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1. መግቢያ 

 የስልጠናው አላማውን እና ወሰኑ 

 ስልጠናው ለመስጠት የዝግጅት ሂደት 

 ከዚህ ስልጠና የሚጠበቀው 

 የስልጠና ማኑዋሉ ይዘት 

 ንዑስሞጁል 1፡አነስተኛደረጃየመስኖአውታርልማትስራአሰራር /ኦፕሬሽ፤ 

 ንዑስሞጁል 2፡አነስተኛደረጃየመስኖፕሮጀክትእንክብካቤናጥገና 

 

 የስልጠናው አላማውን እና ወሰኑ፤ 

 የዚህስልጠናዋናአላማበእንግሊዘኛየተዘጋጀውንአነስተኛደረጃ 

የመስኖውኃተጠቃሚዎችማህበራትየስልጠናሞጁልለአሰልጣኝእናሰልጣኝሊጠቀሙበትእንዲችሉአድርጎተተርጉ

ሞል፤የተተረጉመውንየስልጠናሞጁልየስልጠና ተሳታፊዎች የመስኖ አውታር 

መሰረትአድርጎስልጠናመስጠትነው፤ 

 የስልጠናውን ሞጁል ለማሻል ተጨማሪ ግብአት መሰብሰብ፡ 

 

 ስልጠናው ለመስጠት የዝግጅት ሂደት፤ 

 በእንግሊዘኛ የተዘጋጀውን አነስተኛ ደረጃ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበራት የስልጠና ሞጁል 

ለአሰልጣኝ እና ሰልጣኝ ሊጠቀሙበት እንዲችሉ አድርጎ መተርጎም፤ 

 ለዚህ ስልጠና ከአሁን በፊት የተዘጋጁ የሰልጠና ማንዋል ማስተካከልና ትክክለኛውን ቅርፅ ማሲያዝ ፤  

 

 ከዚህ አነስተኛ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽ፤ እንክብካቤና ጥገና  ስልጠና የሚጠበቀው፤ 

 በአነስተኛ የመስኖ አውታር የመስኖኦፕሬሽ፤እንክብካቤና ጥገና ተሳታፊዎች  ሚናና ተግባራት መለየት፤ 

 የመስኖ አውታር ክፍሎችንና በመስኖ ስራኦፕሬሽ  ያላቸውን ተግባራት፤ 

 የመስኖ ስራ ኦፕሬሽ  አይነት፤ወቅትና ዝግጅት፤ 

 ስለፍተሀዊ፣ በቂና አስተማማኝ የውኃ አቅርቦትና ስርጨት፣ 

 ስለአነስተኛ የመስኖ አውታር እንክብካቤና ጥገና  አይነት፤ወቅትና ዝግጅት፤ 
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2. ንዑስ ሞጁል 1፡ 

አነስተኛ ደረጃ የመስኖ አውታር ልማት ስራ/ኦፕሬሽ 
 

2.1 የአነስተኛ መስኖ አውታር ኦፕሬሽን ወቅቶች 

የአነስተኛ የመስኖ አውታር የመስኖ ኦፕሬሽን ለመሰኖ ልማት የሚያስፈልጉትን ተግባራት መሰረት በማድረግ በሶስት 

የከፈላሉ ፡፡ እነሰም፤ 

 ቅድመ-መስኖ ኦፕሬሽን ወቅት 

 መስኖ ኦፕሬሽን ወቅት 

 ድህረ - መስኖ ኦፕሬሽን ወቅት 

 

2.2 የአነስተኛ መስኖአውታርኦፕሬሽንተሳታፊዎች ያላቸው ሚናና ተግባራት 

የአነስተኛ የመስኖ አውታር፤ስልጠናው ተሳታፊዎች እና በአነስተኛ የመስኖ አውታር ውስጥ ያለውን የመስኖ ውኃ 

ተጠቃሚዎች ማህበር አይነትና ደረጃ መለየት ፤ 

 በአነስተኛ የመስኖ አውታር  ውስጥ ያለውን  የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር  

 የመስኖ አውታሩ አይነት፤ ነባር/አዲስ 

 የመስኖ አውታሩ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አይነት፤ ነባር/አዲስ 

 የስልጠናው ተሳታፊዎች የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አወቃቀር መለየት፡ 

 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አመራር ኮሚቴ፤  

 የመስኖ አውታር ኦፕሬሽንና ጥገና ንዑስ ኮሚቴ፤ 

 የውኃ ተጠቀሚ ቡድኖች መሪዎች፣ 

 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጡ ባለሙያዎች/ የልማት ሰራተኞች፣ 

 የሴቶች ንዑስ ኮሚቴመለየት፤  

የስልጠናው ተሳታፊዎች አባላትን በአነስተኛ የመስኖ አውታር ኦፐሬሽን የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ 

እንክብካቤና ጥገና የእነሱ ሚናና ተግባራት የተረዱትን እንዲያብራሩ የስልጠናው ተሰታፊዎችን ምን 

እንደሆነና በመጠይቅ መረዳት/ለተሳታፊዎ እንዲያካፍሉ ማድረግ፤ 
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በአነስተኛ የመስኖ አውታር የመስኖ ስራ 

