግና ሇማስተዲዯሪ፤ የመስኖ 
ግዴቡበሚያሇማዉ አካባቢ የሚገኘዉን የመስኖ ዉሃ ተፋሰስ እና ላልች አጋዥ 
የመስኖ መሰረተ ሌማቶችን ሇመጠገን እንዱሁም ሇማህበሩ አስተዲዲራዊ 
ሥራዎችየሚስፈሌገዉን የገንዘብ መጠን ሇመወሰን፤ 

 የመስኖ ማህበሩን ዓመታዊ በጀት ሇጠቅሊሊ ጉባኤዉ አቅርቦ በማስገምገምና በማፀዯቅ 
በማህበሩን ዉስጥ ግሌጸ አሰራር መኖሩን ሇማረጋገጥ፤ 

 የመስኖ ማህበሩን የፋይናንስ አፈጻጸም ሇመከታተሌና ዉጤቱን ሇመሇካት፤ 
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አንዴ ዓመታዊ በጀት ጠቃሚና ጥሩ ሉሆን የሚችሇዉ፡፡  

 በቂ  እና ተግባራዊ ሉሆን የሚችሌ፤ 
 ግሌጽ እና ቀሊሌ ነገር ግን በጣም ዝርዝር ያሌሆነ 
 ግሌጽ እና  የመስኖ ማህበሩ አባሊት ሉሊመደትና በቀሊለ ሉገነዘቡት የሚችለት፤ 

የአንዴን የመስኖ ማህበር የቀጣዩ የሂሳብ ዓመት ዓመታዊ ገቢና ወጭ በቅዴሚያ ምን ያክሌ 

ሉሆን እንዯሚችሌ በትክክሌ መገመት ያስቸግራሌ፡፡ አንዴ የመስኖ ማህበር በበጀት ዓመቱ 

በዕቅዴ የያዘዉን ገቢ መጠን ያክሌ በትክክሌ እንዲይሰበስብ እና ወጭዉ በተያዘሇት ዕቅዴ 

መሰረት በትክክሌ እንዲያከናዉን ጉዲት ሉያዯርሱ የሚችለ በርካታ ምክንያቶች አለ፡፡ 

በተሇይም ቀዴመዉ ያሌታዩ የተበሊሹ የመስኖ ግዴቦች፤ የዉሃ መዉረጃዎች/ማፋሰሻ 

ቦዮች፤ የመስኖ ግዴቡ በሚያሇማበት አካባቢ ከግዴቡ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉ የጥገና 

ሥራ የሚያስፈሌጋቸዉ መሰረተ ሌማቶች መኖር ጥቂቶቹ ናቸዉ፡፡ 

በሂሳብ ዘመኑ ወቅት የማህበሩ ገንዘብ ያዥ በየዕሇቱ ክትትሌ በማዴረግማህበሩ አሁን 

እየሰበሰበዉ ያሇዉ ገቢና እየወጣ ያሇዉ ወጭ በጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ ከታቀዯዉና ከፀዯቀዉ 

ጋር በማነጻጸር በየዕሇቱ ክትትሌ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ የመስኖ ማህበሩ ዕቅዴ በትክክሌ 

ታቅድ ከሆነ በርግጥ የተሰበሰበዉ ገቢ እና እየወጣ ያሇዉ ወጭ ብዙም ሌዩነት ሉኖረዉ 

አይችሌም፡፡ ነገር ግን በዕቅደና በክንዉኑ መካከሌ ያሇዉ ሌዩነት ከፍተኛ ከሆነ የመስኖ 

ማህበሩ ገንዘብ ያዥ የተፈጠረዉን ሌዩነት በመያዝ ሇማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ 

በማሳወቅ ኮሚቴዉ ሌዩነት የተፈጠረበት ምክንያቶች በመገምገም በአፋጣኝ 

የማስተካከያእርምጃዎችን መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 
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ዓመታዊ በጀት ብዙዉን ጊዜ  የራሱ ንዐስ ክፍልች አለት፤ 

የ-------------- የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበር 
 ዓመታዊ በጀት 

የሂሳብ ዘመን: 200__ 
ገቢዎች የገንዘብ መጠን 

1 የአባሌነት ክፍያ   
2 የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ  
3 ብዴር የተገኘ ገቢ  
4 ስጦታ፣ዴጎማ እና ዕርዯታ  
5 ከቅጣት ገቢ  
6 ከሽያጭ ወይም ከንብረት ኪራይ ገቢ  
7 ሌዩሌዩ ገቢ  
Total:   

ወጭ የገንዘብ መጠን 
1 አስተዲዯራዊ እና የስብሰባ ወጭዎች፤ (ጽ/መሳሪያ፤ የስሌክ፣ ፎቶ ኮፒ)  
2 የስራ እንቅስቃሴ ወጭዎች (የግዴቡ ሰራተኞች ዯመወዝ፤ 

የኮንትራት/የቀን ሰራተኞች ዯመወዝ) 
 

3 የጥገና ወጭዎች (መሇዋወጫዎች፤ ዕዴሳት እና ጉሌበት ሰራተኛ)  
4 የታክስ ክፍያ  
5 የመሳሪያዎች ግዥ/ኪራይ የቤትና የቢሮ ዕቃዎች፤የመስክ ዕቃዎች፤ 

ማሽኒዎችና ተሸከርካሪዎች) 
 

6 ሇመሌሶ ማቋቋም እና/ ሇማስፋፊያ ሥራዎች ወጭዎች  
7 1. የሥሌጠና ወጭዎች  
8 2. የብዴር ተመሊሽ ክፍያዎች  
9 ላልች (የዕዉቅና ምዝገባ፣የሂሳብ ምርመራ)  
ዴምር  

 

 

መሌመጃ 
 የዓመታዊ በጀትን አስመሌክቶ የቀረበዉን ስሌጠና ከተከታተሊችሁ በኋሊ አሰሌጣኙ 
የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎች የህን ሰነድች እንዳት መመርመር እንዯሚችለ 
ያሳያቸዋሌ፡፡ 

 የሥሌጠና ተሳታፊዎች በተሰጣቸዉ ምሳላ መሰረት የማህበሩን ዓመታዊ በጀት 
በመመርመር የአጋጠሟቸዉ ችግሮችና ስህተቶች ካለ ሌየታ ሉያዯርጉ ይገባሌ፡፡ 

3.2.4. የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ መግሇጫዎች የሂሳብ ምርመራ፤ 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የትኞቹ የሂሳብ  
መግሇጫዎች ይዘጋጃለ?፡፡ መሌሳችሁን በፊሉፕቻርትና በነጭ ቦርደሊይ አስቀምጡ፤ 
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የመስኖ ማህበሩ የፋይናንስ የንብረት እንቅስቃሴ የሚሇካዉ በየጊዜዉ በሚዘጋጁ የሂሳብ 

መግሇጫዎች ሪፖርት ነዉ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ቢያንስ ሁሇት አይነት የፋይናንስ መግሇጫዎች 

ማዘጋጀት አሇባቸዉ፡፡ እነርሱም የሀብት እና ዕዲ መግሇጫ እና የትርፍና ኪሣራ መግሇጫ 

ናቸው፡፡አቅምና ችልታው ሲጨመር የጥሬ  ገንዘብ እንስቃሴ መግሇጫ ሉያዘጋጁና ሉጠቀሙበት 

ይችሊለ፡ 

በእያንዲንደ የሂሳብ ዓመት መጨረሻ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በዚህ ወቅት 

የማህበራቸዉን የሂሳብ አቋም የሚገሌጹ በህጋዊ መንገዴ ሇዉጭ አካሌ ሪፖርት የሚዯረጉ 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት የሂሳብ መግሇጫዎችን ማዘጋጀት አሇባቸዉ፡፡    

 የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ፤ 
 የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ናቸዉ፡፡ 

 
የመስኖ  ዉሃ ማህበራት የሂሳብ መግሇጫዎችን በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ 
አስተዲዯርሥሌጠና ማንዋሌ መግቢያ ሊይ የታየና የተገሇጸ ቢሆንም አሰሌጣኙ የግዴ 
የመስኖ ማህበራት ሉያዘጋጇቸዉ የሚገቡ ሁሇቱን የሂሳብ መግሇጨዎች አስመሌክቶ 
ሇሰሌጣኞች ተጨማሪ ማብራሪያና ገሇጻ ይሰጣሌ፡፡ 

 

የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ 

የትርፍና ኪሣራ መግሇጫ የሚያሳየው አጠቃሊይ የተሰበሰበ ወይም በሂሣብ ዘመኑ 

/ሇምሣላ በዓመት ውስጥ/ የተገኘ ገቢን እና አጠቃሊይ ገቢን ሇማግኘት የተከፈሇ ወይም 

የወጣ ወጪን ሲሆን በውጤቱም የአመቱን ትርፍና ኪሣራ የሚያመሇክት ነው፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫ ሪፖርቶች 

የሚይዛቸዉ፤ 

 የመስኖ ተጠሚዎች ማህበራት በሂሳብ ዘመኑ የተገኙ ሁለንም ገቢዎችና 
የተከፈለ ሁለንም ወጭዎች፤ 

 የዓመቱ ጠቅሊሊ ገቢ ዴምር ከዓመቱ ጠቅሊሊ ወጭ ዴምር በመብሇጥ የተገኘዉን 
የተጣራ ትርፍ፤ 

 የዓመቱ ጠቅሊሊ ወጭ ዴምር ከዓመቱ ጠቅሊሊ ገቢ ዴምር በመብሇጥ የተገኘዉን 
የተጣራ ኪሳራ፤ የሚይዝ ነዉ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ) መግሇጫዎች ምሳላ 

ከዚህ በታች እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፤ 

 

የ____________ የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት 
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የገቢና ወጭ (የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ፤ 
ከሀምላ 1/2005 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30/2006 ዓ.ም ሇአሇቀዉ የሂሳብ ዘመን፤ 

ገቢዎች በብር በብር 
 የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ገቢ 150,000  
 የገቢዎች ዴምር  150,000 
ወጭዎች   
 የጥገና ወጭዎች 80,000  
 የዯመወዝ ወጭ 30,000  
 ዉሃ፤መብራት ና ስሌክ ወጭ 17,500  
 የወጭዎች ዴምር  127,500 
ከወጭ ቀሪ/ሚዛን/የተጣራ ትርፍ  ብር  22,500 
 