አሰራር/ኦፕሬሽ እንክብካቤና ጥገና 

ተሳታፊዎች   

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽንወቅቶች 

ቅድመ-መስኖ  በመስኖ ኦፕሬሽን  ድህረ-መስኖ 

የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አመራር 

ኮሚቴ 

   

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽንና ጥገና ንዑስ 

ኮሚቴ 

   

የውኃ ተጠቀሚ ቡድኖች መሪዎች፣    

የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጡ ባለሙያዎች/ 

የልማት ሰራተኞች 

   

የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ፣ 

ሊታዩ የሚገባቸው የስርዓተ ፆታ ጉዳዮች 

   

 

2.3 የአነስተኛ መስኖ አውታሮች ክፍሎች 

የስልጠናው ተሳታፊዎች የመስኖ አውታር  ውስጥ ያለውን  ክፍሎችና በመስኖ መሬቱ የውኃ ስርጭት 

ስላላቸው ዋና ዋና ተግባራት እና ዋና ዋና ተግባራት በትክክል ባለመስራታቸው የሚከሰቱ ችግሮች  

መለየት፤  

 የስልጠናው ተሳታፊዎች የእነሱ የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎችና በመስኖ መሬቱ የውኃ ስርጭት 

ስላላቸው ዋና ዋና ተግባራት እናበትክክል ባለመስራታቸው የሚከሰቱ ችግሮችእንዲያብራሩ የስልጠና  

ተሳታፊዎችን እንዲያስረዱን መጠይቅና መረዳት፡፡ 

የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች በመስኖ መሬቱ የውኃ ስርጭት 

ያላቸው ዋና ዋና 

ተግባራት  

ዋና ዋና ተግባራት በትክክል 

ባለመስራታቸው የሚከሰቱ 

ችግሮች 

የመጥለፊያ አናት/ግድብ   

 የውኃ ማስገቢያ/መቀልበሻ በር   

 የደለል ማስወገጃ በር   

 የጎርፍ መከላከያ ግንብ   

የመስኖ ቦይዎች   

 ዋናቦይ   

 ሁለተኛቦይ   
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የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች በመስኖ መሬቱ የውኃ ስርጭት 

ያላቸው ዋና ዋና 

ተግባራት  

ዋና ዋና ተግባራት በትክክል 

ባለመስራታቸው የሚከሰቱ 

ችግሮች 

 ሶስተኛ/የመስክቦይ   

ማፋሰሻ ቦይዎች   

 የመስኖ መሬትማፋሰሻ ቦይ   

 የመስኖ መሬቶችማፋሰሻ ቦይ   

 ዋና የመስኖ መሬቶችማፋሰሻ ቦይ   

የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች   

 የውኃ ማስገቢያ/መቀልበሻ በር   

 የውኃ መውሰጃ ቱቦ   

መንገድ ማቋረጫ / ማሳለፊያ    

 የውኃ ማሳለፊያ ቱቦ   

 የውኃ ማሳለፊያ ሳጥኖች   

ወንዝ/ሸጥ ማቋረጫ / ማሳለፊያ   

 የውኃ ማሳለፊያ ቱቦ   

 የውኃ ማሳለፊያ ሳጥኖች   

የመስኖ ውሀ  ሀይል መቀነሻ ግንብ   

 የመስኖ ውኃ ማንሸራተቻ ግንብ   

 የመስኖ ውኃ ማዳፊያ ግንብ   

ማህበራዊ ግንቦች ፤ ከስርዓተ ፆታ አንፃር 

መታየት ያለባቸው ጉዳዮች 

  

 የእንሰሳት ማጠጫ ገንዳዎች   

 የልብስ ማጠቢያዎችና ውኃ መቅጃ 

ግንቦች 

  

 

2.4 የሚገኘውን የውኃ ሀብት ግመታ 

የስልጠናው ተሳታፊዎች የመስኖ አውታር የውሀ መገኛና አይነትና ለመስኖ መዋል የሚችለውን የውሀ መጠን እንዴት 

እንደሚገምቱ መጠይቅ/መረዳት ፤  

 ለመስኖ መዋል የሚችለውን የውሀ መጠን ማወቅ ያለብን መቼ ነው? ወቅታዊ የውሀ መጠን እውቀት 

ምን ያህል ይጠቅማል? 
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 መስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር በመስኖ ወቀቱ የሚኖረውን ውሀ እንዴት መገመት ይችላሉ? 