የመስኖ ዉሃ ማህበሩ ከገቢዉ ሊይ ወጭዉ ተቀንሶ ቀሪዉ/ሌዩነቱ ማሇትም ከጠቅሊሊ ገቢዉ 

ብር 150,000.00 ሲቀነስ ጠቅሊሊ ወጭ ብር 127,000.00 ሌዩነቱ በትርፍነት ብር 

22,500.00 ነዉ፤ 

የማህበሩ የመጠባበቂያ ሂሳብ  

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትየሚያጋጥማቸዉን ኪሳራ ሇመሸፈን እንዱረዲዉ 

በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ትርፍ ያገኘ እንዯሆነ በቁጠባ ሂሳብ ተቀማጭ ማዴረግ 

ይኖርበታሌ፡፡ የመጠባበቂያ ሂሳብ አስፈሊጊነቱ ማህበሩ ያሌታሰበ አዯጋ ማሇትም ሇመስኖ 

ጥገና፤ሇህንጻዎች ግንባታ፤ እና ሇመስኖ መገሌገያ መሳሪያዎች ወይም መሌሶ ሇማቋቋም፤ 

ሇማስፋፋት እና በመስኖ ግዴቡ አካባቢ የሚገኙ የመሰረተ ሌማቶችን ጥገና ሇማዴረግ ነዉ፡፡ 

 

መሌመጃ  
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ ስሌጠናን 

ከተከታተሊችሁ በኋሊ አሰሌጣኙ የመስኖ ማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቶዎች 
የማህበራቸዉን ሂሳብ መግሇጫዎች እንዳት መመርመር እንዯሚችለ ያሳያቸዋሌ፡፡ 
 

 ተሳታፊዎችም የተሰጣቸዉን ስሌጠና ተገንዝበዉ በምሳላነት ተዘጋጅቶ የቀረበዉን 
የማህበሩን የትርፍና ኪሳራ መግሇጫ በመመርመር የአለበትን ችግሮችና ስህተቶች 
መሇየት አሇባቸዉ፡፡ 

 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ በላሊ አገሊሇጽ የማህበሩን አቋም የሚገሌጽ መግሇጫ በማሇት 

እንጠረዋሌ፡፡ ይህ መግሇጫ የሚያመሇክተዉ ማህበሩ አሁን ያሇበትን ሁኔታ የሚያሳይ 

ሆኖ ብዙዉን ጊዜ በየሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የሚዘጋጅ ነዉ፡፡ የሃብትና ዕዲ መግሇጫ 
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የሂሳብ ቀመር በሚመሇከት ሁሌ ጊዜ ንብረት እኩሌ ነዉ ዕዲ ሲዯምር ካፒታሌ ነዉ፡፡ 

(ንብረት = ዕዲ+ ካፒታሌ)፡፡ 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- በማህበራችሁ ዉስጥ የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ሇምን 
ሪፖርት እንዯሚዯረግ መሌሳችሁን በተሰጣችሁ ፍሉፕ ቻርታና በነጭ ቦርደ ሊይ ጻፍ፡፡ 

 

የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ሪፖርት 

 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ሁለም ንብረቶች፤ዕዲና 
ካፒታሌ ይይዛሌ፡፡ 

 ሁሌ ጊዜ የንብረት ጠቅሊሊ ዴምር እኩሌ ይሆናሌ ከዕዲ ዴምርና ከካፒታሌ ዴምር 
ጋር እኩሌ ነዉ፡፡ (ንብረት = ዕዲ + ካፒታሌ) 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሃብትና ዕዲ መግሇጫ ምሳላ፤ 
የ ------------- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት 

ሀብትና ዕዲ መግሇጫ፤ 
ሰኔ 30,2015 

ንብረት ዕዲ 
ጊዚያዊ ንብረቶች ብር ተከፋይ ዕዲ ብር 
ጥሬ ገንዘብ  170,000 00 ተከፋይ ዕዲ 10,000 00 
የሚሰበሰብ ሂሳብ 25,000 00 የረጅም ጊዜ ብዴር -  
የጊዚያዊ ንብረቶች ዴምር 195,000 00 የዕዲ ዴምር  10,000 00 
ቋሚ ንብረት   ካፒታሌ   
የመገሌገያ መስሪያዎች 150,000 00 የአባሊት ክፍያ 540,000 00 
ህንፃዎች 430,000 00 መጠባበቂያ 225,000 00 
የቋሚ ንብረት ዴምር 580,000 00 የካፒታሌ ዴምር 765,000 00 
ጠቅሊሊ ንብረት ዴምር  775,000 00 የዕዲና ካፒታሌ 775,000 00 

 

የመስኖ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ ቀመር በሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ የሚሆነዉ፤ 

የጊዚያዊና ቋሚ ንብረቶች ዴምር (ብር 775,000.00) = ከዕዲ (ብር10,000.00) + ካፒታሌ 

ዴምር (ብር 765,000.00) 
 

የንብረት ዋጋ ግምት 

የአንዴ ንብረት ዋጋ በሂሳብ መግሇጫ ሊይ የሚቀመጠዉ ንብረቱ በተገዛበት ወይም 

በተሰራበት/በተገኘበት ዋጋ መጠን መሰረት ሲሆን ሲገዙም ማረጋገጫ የሚሆነዉ ንብረቱ 

የተገኘበትን መንገዴ የሚገሌጽ ተጨባጭ መስረጃ ሲኖር ነዉ፡፡ የመስኖ ዉሃ 

ተጠቃሚዎች ማህበራት ይህንን አሰራር መከተሌ ስሊሇባቸዉ ሁለንም የማህበሩ ቋሚ 
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ንብረቶች በተገዙበት ወይም በተገኙበት ዋጋ መሰረት በሂሳብ መግሇጫዎች ሊይ 

ማመሊከት እንዱቻሌ በንብረት መዝግቦ መያዝተገቢ ነዉ፡፡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበራት ከዚህ ዉጭ የሆነ የንብረት ዋጋ ግመታ አሰራር ዘዳን  መከተሌ የሇባቸዉም፡፡ 

 

መሌመጃ 
 በዚህን ስሌጠና የቀረበዉን የሀብትና ዕዲ መግሇጫ ገሇጻ ከተከታተሊችሁ በኋሊ 
አሰሌጣኙ የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴዎችይህንን ሰነዴ እንዳት መመርመር 
እንዲሇባቸዉ በተግባር እየሰራ ያሳያቸዋሌ፡፡ 

 የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች በምሳላነት የቀረበዉን የሀብትና ዕዲ መግሇጫ  
ምርመራ በማዴረግ ስህተቶችና ችግሮችን መሇየት ይኖርባቸዉ፡፡ 

3.2.5. ዓመታዊ የሂሳብ ምርመራ 

የመስኖ ማህበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴዎች የማህበሩን ዓማታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ 

ሪፖርት ሇጠቅሊሊ ጉበኤዉአባሊት ከማቅረባቸዉ በፊት የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ አባሊት 

ሪፖርቱን መገምገምና ማጽዯቅ ይኖርባቸዋሌ፡፡  

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፤ በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሂሳብ 
እንቅስቃሴ ሪፖርት የግዴ ሉካተቱ የሚገባቸዉ ተግባራትን ምን ምን እንዯሆኑ መሌሱን 
በፊሉፕቻርት ወይም በነጭ ሰላዲዉ ሊይ አስቀምጡ፡ 

ከሊይ በዝርዝር ከተመሇከትናቸዉ እና ዓመታዊ ሪፖርት ከሚዘጋጅሊቸዉ ሁሇቱ የሂሳብ 

መግሇጫዎች በተጨማሪማህበሩ ገንዘብ ያዥበየሂሳብ ዘመኑ መጨረሻ ዓመታዊ የሂሳብ 

እንቅስቃሴ ሪፖርት ማዘጋጀት ይኖርበታሌ፡፡ በዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት ማህበሩ 

በበጀት ዓመቱ የሰበሰበዉ ገቢና የአወጣዉ ወጭ በበጀት ዓመቱ በዕቅዴ እሰበስበዋለ ወይም 

አወጠዋለ ካሇዉ ጋር ማነጻጸር ያስፈሌጋሌ፡፡ በዚህ መንገዴ ማህበሩ የቀጣይ በጀት ዓመቱን 

የዕቅዴ አፈጻጻሙን አቅሙን እያሻሻሇ መሄዴ ያስችሇዋሌ፡፡  

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርትን 
በሚመሇከት ከአሁን በፊት በፋይናንስ ሥራ አመራር ሥሌጠና ማንዋሌ መግቢያ ሊይ 
የታየና የተገሇጸ ቢሆንም አሰሌጣኙ አንዴ ተጨማሪ  የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት 
አዘገጃጀት ዙሪያ ሇሰሌጣኞች ማብራሪያና ገሇጻ ማዴርግ አሇባቸዉ፡፡ 

 

ዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት ከዓመታዊ በጀት ሪፖርት ጋር ተመሳሳይ ይዘት 

አሇዉ፡፡ ቢሆንም ግን የዓመታዊ የሂሳብ እስቅስቃሴ ሪፖርት በሂሳብ ዘመኑ 

የተከናወነየገቢና የወጭመጻፊያ አንዴ ተጨማሪ ረዴፍ/ኮልመን ይኖረዋሌ፡፡ 

የዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት ይዘት ምሳላ ከዚህ እንዯሚከተሇዉ ቀርቧሌ፡፡ 
የ______________መስኖ ዉሃተጠቃሚዎች ማህበራት 

የሂሳብ ዘመን: 200__ 
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የ______________መስኖ ዉሃተጠቃሚዎች ማህበራት 
የሂሳብ ዘመን: 200__ 

ገቢ በዕቅዴ የተያዘ 
ገንዘብ መጠን በብር 

የተሰበሰበ ገንዘብ መጠን 
(ክንዉን)በብር 

1 የአባሊት ክፍያ   
2 የመስኖአገሌግልት ክፍያ ገቢ   
3 ስጦታ፤ዴጋፍና ዕርዲታ    
4 ብዴር   
5 ከቅጣት ገቢ   
6 ከሽያጭ ወይም ከኪራይ ገቢ   
7 ላልች ገቢዎች   
ዴምር   

ወጭዎች በዕቅዴ የተያዘ 
ገንዘብ መጠን በብር 

የወጣ ገንዘብ መጠን 
(ክንዉን) በብር 

1 አስተዲዯራዊና የስብሰባ ወጭዎች 
(ጽ/መሳሪያ፤ የስሌክና ፎቶ ኮፒ ወጭ) 

  

2 የሥራ እንቅስቃሴ ወጭዎች ( የመስኖ 
ግዴብ ሰራተኞች ዯመወዝ፤ላልች የኮንትራት 
ሰራተኞች) 

  