የውኃ መጠንን ለመገመት የተለያዩ መንገዶች አሉ፡፡እነሱም፤ 

1. ያለፈው ትሞክሮ ወይም ምዝገባ 

2. የውኃ መገኛን ቀጥታ ልኬታ 

2.5 የመስኖ መሬት ግመታ/የመስኖ እርሻ መሬት ካርታ ስራ 

የስልጠናው ተሳታፊዎች የመስኖ አውታር የመስኖ መሬት ግመታ/ካርታ እንዴት እንደሚገምቱ/እንደሚሰራ 

መጠይቅ/መረዳት ፤  

 

የመስኖ አውታሩ ካርታ ያላቸው ውይም የሌላቸው መሆኑንና የመስኖ አውታሮች የተዘረጋላቸው መሆናቸውን 

የስልጠና ተሳታፊዎችን መጠይቅ/መረዳት ፤ 

 

የመስኖ አውታር ካርታ በመስኖ ስራ ለምን ሊያስፈልግና እንዴት ሊያግዝ እንደሚች ተሳታፊዎችን መጠይቅ/መረዳት 

፤ 

 

መታየትያለባቸውየስርዓተፆታጉዳዮች 

በሴቶችየሚመሩቤተሰቦችናየሴቶችንዑስኮሚቴዎችየእርሻመሬቶቻቸውንክፍልፍልበመለየትበመስኖእርሻመሬቱካርታስራ

ላይ መጠይቅ/መረዳት ፤ 

2.6 ሰብል መረጣና ወቅታዊ የሰብል ስብጥር 

ይህ ስራ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን የመጀመሪያ ስራ ነው ፡፡ የስልጠናው ተሳታፊዎች በመሰኖ ልማቱ ኦፕሬሽ ወቅት 

የመስኖ ስብል መረጣና  ስብጥር እንዴት፤በእነማን  እንደሚመረጥ/እንደሚሰራ መጠይቅ/መረዳት፤የመሰኖ 

ተጠቃሚ ገበሬ የመስኖ ስብል መረጣና  ስብጥር የሚያሳውቅበት የጊዜ ገደብ አለ ? 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤እንክብካቤና ጥገናንዑስኮሚቴየግብርና ንዑስ ኮሚቴን በማማከርና አብሮ መስራት 

አለበት፡፡በሰብል መረጣና  ስብጥር  ከግምት ውስጥ መግባት ያለባቸው ምንድ ናቸው ? 

 በግብርና ቤተሰቡ ውስጥ በፊት/አሁን የተገኘውን ተሞክሮ፣ እውቀትና ክህሎት፣   

 የአቅራቢያው ማህበረሰብ/ የአካባቢው ገበያ ፍላጎትና የቤተሰብ ፍጆታ ፍላጎት ንፅፅር፣ 

 ዘር፣ ማዳበሪያ፣ ጉልበት ወዘተ የመሳሰሉትን ግብአቶች መኖርና አቅምን፣  

 የመስኖ መሬቱ ላይ ሰብሎችን ማፈራረቅ እና የዝናቡ የእርሻ ስራ፤  
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የመስኖ ስብል መረጣና  ስብጥር  ማወቅ ለምን ይጠቅማል?የወቅቱን የውኃ ፍላጎት ግምት በወቅቱ ከሚኖረው 

የውኃ መጠን ጋር ለማወዳደር፡፡ 

2.7 ወቅታዊ  የሰብል  የጊዜ ቀመር ዝግጅት 

ወቅታዊ የሰብል የጊዜ ቀመር የሚዘሩትን ሰብሎች፣ የመዝሪያና የመሰብሰቢያና የመስኖ ቀናትን ለማሳየት ለአንድ 

ወቅት  የሚጠናከር መረጃ ነው፡፡ 

ወቅታዊ የሰብል የጊዜ ቀመር ማቀድ ምን ያግዛል?  

 ወቅታዊ የመስኖ ውኃ ፍላጎት ለመወሰን ፣ 

 በመስኖ ብሎኮች የተመሳሳይ ሰብሎች የጊዜ ቀመሩን ለመከለስ፣ 

 የመስኖ መሬት ውኃ ፈረቃና ፕሮገራም ለማዘጋጀት፣ 

2.8 ወቅታዊ የመስኖ ውኃ ፍላጎት መገመት 

ወቅታዊ የሰብል ጊዜ ቀመሩ ወቅታዊውን የመስኖ የውኃ ፍላጎት ለመገመት ቁልፍ ነው ፡፡ 

2.9 የፈረቃ ውሀ ፍላጎት 

የመስኖ አውታሮች የውኃ አቅርቦት በመስኖ ልማት ኦፕሬሸን ወቅት እና ከአመት አመት ይለያያል፡፡ 

የመሰኖ ሰብሎች የውሀ የሚቀርበው በፈረቃ ነው፡፡ የመስኖ ፈረቃ ውሀ ፍላጎት የሚወስኑት ነገሮች ምንድ ናቸው? 

 የመስኖ ውኃ ፍላጎት መጠን ፣ 

 የመስኖ ብሎኮች መጠን፣ 

 የመስኖ ሰብሎች የእድገት ደረጃ/ሁኔታ፣ 

ዝቅተኛ ውኃ በሚኖርባቸው ጊዚያት ሁሉንም የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት ተጠቃሚ የሚያደረጉ 

ደንቦችን የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አስተዳደር ኮሚቴ ማዘጋጀት አለበት፡፡ 

የመስኖ አውታሮች በውኃ አቅርቦት ሊያያቸው የሚችላቸው/የሚገባቸው ፡  

ሀ. የውኃ አቅርቦት ከፍላጎቱ የሚበልጥ ወይም እኩል በሆነበት ወቅት 

ለ. የመስኖ አውታሩ ከመጠነኛ የውኃ እጥረት ጋር  

መጠነኛ የውኃ እጥረት የሚባለው በ10 % ሲያንስ ነው፡፡ 

ሐ. የመስኖ ፕሮጀክት ከፍተኛ የውኃ አቅርቦት እጥረት ባለበት ወቅት 
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2.10 የመስኖ ውሀ ክፍፍልና ስርጭት እቅድ 