3 የጥገና ወጭዎች (መሇዋወጫ፤ዕዴሳት እና 
የጉሌበት ሰራተኛ ወጭ) 

  

4 የታክስ ክፍያ   
5 የቋሚ ንብረቶች ግዥ/ኪራይ ክፍያ (የቤትና 

የቢሮ ዕቃዎች፤የመስክ መሳሪያዎች፤ 
ማሽነሪዎች እና ተሸከርካሪዎች) 

  

6 የመሌሶ ማቋቋም/መገንባትና ማሻሻያ 
ሥራዎች ወጭዎች 

  

7 የስሌጠና ወጭዎች   
8 የብዴር ተመሊሾች   
9 ላልች ወጭዎች   
Total:    

 

 

መሌመጃ 

 የዓመታዊ የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት ሥሌጠና ቀርቦ ገሇጻ ከተዯረገሊችሁና 
ከተከታተሊችሁ በኋሊ አሰሌጣኙ የቁጥጥር ኮሚቴዉ ሰነደን እንዳት መመርምር 
እንዲሇባቸዉ ያሳያቸዋሌ፡፡ 

 የሥሌጠናዉ ተሳታፊዎችም በምሳላነት ተሰርቶ የቀረበዉን የሂሳብ እንቅስቃሴ ሪፖርት 
በመመርምር በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ ሰነድች ሊይ ሉፈጠሩ 
የሚችለ ስህተቶችን እና ያጋጠማቸዉ ችግሮችን ሇይተዉ ማዉጣት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 
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4. የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ፖሉሲ የስሌጠና ማንዋሌ ዓሊማዎች 

የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ስሌጠና በመስኖ አገሌግልት ክፍያ መሰረታዊ መርህ 

እንዱሁም የክፍ ቅዯም ተከተልች ዙሪያተሳታፊዎች እዉቀትና ችልታቸዉን ሇማሳዯግ፣ 

የመስኖ አገሌግልት ገቢን ዋና መሠረታዊ መርሆዎች በመከተሌ የመስኖ አገሌግልት ገቢን 

በዯረሰኝ ሇመሰብሰብና ሇማሳዯግ ነዉ። 

ርእሶች 
መሰረታዊ መርሆዎች 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያን መተመን 
 የመሰረታዊ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረጃዎች 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመገመት ስርዓት 

 የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሂሳብ ዯረሰኞች 
 የመስኖ አገሌግልት የክፍያ ጊዜ፤ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ቅዯም ተከተሌ፤ 
 የመስኖ አገሌግልት የአከፋፈሌ ስርዓት፤ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ 
 አርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት የመክፈሌ ችልታ፤ 
 አርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት የመክፈሌ ፍሊጎት፤ 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የአሰባሰብ መርህ፤ 
 የመስኖ አገሌግልት መሰብሰቢያ ዯረሰኝ አዘገጃጀት፤ 
 ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ መዝገብ፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ገንዘብ አከፋፈሌ ሊይ ዉጤታማ የሆነ ማበረታቻና 
ቅጣት/እርምጃ አወሳሰዴ፤ 

 ዉጤት የሚያመጣእርምጃእና ቅጣት 
 መሰረታዊ መርሆዎች፣ክፍያ ከላሇ ዉሃ የሇም! 
 በፍርዴ ቤት ህጋዊ እርምጃ ስሇማስወሰዴ 

የስሌጠናዉ ተሳታፊዎች፤የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የሥራ 
አመራርኮሚቴዎችእና የቁጥር ኮሚቴ አባሊት። 

የማሰሌጠኛ ቁሳቁስ፡- ፊሉፕ ቻርቶች፤ ሇገሇጻ ፓወር ፖይንት፤ ማንዋልች፤ምሳላዎችና 
መሌመጃዎች 
የሚወስዯዉ ጊዜ፤ ከ3 - 4 ስዓቶች 
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4.1.1. መሠረታዊ መርሆዎች 

የሚከተለት መሰረታዊ መርሆዎች ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ  

አገሌግልት ክፍያ ዋጋ ትመና፤የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኞችና የመስኖ አገሌግልት 

ክፍያ አሰባሰብፓሉሲ በሚመሇከት መሰረቶች ናቸዉ፡፡  

 ሇመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ሇመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና የጥገና፤ የተፋሰስ 
ሌማቶች እናማህበሩ በሚያስተዲዴረዉ አካባቢ የሚገኙ ተያያዥ መሰረተ ሌማቶች 
የሚያስፈሌገዉን ሁለንም ወጭዎች ከራሱ ገቢ የመሸፈን ሙለ ኃሊፊነት አሇበት። 

 ከመስኖ አገሌግልት ክፍያየሚሰበሰበዉ ገንዘብ ሇማህበሩ ዋና የገቢ ምንጭ በመሆኑ 
ሇመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና ወጭ እንዱሁምማህበሩን ሇማስተዲዯር 
የሚጠይቀዉን ወጭ የሚሸፍን ሉሆን ይገባሌ፡፡ 

 የመስኖአገሌግልት ክፍያ ተመን ሲወሰን ቢያንስ ሇመስኖ ዉኃተጠቃሚዎች 
ማህበራትየሚያስፈሌገዉን ሁለንም ወጭዎች ማሇትም የመስኖ ሥራ 
እንቅስቃሴናጥገና ወጭ እናየማህበሩን አስተዲዯራዊወጭዎች ሇመሸፈን በቂ መሆን 
አሇበት፤ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና ወጭን፤ 
እንዱሁምየማህበሩ አስተዲዯሪያዊ ወጭን ሉሸፍን በሚችሌ ዯረጃ የመስኖ አገሌግልት 
ክፍያን እንዱወስኑስሌጣን ሉሰጣቸዉ ይገባሌ፡፡ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ሇመተመን 
የራሰቸዉን ስላት ዘዳ መምረጥ ይችሊለ፤ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ትመና ዘዳን ቀሊሌና 
ግሌጽ ማዯረግ አሇባቸዉ፡፡ ስሇዚህእያንዲንደ አርሶ አዯር የራሱን ወይምየጎረቤቶቱን 
የመስኖ አገሌግልት ክፍያ በቀሊለ ሇማስሊት ያስችሇዋሌ፡፡ 

 አርሶ አዯሮች ሇመስኖ አገሌግልት የሚከፍለት ክፍያን ከሚያገኙት አገሌግልት 
ጥራት ጋር የማገናኘት ችልታ ሉያዲብሩ ይገባሌ፤ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያን በራሳቸዉ መንገዴ 
የመሰብሰብ እና ግዯታቸዉን በማይወጡ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ሊይ አሳማኝ 
ቅጣት እንዱጥለ ስሌጣን ሉኖራቸዉ ይገባሌ፡፡ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትየሚጠቀሙት የመስኖ አገሌግልት ክፍያን 
የመሰብሰብ ዘዳ ዉጤታማ የሆነዉን(ከፍተኛየመሰብሰብ መጣኔ)ና ብቁ (ዝቅተኛወጭ 
የሚጠይቅ)ሉሆን ይገባሌ፡፡  

 
ሇመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮዎች ግሌጽ ሌናዯርግሊቸዉ የሚገባ ጠቃሚ ነገር ቢኖር 
የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የሚከፍለት ሇራሱ  ሇመስኖ ዉሃዉ ሳይሆን የመስኖ ዉሃ 
ተጠቃሚ ማህበሩ ሇሚሰጠዉ አገሌግልት ማሇትም ከዋናዉ ከዉሃዉ ምንጭ 
(ከግዴብ፤ ከቦዮች መቀሌበሻዎች) ወዯ እያንዲንደ ማሳ ሇማዴረስ  እንዱሁም ሇመስኖ 
ካናሌ ጠረጋ፤ሇመስኖግዴቡ ጥገና ሥራ፤ ሇተፋሶች ሌማትና ተያያዥ መሰረተ 
ሌማቶች  ግንባታና ጥገና አገሌግልት የሚዉሌ መሆኑን ማስረዲት አስፈሊጊ ነዉ፡፡ 
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 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሇመንግስት ግብር አይከፈሌበትም ነገር ግን ሇመስኖ 
ተጠቃሚዎች ማህበራት የአገሌግልት ክፍያ አሇዉ፡፡  

 

4.1.2. የመስኖ ዉሃ ተመን 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዋጋን ሲተምኑ ግምት 

ዉስጥ  ማስገባት ካሇባቸዉ ጉዲዮ መካከሌ ከዚህ እንዯሚከተሇዉ ተዘርዝረዋሌ፡፡ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ተመን መሰረታዊ መርህ፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረጃዎች፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ቅዯምተከተልች፤ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ተመን መሰረታዊ መርህ፤ 

አንደ መሰረታዊ መርህ የሚባሇዉ የመስኖዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሇተጠቃሚ አርሶ 

አዯሮች ሇሚያቀርቡት የመስኖ አገሌግልት ማሇትምሇመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና፤ 

ሇተፋሰስ ሌማትና ሇላልች መሰረተ-ሌማቶች የሚያስከፍለት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

በራሳቸዉ የማስከፈያ ዘዳ እንዱወስኑ ስሌጣን መስጠት፤  

ላሊዉ መሰረታዊ መርህ የሚባሇዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የሚጠቀሙት 

የመስኖ አገሌግልትየመተመን ዘዳ ዋጋዉን ሇማስሊት ቀሊሌ፤ግሌጽና ወጭ ቆጣቢ ሉሆን 

ይገባሌ፡፡  

በአጠቃሊይ ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዋጋ ትመና ዘዳን ከዚህ በታች 

ከተዘረዘሩት መካካሌ ተሰማሚ የሆነዉን ሉመርጡ ይችሊለ፡፡  

 በመስኖ በሚሇማዉ የሰብሌ ዓይነት እና ጠቅሊሊ በመስኖ የሚሇማዉ መሬት ስፋት 
(የሰብሌ-የማሳ ዘዳ) (crop-area method) 

 በመስኖ ዉሃዉ አቅርቦት መጠን የማስሊት ዘዳ(በሚጠቀመዉ የወኃ መጠን 
የማስሊት) (volumetric charging method) 

 ሇሁለም በመስኖ ሇሚሇማ መሬት በሄ/ር እኩሌ ክፍያ የማሰከፈሌ ዘዳ ፤ይህ ማሇት 
የሚዘራዉን ሰብሌ ወይም የሚጠቀመዉን የዉሃ መጠን ግምት ዉስጥ ሳያስገባ 
(ማሳን መሠረት ያዯረገ) (area-based method). 
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ሇሁለ በመስኖሇሚሇማ መሬት በሄ/ር እኩሌ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የማስከፈሌ 

የትመናዘዳ አግባብነት ያሇዉ ነዉ የሚያስብሇዉ ከላልቹ የስላት ዘዳዎች ጋር ሲነጻጻር 

ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ጠቀሜታዎች ስሊለት ነዉ፡፡ 

 እያንዲንደ አርሶ አዯር ሇሚያሇማዉ መሬት ምን ያህሌ የመስኖ አገሌግልት 
ክፍያእንዯሚከፍሌየራሱንና /የጎረቤቱን በትክክሌ ያዉቃሌ፡፡ (ግሌጸኝነት)፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ሇማስሊት በተነጻጸሪቀሊሌ፤ ጊዜ ቆጣቢናአነስተኛ ወጭ 
የሚጠይቅ መሆኑ፤ 

 እያንዲንደ አርሶ አዯር የሚከፍሇዉ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ በመስኖ ግዴቡ 
ዉስጥ የሚሇማዉ የመሬት መጠን መሰረት አዴርጎ ስሇሆነና ሇእያንዲንደ ተጠቃሚ 
በሄ/ር እኩሌ ክፍያ ስሇሚያስከፍሌ ሙሳናና አዴሎዊ አሰራርን የሚቀንስ መሆኑ፤  

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበር ገቢ የተረጋጋና አስቀዴሞ የሚታወቅ፤አነሰም 
አዯገም ገቢዉ አስተማማኝመሆኑ፤በመስኖ የሚሇማዉ መሬት መጠን ቋሚና 
የሚታወቅ መሆኑ፤ 

4.1.3. የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረጃዎች 

ከመስኖአገሌግልት ክፍያ መሰረታዊ መርሆች አንደየመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎችማህበራት 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ሲወስኑ በዓመታዊ የስራ ዕቅዲቸዉ የያዙት ወጭዎችን 

ማሇትም የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና ወጭ፤የማህበሩን አስተዲዯራዊ ወጭዎቸን 

ሇመሸፈን በቂ መሆን መቻሌ አሇበት፡፡ 

የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት ዓመታዊ በጀት ዉስጥ ሇሥራ እንቅስቃሴና ሇማህበሩ 

አስተዲዯራዊ ወጭዎችን ሇቀጣዩ ዓመት ሇመገመት እንዯ መሰረታዊ የመስኖ አገሌግልት 

ክፍያ ስላት አዴርገዉ መጠቀም አሇባቸዉ፡፡ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሇመስኖ ስራ እንክብካቤና ጥገና እንዱሁም ሇማህበሩ 

አስተዲዲራዊ ወጭዎችሇመሸፈን ከተያዘዉ ዕቅዴ በአንስተኛ ዯረጃ ሇዓመታት ከተተመነ 

የመስኖ ግዴቡ ቀጣይነት በርግጥም ጥያቄ ዉስጥ ሉያስገቡ ስሇሚችለ፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሁለንም አስፈሊጊ የሆኑ የመስኖእንክብካቤና 
ጥገና ሥራዉን ማከናዉን ከማይችለበት ዯረጃ  ሉዴረሱ ይችሊለ፡፡ ስሇዚህ የመስኖ 
አገሌግልቱ፤የተፋሰስ ሌማቱ እና ተዛማጅ ግንባታዎች ቀስ በቀስ የሚሰጡት 
ጥቅም/አገሌግልት ይቀንሳሌ፤ 

 የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ ስርዓቱን ዉጤታማ በሆነ ሁኔታ 
ሇማንቀሳቀስ ወዯማይችለበት ዯረጃ ከዯረሱ የመስኖ ዉኃዉ ስርጭት በቂ ያሌሆነ እና 
ፍትሃዊነት ሉጎሇዉ ይችሊሌ። 

የመጠባበቂያ ገንዘብ 
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የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገናእንዱሁምሇማህበሩ አስተዲዯራዊ ወጭዎች በተጨማሪ 

ማህበራት ከዚህ በታች ሇተጠቀሱት ዓሊማዎች ማስፈጸሚያ የሚዉሌ ከመስኖ አገሌግልት 

ክፍያ በተጨማሪነትሇመጠባበቂያ የሚሆን ገንዘብ ሉሰበስቡ ይችሊለ፤ 

 ቀዴመዉ ሊሌታወቁ ዴንገተኛ እና አስቸኳይ የጥገና ሥራዎች 
 ሇመሌሶ ማቋቋሚያና ማሻሻያ ሥራዎች 
 ሇመገሌገያ መሳሪያዎች፤ ማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች ግዥ 
 ሇተከፋይ እዲዎች/ብዴሮች/ ተመሊሽ ብዴሮች 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ቅዯምተከተሌ፤ 

አመታዊ በጀት ተዘጋጅቶ እንዯተጣነቀቀወዱያዉኑ የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት  

ገንዘብ ያዥ እና ሉቀመንበር የእያንዲንደን መስኖ ተጠቃሚ የመሬት ይዞታ መጠንን 

ከማህበሩ የመሬት ይዞታ መዝገብ ሊይ በመዉሰዴ ሇቀጣዩ ዓመት በአሊቸዉ የማሳ ስፋት / 

ሄክታር / መሰረት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ተመን ማስሊት አሇባቸዉ፡፡ የመስኖ 

አገሌግልት ገቢን ግምት በቀረበዉ ሃሳብ መሰረት ከዓመታዊ የሥራ እቅዴና አመታዊ 

በጀት ጋር በአመቱ ጠቅሊሊ ስብሰባ ሇጠቅሊሊ ጉባኤ ቀርቦ መጽዯቅ ይኖርበታሌ።  

 
መሌመጃ 
 ሇስሌጠና ተሳታፊዎች አሰሌጣኙ የመስኖ አገሌግልት ገቢን እንዳት መገመት እንዲሇበት 
ገሇጻና ማብራሪያ ከተዯረገሊቸዉ በኋሊ ክሇሳ በማዴረግ ማሳየትና ማስረዲት አሇበት፤ 

 ሇመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ስሌጠና ተሳታፊዎች አሰሌጣኙ የመስኖ 
አገሌግልት ገቢን እንዳት መገመት እንዲሇበት ገሇጻና ማብራሪያ ከተዯረገሊቸዉ በኋሊ 
የስሌጠና ተሳታፊዎች ሌምምዴ በማዴረግ ክህልት እንዱያገኙ እዴለ መሰጠት  አሇበት፤ 

 

4.1.4. የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የሂሳብ ዯረሰኝ 

የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበራትእያንዲንደ የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯር 

ስሇሚከፍሇዉ የመስኖ አገሌግልት የክፍያ መጠን፤የመክፈያ ጊዜዉ የሚጠናቀቅበት ቀን 

እና የክፍያ ዯረጃዉ ማሇትም በስንት ጊዜ ዉስጥከፍል እንዯሚያጠናቅቅ መረጃ በትክክሌ 

ሉዯርሳቸዉ ይገባሌ፡፡ ሇዚህ ትሌቁ ማሳያ የሚሆነዉ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

የተተመነበትመዘገብ ነዉ፡፡የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ሇከፈለት የመስኖ አገሌግልት 

ክፍያ ማረጋገጫ እንዱሆን የተፈረመበት፤ የማህበሩ አርማ ያሇበት እና የታተመዯረሰኝ 

ዋናዉ ኮፒ ይሰጣቸዋሌ።የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ ዋናዉ/ኦሪጅናለ ሇከፋይ 
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የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሩ ይሰጣሌ፤ዋናዉን ዯረሰኝ መዉሰደን ሇማረጋገጥ 

ከቀሪዉ/ኮፒዉ ሊይከፋይከሚሇዉ መፈረም አሇባቸዉ፡፡ ሁለም የተፈረመባቸዉና 

የተከፈሇባቸዉ ቅጅዎች/ኮፒዎችሇማህበሩ ገንዘብ ያዥ ሉዯርሰዉ ይገባሌ። 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ ይዘት ምሳላ ከዚህ በታች ቀርቧሌ፤ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገቢ ዯረሰኝ 
የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስም________ ገቢ የሆነበት ቀን: ______ 20____ 

የሂሳብ ዘመን:  20__ 
በሄ/ር እንዱከፈሌ የጸዯቀ ገንዘብ መጠን 
በብር: _________ 

የከፋይ ሥም: ___________________ የመሬቱ ስፋት በሄ/ር:____________ 
ጠቅሊሊ የተከፈሇ የመስኖ አገ/ት ክፍያ ብር:_______ የመጨረሻ የክፍያ ቀን:____20___ 
የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ፊርማ:___________________________________________ 
የከፋይ ፊርማ/አ/አዯር:__________________________________________________ 

 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመክፈያ ጊዜ 

በመስኖ አገሌግልት ክፍያ ቀሊሌና ወጭ ቆጣቢ ዘዳ የሚባሇዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ 

አርሶ አዯሮች ክፍያቸዉን በአንዴ ጊዜ ሲከፍለ እና የመስኖዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትም 

በአንዴ ጊዜበመሰብሰብ በመዛግብት ሊይ ማስፈር ሲችለ ነዉ፡፡  

የሚከፈሇዉ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የገንዘብ መጠን በተነጻጻሪ ከፍተኛ ከሆነ የመስኖ 

ተጠቃሚዎች ማህበራት የመክፈሌ አቅም የላሊቸዉ ዴሃ አርሶ አዯሮችን ጫና ሇመቀነስ 

ሲባሌ የክፍያሥርዓቱን ሁሇትና ከዚያ በሊይ አዴርጎ ሉወስን ይችሊሌ፡፡ ነገር ግን የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት መገንዘብ ያሇባቸዉ የመክፈያ ጊዜዉ ሁሇትና ከዚያ በሊይ 

ከሆነ  አስተዲዯራዊ ወጭ ሉጨምር ይችሊሌ፡፡  

የመስኖ አገሌግልት  ክፍያ የመክፈያ ጊዜ 

? ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ፡- የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ከአርሶ አዯሮች ሇመሰብሰብ ምቹ የሆነዉ 
ወቅት መቼ ነዉ? ፣ በተሇይ ከአርሶ አዯሮች አንጻር ሲታይ(የስብሰባዉ ተሳታፊዎች ይወያዩበት) 
መሌሱን በፊሉፕቻርትና በነጭ ሰላዲዉ ሊይ ይጻፉ፡፡  

 
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን የመስኖ ሥራ 

እንቅስቃሴ ወቅት ከመጀመሩበፊት መክፍሌ የመረጡ እንዯሆነ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