በመስኖ መሬት  የመስኖ ውሀ ክፍፍልና ስርጭት መርሆች ፤ መሰረት እንዴትና መቸ መሰራጨት እንዳለበት 

ለመግለፅ የውኃ ክፍፍልና ስርጭት እቅድ ይዘጋጃል፡፡ 

እኩልነት፡- ሁሉም የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት ፍትሃዊ የውኃ ድርሻ የማግኘት መብት አላቸው፡፡  

አስተማማንነት፡- ሁሉም የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት የመስኖ ተራኛው መቸ እንደሚመጣና ለምን 

ያህል ጊዜ እንደሆነ ማውቅ አለባቸው፡፡ 

በቂነት፡- በአነስተኛ መስኖ  ባለው የውኃ አቅርቦት እንዲለሙ የተወሰኑትን ሰብሎች የውኃ ፍላጎት ለማርካት ሁሉም 

የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አባላት በቂ የሆነ የውኃ መጠን ሊያገኙ ይገባል፡፡ 

በመስኖ ብሎኮች የመስኖ አውታሮች የውኃ አቅርቦት የተለያዩ መንገድ አለ፡፡ እነሱም ፡ በፈረቃ ወይም በተከታታ ፤ 

በፈረቃ እና በተከታታ 

 

ሊታዩ የሚገባቸው የስርዓተ ፆታ ጉዳዮች፤ የውኃ ስርጭት አቅዱን ለመንደፍ ተጨባጭ የሴቶች ፍላጎቶች/ተሳትፎ 

ከግምት ውስጥ መግባት አለባቸው፡፡ የሌሊት ጊዜ መስኖ ለሴቶችና ለሴት ቤተሰብ ኃላፊች በፍፁም መወገድ 

አለበት፡፡ 

 

2.11 የመስኖ ኦፕሬሽን አቅድ መከታተል 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ አንክብካቤና ጥገና አቅድን ለመከታተል ሀላፊነቱ የወደቀው በድጋፍ ሰጭ አካሉ 

ሰራተኞችና በመስኖ ልማት ሰራተኞች (ካሉ)ከመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና ንዑስ ኮሚቴ ጋር 

በመሆን ላይ ነው፡፡ ሁለቱ በጋራ ቢያንስ በየወሩ ወይም በመስኖ አውታር ኦፕሬሽ፤እንክብካቤና ጥገና ኮሚቴ 

እንደተወሰ፡፡ 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን አቅድ ክትትል መደረግ ያለባቸው ፤  

 የመስኖ አውታር የመስኖ ውሀ አቅርቦትና ፍላጎት 

 የመስኖ ውሀ ማሰራጫና ማከፋፈያ(የመስኖ ቦይዎች እና የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች) 

 የመስኖ መሬት እና ውሀ ማጠጫ መንገዶች ዝግጅት 

 የመስኖ ተጠቃሚዎች የውኃ አሰተዳደር ተግባር  
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2.12 የኦፕሬሽ በጀት 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና ኮሚቴ በመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አመታዊ ባጀት ውስጥ 

የሚካተት የማስፈፀሚያ ባጀት ማዘጋጀት አለበት፡፡ የስራ ባጀቱ ለሚከተሉት ነገሮች የሚያሰፈልገውን ገንዘብ(ፈንድ) 

ሊያጠቃልል ያስፈልጋል፡፡ 

 በቅድመ መስኖና በመስኖ ኦፕሬሽን ለመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና ለሚቀጠር ጉልበት 

ሰራተኞች ደመወዝና ክፍያ፣ 

 በመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ባለቤትነት ለሚገዛና ለመሳሪያዎችና ቁሳቁሶች ግዥ ወይም ክራይ 

ለምሳሌ አካፋ፣ ባልዲ፣ ዶማ፣ መሞረጃ፣ የእጅ ጋሪ፣ማሽናሪ 

 በውኃ አስተዳደር ለሚቀጠሩ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና ሰራተኞች (ካሉ)ወይም ለውኃ 

ተጠቀሚዎች ቡድኖች የሚሰጥ ስልጠና፣ 

 

2.13 የእንክብካቤና ጥገና ስልጠና 

ተከታታይነት ባለው ሁኔታ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤እንክብካቤና ጥገና ሰራተኞችና የውኃ ተጠቀሚ 

ቡድኖች   መሪዎችን ለማሰልጠን የስልጠና እቅድ መዘጋጀት አለበት፡፡ በመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር   

የስራ ላይ እንክብካቤና ጥገና ስልጠና የሚከተሉት እርዕሰ ጉዳዮች መሸፈን አለባቸው፡፡ 

 የመስኖ አውታር የመስኖ ውሀ መገኛ መጠን/አቅርቦትና ፍላጎት 

 የመስኖ ውሀ ማሰራጫና ማከፋፈያ(የመስኖ ቦይዎች እና የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች) ቁጥጥርና 