ማህበራት የሚሰበስቡትን ገንዘብን፤ 

 አስፈሊጊ የሆኑ ሁለም የመስኖ ሥራ እንክብካቤና ጥገና ሥራዎች መስኖ 
አገሌግልት በሚጀምርበት ወቅት ወዯሥራ ሇማስገባት ዝግጁ ሆኖ እንዱጠብቁ 
የማዴረግ፤  
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 የመስኖ ዉኃ ስርጭቱበበቂና በተገቢዉ መንገዴ እንዱዯርስ ሇማዴረግ አስፈሊጊ 
በሆኑ ቦታዎች ሊይ ሰራተኛ ማሟሊት/መቅጠር፤ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያን የመስኖ ሥራዉ ከመጀመሩ በፊት መሰብሰብ ላሊዉ ያሊዉ 

ዋና ጠቀሜታየመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን በተወሰነዉ ጊዜ ዉስጥ የማይከፍለ የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ ዉሃ እንዲያገኙ ሇማዴረግ ያስችሊሌ፡፡  

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የሂሳብ ዯረሰኝ ቅዯም ተከተሌ 

የመስኖዉኃተጠቃሚዎች ማህበራት አባሊት በጠቅሊሊ ጉባኤዓመታዊ ስብሰባ የተዘጋጀዉን  

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ተወያይተዉ ካጸዯቁት በኋሊ፣ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ የመስኖ 

አገሌግልት ክፍያ ገቢ መዝገብ በማዘጋጀት እያንዲንደ አርሶ አዯር እንዱከፍሌ የተሰሊዉን 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ በመስኖ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ ሊይ በዝርዝር 

ያሰፍራሌ፡፡ከዚህ በታች ያሇዉን ምሳላ ተመሌከቱ፤ 
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የመስኖ ዉኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስም: ______ 
የፀዯቀ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ብር 100/ሄክታር 

ሂሳብ ዘመን: 2005 

ተ.ቁ 
የተጠቃሚዉ 

ስም 

የማሳ ስፋት 
በሄ/ር 

የመስኖአገሌግልት ክፍያ 
ዯረሰኝ 

የተከፈሇ የመስኖ አገ/ክፍያ 

መሇ/ቁ የገንዘብ መጠን ቀን የገንዘብመጠን ጠቅሊሊ የተከፈሇ 
1 አማረ መሊክ 1.0 2005-1 100    
2 የኋንስ ዲኘዉ 2.0 2005-2 200    
3 ሙለሰዉ አዯመ 1.5 2005-3 150    
4 ሀይለ በቀሇ 0.5 2005-4 50    
ዴምር    

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ገንዘብ ያዥ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ 

መዝገብን መዝግቦ ከአጠናቀቀ በኋሊ ቀጣዩ ስራዉ የሚሆነዉ እያንዲንደን አርሶ አዯር 

ሇሚጠቀምበት ዉሃ መክፈሌ የሚገባዉን የዉሃ አገሌግልት ክፍያ የገንዘብ መጠን 

በማስሊት አንዯኛዉ ዙር የዉሃ አገሌግልት ክፍያ ገንዘብ የመክፈያ ጊዜዉ ከመዴረሱ ከ30 

ቀናት በፊት የክፍያ ማሳወቂያ ተመን እንዱዯርሳቸዉ ያዯርጋሌ፡፡(ከሊይ የተቀመጠዉን 

ምሳላ ተመሌከቱ)  

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ስላት በወቅቱና በትክክሌ ተሰርቶ ከተጠናቀቀ በኋሊ ቀሪና 

ዋናዉ ጉዲይ የሚሆነዉ እያንዲንደ ጠቃሚ አርሶ አዯር በተረጋጋ ሁኔታ መክፈሌ 

እንዱችለ እንዱከፍለ የተወሰነዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመጨረሻ የመክፈያ ጊዜ 

ከመዴረሱ ቀዯም ብል መረጃ በትክክሌ እንዱዯርሳቸዉ መዯረግ አሇበት፡፡ 

ስሇዚህ ተጠቃሚ  አርሶ አዯሮች ስሇሚከፍለት የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ በዯንብ 

ሆኖ ከተነገራቸዉ ሇመክፈሌ ፈቃዯነኝነታቸዉ ይጨምራሌ በዕቅዲቸዉም ዋና ተግባር 

ስሇሚያዯርጉት የመክፈያ ጊዜዉ ከመጠናቀቁ በፊት ክፍያቸዉን ከፍሇዉ ሉያጠናቅቁ 

ይችሊለ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያዯረሰኝ 

አሰራርን/መሰብሰብን አስመሌክቶ በሚከተሇዉ መንገዴ ሉያዯራጁት ይችሊለ፡፡ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የገንዘብ መጠን አንስተኛና ሇመሰብሰብ ምቹሁኔታ ካሇ 
የማህበሩ ገንዘብ ያዥ ኃሊፊነቱን በመዉሰዴ ብቻዉን ሉሰበስብ ይችሊሌ፡፡ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያን በሚመሇከት ሁለም የመስኖ ማህበሩ ሥራ አመራር 
አካሊት በሚቀርባቸዉ ሰፈር/መንዯር እና አካባቢ የማስተባበር ኃሊፊነት አሇባቸዉ፤ 
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 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ቅጥር ሰራተኞችየሁለንም የመስኖ አገሌግልት 
ክፍያ እንዱሰበሰብሁለንም ተጠቃሚ አርሶ አዴር ግፊት የማዴረግሙለ 
ኃሊፊነቱንመዉሰዴ አሇባቸዉ፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበሩ የቡዴን መሪዎች/አስተባባሪዎችበሚመሇከታቸዉ 
በመስኖ አዉታሩ፤በየብልካቸዉ የሚገኘዉን የየራሳቸዉን የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ 
አዯሮች የመስኖ አገሌግልት ክፍያዉ በወቅቱ እንዱከፍሌየማዴረግ ኃሊፊነት 
አሇባቸዉ፤ 
 

 
የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ ስሇማስተዋወቅ 
ሇሁለም ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ሇእያንዲቸዉ ስሇሚከፍለት የመስኖ አገሌግልት 
ክፍያ መጠን የተሰሊዉን ዯረሰኝ ከመስጠት በተጨማሪ የመስኖ ዉሃ ማህበሩ 
የእያንዲንደ ተጠቃሚ አርሶ አዯር ሉከፍሇዉ የሚገባዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 
መጠን የያዘዉን መዝገብ በማህበሩ ጽ/ቤትና ህዝቡ በቀሊለ ሉመሇከተዉ በሚችሇዉ 
ህዝባዊ ተቋማትና መንዯሮች አካባቢ ሇህዝቡ ግሌጽ ሉዯረግሇት ይገባሌ፡፡ 

 

 

መሌመጃ 
 ገሇጻዉን ከተከታተሊችሁና ዉይይት ካዯረጋችሁ በኋሊ አሰሌጣኙ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

መዝገብ እና ዯረሰኝ እንዳት እንዯሚሰራና እንዯሚዘጋጅ በተግባር እየሰራ ያሳያችኋሌ፡፡ 
 የአሰሌጣኙን አሰራር ከተከታተሊችሁ በኋሊ ሁለም ተሳታፊዎች በአዱስ የአገኙትን ዕዉቀት 

ተጠቅመዉ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ መዝገብና ዯረሰኝ አሰራርና አመዘጋገብን 
እንዱሇማመደት ዕዴለ ሉሰጣቸዉ ይገባሌ፡፡ 

 

4.1.5. የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያዎች አሰባሰብ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴዉን እና የጥገና 

አገሌግልት፤ ሇተፋሰስ እና ከመስኖ ግዴቡ ጋር ተያያዥነት ያሊቸዉ መሰረተ ሌማቶች 

ሇመጠገን እንዱሁም የማህበሩ አስተዲዯራዊና የፋይናንስ ሥራ አመራር ሇመከታተሌ 

ማህበሩ ገንዘብ በእጅጉ ያስፈሌገዋሌ፡፡ ስሇሆነም ማህበሩ የአስቀመጣቸዉን ተግባራት 

ሁለ ሇማከናዉን ማሇትም የመስኖ ሥራዉን እንቅስቃሴ እና የመስኖ ግዴቡን 

ሇማስተዲዯር እንዱሁም የሥራ አመራር ተግባራትን በብቃትና በወቅቱ ማከናዎን ይችሌ 

ዘንዴ የማህበሩ መስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የሚጠበቅባቸዉን ሁለንም የመስኖ 

አገሌግልት ክፍያ በወቅቱ መክፈሌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 

አጠቃሊይ መሪ ህግ 

 የመጀመሪያዉን 90% የሚሆነዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሇመሰብሰብ 
የሚጠይቀዉ ወጭ/ጉሌበት 10% ነዉ፡፡ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  85 SNNPRS  

 ቀሪዉን 10% የሚሆነዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሇመሰብሰብ የሚጠይቀዉ 
ወጭ/ጉሌበት 90% ይሆናሌ፡፡ 

 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ በወቅቱ 
የማይከፍለ ከሆነ የሚያስከትሇዉ ችግር፤ 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበራት የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴና ጥገና ተግባራቸዉን 

ማከናወን አይችለም፤ 
 በማህበሩ የሥራ ክሌሌ (በመስኖ አዉታሩ) ዉስጥ የሚገኙ የመስኖ መሰረተ ሌማቶች 

ቀስ በቀስ እየፈረሱ ሂዯዉ ጭራሹኑ አገሌግልት መስጠት ሉያቆሙ ይችሊለ፤ 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በመስኖ አዉታሩ ዉስጥ ሇሚገኙ ሇሁለ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ዉሃን በአግባቡና በትክክሌ ሇማዴረስ 
አይችለም፡፡ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ማህበሩ በሚያቀርብሊቸዉ የመስኖ ዉሃ 
ያሇመርካት፤ የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመክፈሌ ፍሊጎታቸዉ 
እየቀነሰ ይመጣሌ፤ 

 በመጨረሻም የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አገሌግልት የማይሰጡ ተቋማትና  
የከሰሩ ዴርጅቶች ይሆናለ፡፡  

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመክፈሌ ችልታ፤ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያየመክፈሌ 

ችልታቸዉ መሰረት የሚያዯርገዉ ከሚያገኙት መጠን አኳያ ሲሆን አብዛኛዉን ጊዜ 

መሰረትየሚያዯርገዉ፤ 

 በመስኖ ዉሃ ከሚያሇማሙት ማሳ ሊይ ከሚገኘዉ የግብርና ምርት መጠን ብዙዉን 
ጊዜ ከሚመረተዉ ሰብሌ፤ምርቱ ከሚያስገኘዉ የገበያ ዋጋ እና  የሚያስገኘዉ ትርፍ፤ 