እንክብካቤ 

 የመስኖ መሬት እና ውሀ ማጠጫ መንገዶች ዝግጅት 

 የመስኖ ተጠቃሚዎች የውኃ አሰተዳደር ተግባር  
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3. ንዑስ ሞጁል 2፡ 

አነስተኛ ደረጃ የመስኖ አውታር እንክብካቤና ጥገና 

3.1 የአነስተኛ መስኖ አውታር የእንክብካቤና ጥገና ስራዎች 

የአነስተኛ መስኖ አውታር የመስኖ ውኃ በብቃትና ፍትሀዊ በሆነ ሁኔታ እንዲሰራጭ በተገቢው ሁኔታ  እንክብካቤና 

ጥገና ማግኘት/መጠገን አለበት፡፡ 

የአነስተኛ መስኖ አውታር የእንክብካቤና ጥገና ስራዎች እንደሚከተለው ይከፈላሉ፡  

 ተዘውታሪ የእንክብካቤና ጥገና ፡ 

 በተወሰነ ጊዜ ብቻ የሚደረግ የእንክብካቤ ጥገና፤ 

 አስቸኳይ ጥገና፡ 

3.2 የአነስተኛ መስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና ተሳታፊዎች ያላቸው ሚናና ተግባራት 

በአነስተኛ የመስኖ አውታር የመስኖ ስራ 

አሰራር/ኦፕሬሽ እንክብካቤና ጥገና ተሳታፊዎች   

የመስኖ አውታር  እንክብካቤና ጥገና 

ቅድመ-መስኖ  በመስኖ 

ኦፕሬሽን  

ድህረ-መስኖ 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽንና ጥገና ንዑስ ኮሚቴ    

የውኃ ተጠቀሚ ቡድኖች መሪዎች፣    

የቴክኒክ ድጋፍ የሚሰጡ ባለሙያዎች/ የልማት 

ሰራተኞች 

   

የሴቶች ንዑስ ኮሚቴ፣ 

ሊታዩ የሚገባቸው የስርዓተ ፆታ ጉዳዮች 

   

 

3.3 በመስኖ አውታሮች የተለመዱ የጥገና ስራዎች ችግሮች 

በአነስተኛ መስኖ  አውታሮች የሚያጋጥሙ በጣም የተለመዱ ችግሮች፤ 

 የአረም እድገትና በደለል መሞላት፤ 

 ቁጥቋጦዎችና ዛፎች፤ 

 የአይጥ ጉድጓድ፤ 

 የአፍር መታጠብ፤ 

 ፍሳሽ/ስርገት፤ 

 በሮች መበስበስና መዛግ፤ 

 መሰንጠቅ፤ 

 የሰውና የእንስሳት ማቋረጥ፤ 
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 የመጥለፊያው አናት ላይ ቋጥኝ መኖር፤ 

3.4 የመስኖ አውታር ክፍሎች ቆጠራ 

በመስኖ አስተዳደር ዝውውር ስምምነት ርክክብ ወይም ፊርማ ወቅት ሁሉም የመስኖ አውታሮችና ግንቦች፣ 

ሰነዶች ቆጠራ ተካሂዶ ለመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አስተዳደር ኮሚቴ መተላለፍ አለበት፡፡ ነገር ግን 

ቆጠራው ርክክብ ያልተካሄደ ከሆነ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽ፤እንክብካቤና ጥገና ንዑስ ኮሚቴ ለጥገና የሁሉንም 

የመስኖ አውታር ክፍሎች ዘርዝሮና መዝግቦ መያዝ አለበት፡፡ ቆጠራው የሚከተሉትን ዝርዝሮች ሊአካትት 

ይችላል፡- 

የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች መለኪያ መጠን ምርመራ 

የመጥለፊያ አናት/ግድብ    

 የዋናው የመጥለፊያ አናት/ግድብ    

 ርዝመት ሜትር   

 ወርድ  ሜትር   

 ከፍታ ሜትር   

 የውኃ ማስገቢያ/መቀልበሻ በር    

 በቀኝ በኩል ቁጥር   

 በግራ በኩል ቁጥር   

 የደለል ማስወገጃ በር    

 በቀኝ በኩል ቁጥር   

 በግራ በኩል ቁጥር   

 የጎርፍ መከላከያ ግንብ ርዝመት    

 በቀኝ በኩል ሜትር   

 በግራ በኩል ሜትር   

የመስኖ ቦይዎች ርዝመት    

 ዋናቦይ (በግንብ የተሰራው) ሜትር   

 ሁለተኛቦይ(በግንብ የተሰራው) ሜትር   

 ሶስተኛ/የመስክቦይ ሜትር   

ማፋሰሻ ቦይዎች    

 የመስኖ መሬትማፋሰሻ ቦይ ሜትር   

 የመስኖ መሬቶችማፋሰሻ ቦይ ሜትር   

 ዋና የመስኖ መሬቶችማፋሰሻ ቦይ ሜትር   

የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች    

 የውኃ ማስገቢያ/መቀልበሻ በር ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 
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የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች መለኪያ መጠን ምርመራ 

 የውኃ መውሰጃ ቱቦ ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

መንገድ ማቋረጫ / ማሳለፊያ     

 የውኃ ማሳለፊያ ቱቦ ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

 የውኃ ማሳለፊያ ሳጥኖች ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

ወንዝ/ሸጥ ማቋረጫ / ማሳለፊያ    

 የውኃ ማሳለፊያ ቱቦ ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

 የውኃ ማሳለፊያ ሳጥኖች ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

የመስኖ ውሀ  ሀይል መቀነሻ ግንብ    

 የመስኖ ውኃ ማንሸራተቻ ግንብ ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

 የመስኖ ውኃ ማዳፊያ ግንብ ቁጥር  (በዋና፤ሁለተኛ፣ ሶስተኛ ቦይ) 

ማህበራዊ ግንቦች ፤ ከስርዓተ ፆታ አንፃር 

መታየት ያለባቸው ጉዳዮች 

   

 የእንሰሳት ማጠጫ ገንዳዎች ቁጥር   

 የልብስ ማጠቢያዎችና ውኃ መቅጃ 

ግንቦች 

ቁጥር   

 

3.5 የእንክብካቤና ጥገና ፍተሻ 

 የኦፕሬሽን እንክብካቤና ጥገና ፍተሻ 

 በመስኖ ወቅት በቦዩ አውታር ላይ ዘወትርና በየቀኑ ፍተሻ ማካሄድ አለባቸው፡፡ ፍተሻው ሂደቶች እና 

ማካተት ያለበት ፡- 

የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች ፍተሻ ማካሄድ ያለበት 

አካል 

ፍተሻ ማካሄድ ያለበት 

ቀን ልዩነት 

የፍተሻ ሪፖረት 

መቅረብ ያለበት  

የመጥለፊያ አናት/ግድብ    

የመስኖ ቦይዎች     

ማፋሰሻ ቦይዎች    

የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች    

መንገድ ማቋረጫ / ማሳለፊያ     

ወንዝ/ሸጥ ማቋረጫ / ማሳለፊያ    

የመስኖ ውሀ  ሀይል መቀነሻ ግንብ    

ማህበራዊ ግንቦች ፤ ከስርዓተ ፆታ አንፃር መታየት 

ያለባቸው ጉዳዮች 

   

የፍተሻ ሪፖረት ይዘት 

የአነስተኛ መስኖ  አውታር ክፍሎች የፍተሻውጤት 
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የተገኙ 

ችግሮችአይነትና 

ችግሮች 

የታየበት ቦታ 

የችግሩን  ክብደት፣ መወሰድ ስላለበት 

እርምጃ እና በማን 

 

የመጥለፊያ አናት/ግድብ     

የመስኖ ቦይዎች      

ማፋሰሻ ቦይዎች     

የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች     

መንገድ ማቋረጫ / ማሳለፊያ      

ወንዝ/ሸጥ ማቋረጫ / ማሳለፊያ     

የመስኖ ውሀ  ሀይል መቀነሻ ግንብ     

ማህበራዊ ግንቦች ፤ ከስርዓተ ፆታ 

አንፃር መታየት ያለባቸው ጉዳዮች 

    

 

 ዓመተዊ ወይም ቅድመ መስኖ ወቅት ፍተሻ 

የክረምቱ ዝናቡ እንደቆመ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽ ፤ እንክብካቤና  ጥገና  ከአናቱ እስከ ዋና ቦይ ጫፍ ድረስ 

ዝርዝር የመስኖና የማፋሰሻ አውታር ፍተሻ ማካሄድ አለባቸው፡፡ የፍተሻ ስራ ማካሄዱ የሚያስገኘው ውጤት፤  

 ለአነስተኛ መስኖ  አመታዊ የእንክብካቤና ጥገና የባጀት አቅድ ለማዘጋጀት፣ 

 የጉልበት ማነቃነቄያ እቅድና ለውኃ ተጠቀሚ ቡድኖች የስራ ድልድል ለማዘጋጀት፡፡  

 ለጥገና የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችንና ቁሳቁሶችን ለመግዛት፣ 

 ከመስኖ ኦፕሬሽ ከመጀመሩ በፊት ሁሉንም የእንክብካቤና ጥገና ስራዎች ማቀናጀትና ድጋፍ ለማድረግ፣ 

 ለመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር አስተዳደር ኮሚቴ የጥገና ማስፈፀሚያ ባጀት ወጭ ሪፖርት 

ለማዘጋጀት፣ 

3.6 የእንክብካቤና የጥገና ስራዎች ደረጃ አሰጣጥ 

በጉልበትና ገንዘብ አለመኖር ምክንያቶች ሁሉም ጥገናዎች ወዲያውኑ እንደተለዩ ላይሰሩ ይችላሌ፡፡ የውኃ 

ስርጭቱን ከማወኩ ወይም ለመጠገን ከባድ ከመሆኑ በፊት በጣም አንገብጋቢውን ችግር ቅድሚያ መስጠት 

ያስፈልጋል፡፡ቅደሚያ ለመጠት የሚከተሉትን ነገረች እንደመሰፈርት መጠቀም ይቻላል፡፡  

 በመስኖ የሚለማው መሬት ሰፋት/ በውኃ አቅርቦት ላይ ያለው ተፅኖ ትልቅ ፤ 

 ቦዮችና ግንቦች በፍጥነት የመበላሸት እድል ካላቸው፤ 

 ፍትሀዊ የሆነ የመስኖ ውኃ የመስጠት ፍላጎታቸውን ለመጨመር የመቆጣጠሪያ ግንቦችና ቦዮች፤ 

3.7 የአመታዊ ጥገና አቅድና ባጀት አዘገጃጀት 

አመታዊ የጥገና ፍተሻውን ግኝቶች መሰረት በማድረግ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበርና ውኃ ተጠቀሚ 