 በተዯጋጋሚ ምቹ ያሌሆነ/መጥፎ የመስኖ ዉሃ አቅርቦት በመኖሩ ምክንያት የመስኖ 
ምርት ቅናሽ ማሳየት እና ላልች ምክንያቶች ሇምሳላ የሰብሌ በሽታና ተባዮች 
ጥቃት፤(አስተማማኝ የሆነዉን እርሻ) 

 ከላሊ የሚገኝ ገቢ (ከእንሰሳት፤ንግዴ/ቢዝነስ፤ዯመወዝና ከዉጭ ከሚሊክ የሚገኝ ገቢ) 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረበ ጥያቄ ፤- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ 
አገሌግልት ክፍያቸዉን እንዲይከፍለ ምክንያት ከሚሆኑ ጉዲዮች መካከሌ ምን ምን 
እንዯሆኑ በቡዴን በመሆን መሌሳችሁን በፊሉፕ ቻርትና ነጭ ወረቀት ሊይ አስፍሩ፤ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ የመክፈሌ ፍሊጎት 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን የመክፈሌ 

ፍሊጎታቸዉ እንዱጨምር ከሚያዯርጉ መሰረታዊ ምክንያቶች መካከሌ የሚከተለት 

ናቸዉ፡፡ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  86 SNNPRS  

 በመስኖ ዉሃ ማህበሩ ጥራት ያሇዉ የመስኖ ዉሃ አቅርቦት እና አገሌግልት ሲኖር 
(በተሇይም በበቂና በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የዉሃ ስርጭት) 

 የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ዯረጃዉ/መጠን ከሚቀርበዉ የመስኖ ዉሃ 
አገሌግልት ጋር ሲጣጣም፡፡ (የገንዘቡ ዋጋ ከሚያስገኘዉ ዉሃ ጋር) 

 አስተማማኝ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ግመታ ዘዳና ክፍያ ሥርዓት መኖር 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በሁለም የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ 

አዯሮች ሊይ አስተማማኝ ና በፍሊጎት ሊይ የተመሰረተ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 
የመሰብሰብ ችልታ ሲያዲብር፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን በማይከፍለ ዉሃ ተጠቃሚዎች አርሶ አዯሮች ሊይ 
ማህበሩ ዉጤታማ የሆነ፤አሳማኝና ተመጣጣኝ እርምጃ/ቅጣት ሲወስዴ፤ 

 በመስኖተጠቃሚ ማህበራት አስተማማኝ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የፋይናንስ ሥራ 
አመራር እንዱኖር ሲያዯርግ፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ስሪትን በግሌጽ መረዲት ሲቻሌ፡፡ 
ጥራት ያሇዉ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት 

በመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ጥራት ያሇዉ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ያቀረቡ 

እንዯሆነ የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖአገሌግልት ክፍያቸዉን የመክፈሌ 

ፍሊጎታቸዉ በከፍተኛ ሁኔታ እንዱጨምር ከሚያዯርጉ ምክኒያቶች መካከሌ አንደ ነዉ፡፡ 

በተመሳሳይ ሁኔታና ጊዜ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አ/አዯሮች የሚጠበቅባቸዉን ሁለንም 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የመክፈያ ጊዜዉ ከማሇፉ በፊት በወቅቱ ሇማህበራቸዉመክፈሌ 

ይጠቅባቸዋሌ፡ 

የገንዘብ ዋጋ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያን በወቅቱ 

እንዱከፍለ ፍሊጎታቸዉን እንዱጨምር ከሚያዯርጉ መሰረታዊ ምክንያቶ መካከሌ ዯግሞ 

በማህበራቸዉ የመስኖ ግዴቡ ዉስጥ ዉጤታማና ብቁ  የመስኖ ሥራ እንቅስቃሴ እና 

እስተዲዯር ሲኖር ነዉ፡፡ ስሇዚህ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ ማህበራት ሇተጠቃሚ አርሶ 

አዯሮች በበቂና በተገቢ ሁኔታ፤ ፍታሃዊ በሆነ የመስኖ ዉሃ ዋጋ ማቅረብ ይኖርባቸዋሌ፡፡   

ትክክሇኛ የሆነ የመስኖ አገሌግልትተመንና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የሂሳብ ዯረሰኝ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች በራስ መተማመንና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

በወቅቱ እንዱከፍለ ፍሊጎታቸዉን ከሚጨምርሊቸዉ ላልች ምክንያቶች መካከሌ 

ተጠያቂነት ያሇበትግሌጽ እና ትክክሇኛ የሆነ የመስኖ ዉሃ ተመን እና የመስኖ 

አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ መኖሩ ነዉ፡፡መስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሇእያንዲንደ 
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ተጠቃሚ አርሶ አዯር በራስ መተማመን እንዱኖራቸዉ ሇሁለም ተጠቃሚዎች 

በተስማሙበት መሰረት እኩሌ የመስኖ ዉሃ ክፍያ እንዱከፍለ ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡  

 

በመስኖ ዉሃ ትመናና  የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ዯረሰኝ  አቆራረጥ ዙሪያ  
ሁለም የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች በማህበራቸዉ እምነት እንዱኖራቸዉ 
ሇማዴረግ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አሰራሩን በሚመሇከት መስታወቂያ 
በማዉጣት በማህበሩ ጽ/ቤትና ህዝብ በሚበዛበት መንዯሮችና ተቋማት ዙሪያ መሇጠፍ 
ይኖርባቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ እያንዲንደ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯር የመስኖ ዉሃ 
አገሌግልት ክፍያ የከፈሇ ስሇመሆኑና ክፍያዉም በሁለም ተጠቃሚዎች ዘንዴ  እኩሌ 
የመስኖ ዉሃ አገሌግልት  አሰጣጥ ስሇመኖሩ  ያረጋግጣለ ፡፡ (ግሌጽ አሰራርና 
ተጠያቂነት የሰፈነበት አሰራር ይኖራሌ ማሇት ነዉ)  

 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ችልታና ፍሊጎት  

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያቸዉን በወቅቱ 

ሇማህበራቸዉ የመክፈሌ ፍሊጎት እንዱኖራቸዉ ከሚያዯርጉምክንያቶች መካከሌ ዯግሞ 

ማህበራቸዉ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያን ከሁለም ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ሊይ 

በወቅቱ የመሰብሰብ አቅምና ችልታዉ እንዱሁም በማይከፍለ የመስኖ ተጠቃሚ አርሶ 

አዯሮች ሊይ ጫና በማሳዯር ተገቢዉን እርምጃ እየወሰዯ ገንዘቡን የማስመሇስ ብቃት 

መኖሩ ነዉ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ሁለንም የመስኖአገሌግልት ክፍያ የመሰብሰብ እና 

ከአሁኑ በፊት ሳይሰበሰቡ የቆዮትን ዉዝፍ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያዎች 

የማስመሇስ ብቃት ናቸዉ ከሚባለት ወሳኝ ምክንያቶች መካከሌ ከዚህ እንዯሚከተሇዉ 

ቀርበዋሌ፡፡ 

 ግሌጽና ዉጤታማ የሆነ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ቅዯም ተከተሌ እንዱኖር 
ማዴረግ፤ 

 የመስኖ አግሌግልት ክፍያቸዉን በወቅቱ በማይከፍለ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮችዎች 
ሊይ አሳማኝና አስተማሪ ቅጣት እንዱኖር ህገ-ዯንብ ማዉጣት፤ 

 ዉጤታማ በሆነ አኳኋን ስሌጣንን በመጠቀም ክፍያቸዉን በወቅቱ 
በማይከፍለተጠቃሚዎች ሊይ የተወሰነዉን ቅጣት ተግባራዊ ማዴርግ፡፡ 

የመስኖ ግዴቡ በሚያሇማበት አካባቢ የሚገኙ አንዲንዴ አርሶ አዯሮች ሁሌጊዜ የዉሃ 

አገሌግልት ክፍያ ሳይከፍለ የመስኖ ዉሃዉን መጠቀም የሚፈሌጉ ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ 

ምንአሌባት በተሇያዩ ምክንያቶች ማህበሩ ከአሰራር ወጭ ወይም በቸሇሌተኝነት ምክንያት 

የመስኖ ዉሃን ያሇክፍያ እንዱጠቀሙ የፈቀዯ ወይም  እርምጃም ሳይወስዴ የቀረ እንዯሆነ 
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በቀጣዩ ዓመት በመስኖ አግሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ሊይ ከፍተኛ አለታዊ ተፅዕኖ 

መፍጠሩ አይቀርም፡፡ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብበፋይናንስ አስተዲዯር  

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች በማህበራቸዉ ሊይ በራስ መተማመንን እንዱያዲብሩ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ትክክሇኛና ብቃት ያሇዉ የመስኖአገሌግልት ክፍያ 

የአሰባበሰብ ስርዓት መዘርጋት ሲችለ ሲሆን በአባሊት ዉስጥ ምክንያታዊ የሆነ 

የመስኖአገሌግሇልት ክፍያ የመክፍሌ ፍሊጎት በአባሊቱ ዉስጥ ማሳዯር ተገቢ ነዉ፡፡   

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያዉን ሇማረጋገጥ፤ 

 የተሰበሰበ ሁለምየመስኖአገሌግልት ክፍያዎች በመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ 
መዝገብ ሊይ በትክክሌ መመዝገብ፤ 

 ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ የሚሰበሰበዉ ገንዘብ ብክነትን ሇማስወገዴ ጥብቅ የሆነ 
የሂሳብ ምዝገባ እና የሂሳብ አያያዝ ሙያን ተግባራዊ ማዴረግ፤ 

 የማህበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ በማህበሩ የሂሳብ ምዝገባ ሊይ መዯበኛ የሆነ የዉስጥ 
የቁጥጥር/ኢንስፔክሽና የሂሳብ ምርመራ ሥራ ማከናወን፤ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ስሪት 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ስሇሚያሇሙት መስኖ መሬት መጠን እና 

ስሇሚከፍለት የመስኖ አገሌግልት ክፍያ የገንዘብ መጠን እዉቅና እንድኖራቸዉ መዯረጉ 

የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ፍሊጎታቸዉ እንዱጨምር ከሚያዯርጉ ተግባራት አንደ ነዉ፡፡ 