ቡድኖች መረዎች አመታዊውን የጥገና እቅድና ባጀት ማዘጋጀት፡፡ለጥገና ወጭዎች የገንዘብ ምንጭን በተመለከተ 

የሚከተሉት መሰረታዊ መርሆች ለመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ፖሊሲ መሰረት ሊጥሉ ይችላሉ፡፡  



 

15 

 የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ሁሉንም ወጭዎች በራሱ የገንዘብ ምንጭ የመሸፈን (የመስኖ 

አገልግሎት ክፍያ ስብሰባ ለመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ዋና የገቢና/የባጀት ምንጭ ነው፡፡) 

 የመስኖ አገልግሎት ክፍያ ቢያንስ ሁሉንም የመስኖ አውታር ኦፕሬሽ ፤ እንክብካቤና ጥገና የአስተዳደር 

ወጭዎች ለመሸፈን በሚያስችል መልኩ መወሰን አለበት፡፡  

ገበሬዎች የመስኖ አገልግሎት ክፍያ የሚከፍሉት ለራሱ ለመስኖ ውኃው ሳይሆን ውኃውን ከግድቡ ወደ ማሳው 

ለማምጣት የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ለሚሰጠው አገልግሎት ነው( ማለትም ለግድብ፣ ለመጥለፊያ 

ግድቡ ወይም ምንጩ)፡፡ ይህም ቦዮችን ለማፅዳትና ለመስኖው፣ ማንጣፈፊያውና ተዛማጅ ውቅሮች የጥገና 

ስራዎችን ማካሄድንም ይጨምራል፡፡ 

 

3.8 የእንክብካቤና የጥገና ስራዎችን አተገባበር 

ከመሰኖ ወቅቱ አስቀድሞ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበርናውኃ ተጠቀሚዎች ቡድኖች መሪዎች ሁሉንም 

የእንክብካቤና የአነስተኛ ጥገና ስራዎች በፀደቀው ዐመታዊ የጥገና እቅድ መሰረት ማከናወን አለባቸው፡፡ 

የእንክብካቤና ጥቃቅን የጥበቃ ስራዎችን ማከናዎንን በተመለከተ መስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበርየሚከተሉት 

ሁለት አማረጮች አሉት፡፡ 

 የመስኖ ተጠቃሚ ገበሬዎች ነፃ ጉልበት እንዲሰጡ በማድረግ፣ 

 የቀን ሰራተኞችንና የሰለጠነ ጉልብት በመቅጠር፣ 

የስርዓተ ፆታ ጉዳይ ፡ በአባላቱ ነፃ ጉልበት በሚሰጥበት ጊዜ፣ በወንዶችና በሴቶች በሚመሩ ቤተሰቦች መካከል 

ፍትሀዊ የጉልበት ስርጭት እንዲኖር ማድረግ፣ 

የእንክብካቤና የጥገና ስራዎችን በምናካሂድበት ወቅት የሚከተሉትን መሪ ሃሳቦች መከተል ያስፈልጋል፡፡ 

 የድንጋይ ግንብ ግንቦች የጥገና ስራዎች ፤ ጥቃቅን ስንጥቅን ሲገኝ የተሰነጠቀውን ክፍል ከፈገፈጉና 

ካፀዱ በኋላ በአርማታ መድፈን ነው 

 የውሀ ማሰራጫ/ ማከፋፈያ ሳጥኖች እና በሮች፤ለበሮች ጥገና በሩን ማሰወገድና ውኃ የሚያግዱ 

ጣውላዎችን በበሮች ማንሸራተቻ ላይ ማስገባት ነው፡፡ ከዚያ  የበሩን ጥገና ማካሄድ ነው፡፡ 

 የቦይ አረሞችና ሳር ቅጠሎች ማሰወገድ አረሞች ሁልጊዜ በመቁረጥ ወይም በማጨድ ማስወገድ 

 ደለል ማሰወገድና ማፅዳት፤በአነስተኛ መስኖ አውታር ውስጥ ሙሉ በሙሉ ደለል የሚወገደው በእጅ 

ነው፡፡ 

ብዙ ጊዜ የጉልበት ምርታማነት ጭቃ ባለበት ሁኔታ ዝቅተኛ ነው፡፡ የጉልበት ምርታማነትን ለመጨመር ተገቢ 

የሆኑ የመቆፈሪያ አዷማና ሹካ አካፋ የመሳሰሉ መሳሪያዎችን መጠቀም ይቻላል፡፡ ቅርጫቶችና አካፋዎችን 

የመሳሰሉ ባህላዊ መሳሪያዎችን  መጠቀም ይቻላል፤ ነገር ግን፣ ምርታማነቱ ያው ዝቅተኛ ሆኖ ነው የሚቀረው፡፡ 

ተቆፍሮ የሚወጣው አፈር ወይም ደለል፣ እርጥቡም ደረቁም ወደ ቦዩ ዳርቻ ጎን መወርወር የለበትም፡፡ አፈሩ 

እንደደረቀ ወዲያውኑ ወደቦዩ  ይገባል፡፡ የተቆፈረው ( የወጣው አፈር ከቦዩ ዳርቻ ቢያንስ አንድ ሜትር ርቆ 

መወርወርና ወደ ማሳው መበተኑ ተመራጭነት አለው፡፡ 
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ተቆፍሮ የሚወጣው አፈር ወይም ደለል፣ እርጥቡም ደረቁም ወደ ቦዩ ዳርቻ ጎን መወርወር የለበትም፡፡ አፈሩ 

እንደደረቀ ወዲያውኑ ወደቦዩ  ይገባል፡፡ የተቆፈረው ( የወጣው አፈር ከቦዩ ዳርቻ ቢያንስ አንድ ሜትር ርቆ 

መወርወርና ወደ ማሳው መበተኑ ተመራጭነት አለው፡፡  

3.9 ክትትልና ሪፖርት 

የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ እንክብካቤና ጥገና እቅድን በመስኖ ወቅቱ ጊዜ ሁሉ የመከታተል ሀላፊነት የወደቀው 

በድጋፍ ሰጭ አካሉ ሰራተኞች (ካሉ) ፣ በመስኖ ልማት ሰራተኞች ነው፡፡ነገር ግን የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ 

እንክብካቤና ጥገናንዑስ ኮሚቴ የሚከተሉትን መከታተልና ለመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበርአስተዳደር 

ኮሚቴና ድጋፍ ሰጭ አካል ሪፖርት ማድረግ አለበት፡፡ 

 ዓመታዊ የእንክብካቤና ጥገና ማጠቃላያ ሪፖርት፣ 

 ትክክለኛው የእንክብካቤና ጥገና ወጭ ሪፖርት፣ 

 ቀናዊ ሳምንታዊ የፍሰት ልኬታ ሪፖርት፣ 

 በአጠቃላይ በመስኖ አውታሩ በማንኛው ጊዜ ውድቀት የማምጣት ጉልበት ያላቸውን ዋና ችግሮች 

ሪፖርት፣ 

3.10 የእንክብካቤና ጥገና ስልጠና 

ተከታታይነት ባለው ሁኔታ የመስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤እንክብካቤና ጥገና ሰራተኞችና የውኃ ተጠቀሚ ቡድኖች   

መሪዎችን ለማሰልጠን የስልጠና እቅድ መዘጋጀት አለበት፡፡ በመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር   የስራ ላይ 

እንክብካቤና ጥገና ስልጠና የሚከተሉት እርዕሰ ጉዳዮች መሸፈን አለባቸው፡፡ 

የስልጠና 

ትምህርት 

ሞጁሎች የስልጠና ተሳታፊ ቡድን የጊዜ 

ርዝማኔ 

የመስኖ አውታር 

እንክብካቤና 

ጥገና ቁ 1 

 የእንክብካቤና የጥገና ፍላጎት ለመለየት 

የእንክብካቤና ጥገና ፍተሻ 

 ስለእንክብካቤና ጥገና ቅደም ተክተል አሰጣጥ  

 አመታዊ የእንክብካቤና ጥገና አቅድና ባጀት 

ማዘጋጀት  

 ለታቀዱ የእንክብካቤና ጥገና ስራዎች የስራ አቅድ 

ማዘጋጀት 

 የአስተዳደር ኮሚቴ አባላት 

 የመስኖ አውታር ኦፕሬሽንና 

ጥገና    ኮሚቴ ንዑስ አባላት 

(ካሉ) 

 መስኖ አውታር ኦፕሬሽና ጥገና    

ሰራተኞች (ካሉ) 

2 ቀን 

የመስኖ አውታር 

እንክብካቤና 

ጥገና ቁ 2 

 እንክብካቤና ጥገና ምዝገባ 

 እንክብካቤና ጥገና ስራዎች የጉልበት ንቅናቄ 

 ማቴሪያሎች ግዥ 

 መሳሪያዎችና የቁሳቁሶች ግዥ 

 የሰለጠነ ጉልበት በመጠቀም የእንክብካቤና ወይም 

የጥገና ስራ ማካሄድ 

 ኮሚኒኬሽና ሪፖርት፣ ስለዋና ችግሮች መለየት  

ለሚመለከታ   የመንግስት  ተቋም ማሳወቅ 

 ጨምሮ፣  

 ደህንነትና የአካባቢዎች ጉዳዮች 

 ማኔጅመነት ኮሚቴ 

አባል 

 መስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ 

እንክብካቤና ጥገና    ንዑስ 

ኮሚቴ 

     አባላት(ካሉ) 

 መስኖ አውታር ኦፕሬሽን፤ 

እንክብካና ጥገና    

ሰራተኞች(ካሉ) 

2 ቀናት 

 