ስሇዚህ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትሁለንም ከመስኖ አገሌገልት ክፍያ 

የተሰበሰበዉን ገንዘብ ሲዯሇዯሌ፡- 

 ሇመስኖ ግዴቡ ጥገናና ዕዴሳት፤ሇዉሃ ተፋሰስና በመስኖ ግዴቡ ዙሪያ ሇሚገኙ 
የመሰረት ሌማቶች ጥገናና ዕዴሳት፤ 

 በመስኖ ማህበሩን የመስኖ የስራ እንቅስቃሴ ሇሚመሩ ቅጥር ሰራተኞች ዯመወዝ፤ 
 ሇግብር ክፍያ 
 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አስተዲዯራዊና ሇፋይናንስ ሥራ አመራር 

አገሌግልት፡፡ (የሥሌጠናና የስብሰባን ወጭ ጨምሮ)፤ 
 ሇመስክ ዕቃዎች፤ማሽኖችና ተሸከርካሪዎች ግዥና ኪራይ፤ 
 ማህበሩ በየሂሳብ ዘመኑ ከሚገኘዉ ትርፍ ዉስጥ የተወሰነዉን በማህበሩ የመጠባበቂያ 

ሂሳብ በማስቀመጥ ዴንገተኛ አዯጋ በሚዯርስበት መሌሶ ሇማቋቋምና ሇመጠገን፤ 
የመስኖ አገሌግልት ክፍያን የመሰብሰብ መርህ 
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መስኖ በሚያሇማበት አካባቢከሚገኙ ሁለም መስኖ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች ዉጤታማ 

የሆነ የመስኖ አገሌግልት ክፍያአሰባሰብን እንዱር ሇማዴረግ ማህበሩ የሚከተለትን 

መርሆዎች ተግባራዊ ማዴርግ አሇባቸዉ፡፡ 

 በመስኖ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ሊይ ጥብቅ ክትትሌ ማዴረግና የተገኘዉን ዉጤት 
በማህበሩ ጽ/ቤትና በህዝቡ መኖሪያ አካባቢ እንዱሇጠፍ ማዴረግ፤ 

 የመስኖ ዉሃ ማህበሩ ሇማንኛዉም የመሰኖ ዉሃ ተጠቃሚ ግሇሰብም ሆነ ቡዴን 
ከመስኖ አገሌግልት ክፍያነፃ ማዴረግ ወይም መቀነስ የሇበትም፤ 

  የመስኖ ማህበሩ የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ሊሌከፈሇ ተጠቃሚ ግሇሰብ ወይም 
ቡዴን ያሌከፈሇዉን ገንዘብ በይቅርታ ማሇፍ ወይም ዕዲዉን መዘረዝ የሇበትም፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ዉዝፍ ዕዲ 
ያሇባቸዉን የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎችን ስም ዝርዘር በማህበሩ ጽ/ቤት እና ህዝባዊ 
ቦታዎች መሇጠፍ አሇበት፤  

የመስኖ አግሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ቅዯም ተከተሌ 

መስኖ በሚሇማበት አካባቢ የመስኖ አገሌግልት ክፍያን አሰባሰብ ዉጤታማና ብቃት ባሇዉ 

ሁኔታ ሇማረጋግጥ እንዱቻሌ በማዘጋጀትና ስምምነት ሊይ መዴረስ ካሇባቸዉ ዝርዝር 

ቅዯም ተከተልች መካከሌ፤ 

 የመስኖ አገሌግልት ክፍያን ኃፊነት ወስድ የሚሰበስበዉ ማን እንዯሆነ፤ 
 የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያን አሰባሰቡን ኃፊነት ወስድ የቁጥጥርና ክትትሌ 

ተግባር የሚያከናዉነዉ ማነዉ፡፡ 
 ተጠቃሚዎችአርሶ አዯሮች የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን እንዳት ነዉ ሉከፍለ 

የሚችለት (በጥሬ ገንዘብ ወይስ ነጻ ጉሇበት ሇማህበሩ በማበርከት) 
 የመስኖ አገሌግልት ክፍያ መሰብሰብ ያሇበት የት ቦታ እንዯሆነ (በማህበሩ ጽ/ቤት 

ወይስ በየተጠቃሚዎች ቤት ሇቤት እየተዞረ) 

 

መሌመጃ 
ሰሌጣኞች የማህበራቸዉን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ቅዯም ተከተሌ 
በማዘጋጀት ዉጤቱን ሇተሳታፊዎች ቀርቦ ዉይይት አዴርጉበት፡፡ 

  

የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮች የሚፈሇግባቸዉን የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

ሇማህበሩ ሲከፍለ ሇከፈለት ገንዘብ ከተቀባይ ግሇሰቡ ዯረሰኝ መቀበሌ አሇባቸዉ፡፡ የገንዘብ 

መቀበያ ዯረሰኝ በዉስጡ ሉይዛቸዉ የሚገባዉ ዝርዘር ጉዲዮች መካከከሌ፤ 

 ገንዘቡ የተከፈሇበት ቀን፣ወርና ዓመት ምህረት፤ 
 የተከፈሇዉንየገንዘብ መጠን (ሌክ) ፤ በአኃዝና በፊዯሌበትክክሌ 
 የከፋይ ሙለ ስም፤ 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 
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 ገንዘቡን የተቀበሇዉ ግሇሰብ ሙለ ስም፤ 
 የተከፈሇበት ምክንያት፤(የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ) 
 የተቀባይ እና የከፋይ ስምና ፊርማ መኖር አሇበት 

ይህ የገንዘብ መቀበያ ዯረሰኝ በሁሇት ኮፒ ተዘጋጅቶ ዋናዉ ገንዘቡን ሇከፈሇዉ ግሇሰብ 

(ዴርጅት) ሁሇተኛዉ ኮፒ ከጥራዙ ጋር ሳይጎረዴ ይቀራሌ፡፡ ሁሇተኛዉ ኮፒ ሇገንዘብ 

ተቀባዩ ይሰጣሌ፡፡  ሰነደን መነሻ በማዴረግ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ የገንዘብ መቀበያ 

ዯረሰኙን ወዯ ማህበሩ የመስኖ አገሌግልት መዝገብ ሊይ በመዉሰዴ በየዕሇቱ መመዝገብ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

 

ህግ 
 ገንዘብ ከፋይ ገንዘብ ሇመክፈለ ማረጋገጫ እንዱሆነዉ ተቀባዩ የፈረመበትና 

የተከፈሇበት ምክንያት በግሌጽ መቀመጥ አሇበት፤ 
 ገንዘብ ተቀባይ ገንዘብ ሇመቀበለ ማረጋጫ እንዱሆን አንዴ ኮፒ ሉዯርሰዉ ይገባሌ፡፡ 

 

ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ የተሰበሰበ ገንዘብን ስሇ መመዝገብ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ገንዘብ ያዥ ከመስኖ አገሌግልት ክፍያ በገንዘብ 

መቀበያ ዯረሰኝ የሰበሰበዉን ገንዘብ በሙለ ወዱያዉኑ ሇዚሁ ተብል በተዘጋጀዉ የመስኖ 

አገሌግልት ክፍያ መዝገብ ሊይ የመመዝገብ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ በገንዘብ መቀበያ ዯረሰኙ 

ሊይም ፊርማዉን ማስቀመጥ አሇበት፡፡ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ በመስኖ አገሌግልት ክፍያ 

መዝገብ ሊይ ሲመዘግብ በሂሳብ መዝገቡ የመስኖአገሌግልት ክፍያ በሚሇዉ ረዴፍ ሊይ 

የከፋዩን ግሇሰብ ስም ይመዘግባሌ፡፡ ከዚህ በታች የቀረበዉን ምሳላ ተመሌከቱ፡፡ 

 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበር ስም___________ 
እንዱከፈሌ የፀዯቀ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ብር 100 /ሄ/ር 

የሂሳብ ዘመን: 2015 

ተ.ቁ የተጠቃሚዉ ሥም 

የማሳ ስፋት 
በሄ/ር 

የመስ/አገ/ክፍ/ዯረሰኝ ክፍያ የተፈጸመበት 

ቁጥር 
የገንዘብ 
መጠንብር ቀን 

የገንዘብ 
መጠንብር 

ጠቅሊሊ 
ዴምር 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
1 አማረ መሊክ  1.0 2005-1 100 15-2-05 100 100 

2 የኋንስ ዲኛዉ 2.0 2005-2 200 13-2-05 100 100 

     20-2-05 100 200 

3 ሙለሰዉ አዯመ 1.5 2005-3 150 19-2-05 50 50 

     23-3-05 50 100 

 አማረ መሊክ        

4 ኃይለ በቀሇ 0.5 2005-4 50    



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 
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Total  500     
 

ከሊይ በቀረበዉ ምሳላ መሰረት የመጀመሪያዎቹ ሁሇቱ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች 

የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ሙለ በሙለ የከፈለ ሲሆን 

ሦስተኛዉ አርሶ አዯር እስካሁን ያሌከፈሇዉ ብር 50.00 አሇበት፡፡ አራተኛዉ አርሶ አዯር 

ዯግሞ እስካሁን ዴረስ ሇመስኖ ማህበሩ ምንም ዓይነት ክፍያ አሌከፈሇም፡፡ በመስኖ ዉሃ 

አገሌግልት ክፍያ መዝገብ ከቀረበዉ ምሳላ እንዯምንረዲዉ ከሆነ የማህበሩ ገንዘብ ያዥ 

በመስኖ አገሌግልት ክፍያ መዝገብ ረዴፍ 5 አንዴ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አ/አዯር 

መክፈሌ ያሇበት የገንዘብ መጠን እና በረዴፍ 7 ሊይ በትክክሌ የከፈሇዉ የገንዘብ መጠንን 

ስሇሚጠቁሙን የዉሃ አገሌግልት ክፍያቸዉን ሙለ በሙለ የከፈለትንና ያሌከፈለት 

በትክክሌ የሚጠቁም በመሆኑ ገንዘብ ያዡ ሇክትትሌ የሚረዲ እጅግ ጠቃሚ የሆነ የሂሳብ 

መዝገብ ነዉ ማሇት ነዉ፡፡ 

4.1.6. ዉጤታማ የሆነ ማትጊያና ቅጣት በመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ አሰባሰብ ዙሪያ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ክፍያቸዉን ሙለ በሙለና በወቅቱ የሚከፍለት 

ተጠቃሚ አርሶ አዯሮችን ሇማበረታታት ሲባሌ በመስኖ አገሌግልት ክፍያ ገንዘብ አሰባሰብ 

ዙሪያ ሇአባልቻቸዉ ማበረታቻ እና የማይክለት ዯግሞ ተመጣጣኝ ቅጣት መስጠት 

አሇባቸዉ፡፡ 

 

? 
ሇተሳታፊዎች የቀረባ ጥያቄ፡- የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት እስካሁን 
ያሌተሰበሰቡትን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያን እንዯገና ሇመሰብሰብ እንዱረዲቸዉ 
ሇዉስደ ከሚገባቸዉ ማበረታቻ፤ እርምጃና ቅጣት መካከሌ የትኛዉ ዉጤታ ነዉ ብሇዉ 
ያስባለ (በጋራ ተወያዩበት)፡፡ እና መሌሱን በተሰጣችሁ ፊሉፕ ቻርት ወይምበነጭ ቦርደ 
ሊይ አስቀምጡ፡፡ 

 

ዉጤታማ ማበረታቻዎች 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያን አስመሌክቶ ከዚህ 

በታች በተዘረዘረዉ መሰረት የገንዘብ ማበረታቻ ዘዳዎችን ሇአባልቻቸዉ ሉያስተዋዉቁ 

ይችሊለ፡፡ ሇመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ዝቅተኛ (ዉዴ ያሌሆነዉ) ማበረታቻ 

የሚባሇዉ፤  
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 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት ጠቅሊሊ መክፈሌ ካሇባቸዉ የመስኖ አገሌግልት 
ክፍያ ዉስጥሁለንም በአንዴ ጊዜ ሇሚከፍለ ተጠቃሚዎች ማህበሩ ከ5 እስከ 10%  
ተቀናሽ ማዴረግ አሇበት፤ 

 የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት በአንዴ አካበባ የሚገኙ የመስኖ ተጠቃሚ 
ቡዴኖዎች የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ በበቂና በወቅቱ የከፈለ 
እንዯሆነ ሇሁለም የቡዴኑ አባሊት ከጠቅሊሊ ክፍያቸዉ ሊይ ከ5 እስከ 10% ተቀናሽ 
ማዴረግ አሇበት፡፡ 

ዉጤታማ እርምጃና ቅጣት 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን በወቅቱ ወይም 

በተቀመጠሇት ጊዜ ገዯብ ዉስጥ በማይከፍለ ተጠቃሚዎች ሊይ ከአባሊት ጋር 

በተስማሙበት ህገ-ዯንብ መሰረት ተግባራዊ የሚሆን ጥብቅና፤አስተማሪ እርምጃና ቅጣት 

መዉሰዴ አሇበት፡፡ 

ማህበሩ ክፍያዉን በተቀመጠዉ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ ባሌሆኑ ማንኛዉ 

የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯርች ሊይ የእርምት እርምጃ ከመዉሰደ በፊት በግሇሰቦቹ 

ሊይ ማህበራዊ ተፅዕኖ እንዱፈጠር በማዴረግ እና በማሳመን ገንዘቡ እንዱሰበሰብ ሙከራ 

ማዴረግ አሇበት፡፡ ነገር ግን ማህበሩ የአሇባቸዉን ዕዲ እንዱከፍለ ሁለንም አማራጮች 

ተጠቅሞ ማሇትም ማህበራዊ ተፅዕኖ እና በማሰመን ሇማስከፈሌ ያዯረገዉ ጫና ያሌተሳካ 

ከሆነ ያሇምንም ማንገራገር ማንኛዉንም ዓይነት ህጋዊ እርምጃ መዉሰዴ ይኖርበታሌ፡፡ 

በመስኖ ማህበሩ ዉስጥ የሚጠበቅበትን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ በተቀመጠዉ 

የመክፍያ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ የማይከፍሌ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯር ካሇ የመስኖ 

ዉሃ ማህበሩ ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን የእርምት እርምጃና ቅጣት ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ 

እርምት እርምጃዉ/ቅጣቱ የተቀመጠ የጊዜ ገዯብ 
እስካሁን ያሌተከፈሇዉን ክፍያ በ7 ቀናት ዉስጥ ያሇ 
ቅጣት እንዱከፍሌ ማስታወስ፤ 

እስካሁን ያሌተከፈሇዉን ክፍያ በ7 ቀናት ዉስጥ 
ያሇ ቅጣት እንዱከፍሌ ማስታወስ፤ 

የመክፈያ ጊዜያቸዉ ከ15 ቀን በሊይ ያሇፋቸዉ   
የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮችን የሁለንም ስም 
ዝርዘር የያዘ ማስታወቂያ ህዝቡ በሚገኝበት አካባቢ 
ሊይ መሇጠፍ፡ 

የመክፈያ ጊዘዉ ከአሇፈ ከ15 ቀናት በሊይከሆነ  
የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ዯረሰኝ ቁጥር በመጥቀስ 
በማስታወቂያ ቦርደ ሊይ መሇጠፍ፤ 
 

ከሊይ በተገሇፀዉ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ እዲቸዉን ያሌከፈለ 
የመስኖ ተጠቃሚዎችን በቀጣይ 15 ቀናት ዉስጥ 
ያሇባቸዉን ቀሪ ዕዲ እና ከቀሪ ዕዲቸዉ ሊይ 10% 
ቅጣት ተጨምሮበት እንዱከፍለ በየስማቸዉ ዯብዲቤ 
በመጻፍ መስጠት፡፡ 

የመክፈያ ጊዜዉ ከአሇፈ ከ30 ቀናት በሊይ ከሆነ 
የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ዯረሰኝ ቁጥር በመጥቀስ 
በማስታወቂያ ቦርደ ሊይ መሇጠፍ፤ 
 

የአሇባቸዉን ዉዝፍ የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ የመክፈያ ጊዘዉ ከአሇፈ ከ45 ቀናት በሊይ ከሆነ 
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ከ10% ቅጣት ጋር እንዱከፍለ ከተዯረገበት ቀን አንስቶ 
የመጨረሻ የመክፈያ ጊዜዉ 45 ቀናት የሞሊዉን 
የመስኖአገሌግልት ክፍያን ዯረሰኙን ጠቅሶ ገንዘቡን 
እንዱስከፍሌ ሇፖሉስ በዯብዲቤ ማሳወቅ፡፡ 

የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ዯረሰኝ ቁጥር በመጥቀስ 
በማስታወቂያ ቦርደ ሊይ መሇጠፍ፡፡ 

 

መሰረታዊ መርህ፡- ክፍያ ከላሇ ___ ዉሃ የሇም 

ከሊይ የተዘረዘሩት የእርምት እርምጃ ሁለ ተወስዯዉ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሩ 

ማሳዉን በመስኖ ዉሃ እያሇማ ሇሚጠቀምበት ዉሃ ዯግሞ አብዛኛዉ ተጠቃሚ 

በተስማማበት አግባብ የሚጠበቅበትን ክፍያ በተቀመጠዉ ጊዜ ገዯብ ዉስጥ የማይከፍሌ 

ከሆነ የመስኖ ማህበሩ የመጨረሻ እርምጃ የሚሆነዉ ሇተጠቃሚዉ የሚሰጠዉን ዉሃ 

ማቋረጥ ይሆናሌ፡፡ 

የሚጠበቅባቸዉን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ በተስማሙበትና የመክፈያ ጊዜዉ 

ከማሇፉ በፊት ሁለንም ክፍያቸዉን የሚከፍለ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚ አርሶ አዯሮችን 

በማህበራቸዉ ሊይ እምነት እንዱኖራቸዉና ወዯፊትም የመክፈሌ ፍሊጎታቸዉ እንዱጨምር 

የመስኖ ማህበሩ መሰረታዊ መሆን ያሇበት ክፍያቸዉን ሇማይፍለ የመስኖ ዉሃ 

ተጠቃሚዎች የመስኖ ዉሃ እንዱያገኙ መፍቀዴ የሇበትም፡፡ 

 

መሰረታዊ መርህ 

የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያ ከላሇ = የመስኖ ዉሃ አይቀርብም 

  

በፍርዴ ቤት ስሇሚወሰዴ እርምጃ 

ከማህበሩ የመስኖ ዉሃ ተጠቅመዉ ነገር ግን የመስኖ ዉሃ አገሌግልት ክፍያቸዉን 

ሇመክፈሌ ፈቃዯኛ ያሌሆኑ ተጠቃሚዎች ሊይ ገንዘቡን ሇማስመሇስ ሁለንም አማራጮችን 

ተጠቅመን ማስመሇስ ካሌተቻሇ ጉዲዩን ፍርዴ ቤት በመዉሰዴ ገንዘቡን የማስመሇሱ ሂዯት 

የመጨረሻ አማራጭ ተዯርጎ ይወሰዲሌ፡፡ ምክንያቱ ዯግሞ በፍርዴ ቤት ገንዘቡን 

ሇማስመሇስ የይመሇስሌኝ ጥያቄ ማቅረቢያ ጊዜዉ ከማሇፉ በፊት ጉዲዩን ወዯ ፍርዴ ቤት 

ይዞ በመሄዴ ማስመሇስ ስሇሚገባ ነዉ፡፡ ይህ ሳይሆን ቢቀር ግን የጥያቄ ማቅረቢያ ጊዜ 

(የይርጋ ) ጊዜዉ ካሇፈ ገንዘቡን ማስመሇስ ስሇማይቻሌ ነዉ፡፡ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የመስኖ 

ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የመስኖ አገሌግልት ክፍያቸዉን ሁለንም አማራጮች 



 

የመ/ተ/ማኅ የሂሳብ አያያዝ፣ኦዱትና የመስኖ አገ/ክፍያ ስርዏት ስሌጠና ሞደሌ 2  Agriteam Canada Consulting Ltd 

የአነስተኛና ጥቃቅን መስኖ ዴጋፍ ፕሮጀክት  94 SNNPRS  

ተጠቅሞ ያሌተመሇሰሇትን ዉዘፍ የመስኖ አገሌግልት ክፍያ ሇማስመሇስ ወዯ ፍርዴ ቤት 

በመሄዴ ክስ በመመስረት ገንዘቡን የማስመሇሱ ሂዯት የመጨረሻዉ አማራጭ ነዉ፡፡ 

 

 

ዋቢመጽሏፎች 
 የክሌለ የመስኖ ዉሃ ተጠቃሚዎች ማህበራት አዋጅ ቁጥር 39/2008. 
 ስዊስሻ 2003 የመስኖ ተጠቃሚዎች ኅብረት ሥራ ማህበራት አቅም ሇመገንባት 

የተዘጋጀዉ የፋይናንስ ሥራ አመራር፤የሂሳብ ምርመራና የመስኖ አገሌግልት ክፍያ 
ፖሉሲ. 
 

 

 

 

 

 


