
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pictures: Olaf Verheijen  
የአመራር አካላት 
የአንድ ማሕበር አመራር አካላት የሚከተሉትን ማካትት አለበት፡: 
 ጠቅላላ ጉባኤ 
 የስራ አመራር ኮሚቴ 
 የቁጥጥር ኮሚቴ 
 የክርክር አወሳሰን ከሚቴ ናቸው፤፤ 
 

ጠቅላላ ጉበኤ 
የአንድ ማሕበር ከፍተኛው የስልጣን አካል የማሕበሩ ጠቅላላ ጉበኤ 
ነው፡፡ ጠቅላላ ጉባኤ የሚከተሉት ዋና ዋና ስልጣንን ተግባራት 
የረኖሩታል፡፡ 
 
 የማህበሩን አመታዊ የስራ እቅድና በጀት የማጽደቅ 
 የማህበሩን የተላያዩ ኮሚቴወችን መምረጥና የመሻር 
 የማኅበሩን መተዳደሪያ ደንብና የውስጥ ደንብ የማጽቅ እና 

የማሻሻል 
 በማህበሩ አባላት የሚከፈል የመዋጮና የቅጣት መጠንን 

የመዋሰን 
 የማህበሩን አመታዊ ሪፖረት ማጽደቅ 
 

የስራ አመራር ኮሚቴ 
አነድ ማህበር ቀጥራቸው ከአምስት ያላነሱ ወይም ከአስራ አንድ 
ያልበለጡና አምስት አመት የስራ ዘመን ያላቸው በመተዳደሪ ደንቡ 
መሰረት የሚመረጡ አባላትን የያዘና ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባኤው የሆነ 
ስራ አመራር ከሚቴ ይኖረዋል፤፤ የስራ አመራር ኮሚቴው የሚከተሉት 
ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡ 
 በጠቅላለ ጉበኤው የተወሰኑ ውሳኔወችን የማስፈጸም 
 የማሕበሩን ዓመታዊ የስራ እቅድና በጀት የማዘጋጀትና ሲፈቀድም 

ተግባራዊ የማድረግ 
 የጠቅላላ ጉበኤውን የስብሰባ አጀንዳ ማዘጋጀት 

 በማሕበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የጠቅላላ 
ጉባውን ስብሰባ መጥራት  

 አመታዊ የስራ እንቅስቃሴና በጀት ሪፖርት ለጠቅላላ 
ጉባኤው ማቅረብ 

 የማህበሩን መዛግብትና ሒሳብ በሚገባ መያዝ  

 
የማሕበር ቅጥር ሰራተኞች 
ማንኛውም ማሕበር የራሱን ስራ አሰኪያጅ የቴክኒክ 
ወይም የጥገናና የአሰራር ክትትል ባለሙያና ሌሎች 
የአስተዳደር ድጋፍ ሰጪ ሰራተኞችን ሊቀጥር ይችላል፡፡ 
 

አመታዊ የአባላት የጥገናና የስራ 
ማስኬጃ ክፍያ 
ማንኛውም ማህበር ወጭዎችን ለመሸፈን አባሉ 
በአገልግሎት ክልል ውስጥ የያዘውን የማሳ ስፋት ወይም 
የሚያመርተውን የሰብል ኣይነት ወይም የሚጠቀመውን 
የመስኖ ውኃ መጠን መሰረት ያደረገ ዓመታዊ የጥገናና 
የስራ ማሰኬጃ ክፍያ ማስከፈል አለበት፡-እያንዳንዱ አባል 
የሚከፍለው የጥገናና ስራ ማሰኬጃ ክፍያ፡ 
 
 የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩን ለመጠገንና የውኃ 

መተላላፊያ ማንኛውም ቦይ ለማጽዳት 
የሚያስፈልገውን ወጭ ለመሸፈን 

 የመስኖ ድሬኔጅ አውታሩን ስራ የማካሄድ ወይም 
የውሀውን መተላላፊያ መንገድ የመክፈት አገልግሎት 
ለሚሰጡ ሌሎች አገልግሎት ሰጭወች የሚደረጉ 
ክፍያዎችን ለመሸፈን 

 የማህበሩን ሠራተኞች ደመወዝና ሌሎች ወጭዎችን 
ለመሸፈንና  

 ለማሕበሩ የመጠባበቂያ ገንዘብ ተቀማጭ ለማድረግ 
የሚውል ይሆናል፤፤ 

 
 
 
 
 
Contact Us 
 
Email: info@smis-ethiopia.org  
Web: www.smis-ethiopia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የመስኖ ውሃ 
ተጠቃሚዎች 
ማሕበር  
 
Small-Scale and Micro  
Irrigation Support Project 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማሕበር 
የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማህበር ማለት በመስኖ ውኃ 
የመጠቀሙ ወንድና ሴት አርሶ አደሮች በጋራ የሚመሰርቱትና 
የሚያስተዳድሩት በክልሉ የመስኖ ውኀ ተጠቃሚዎች ማሕበራት 
ማቐቐሚያና ማስተዳደሪረጋዊ ሰውነት ያገኘ አዋጅ መሰረት 
የተመዘገበና ሕጋዊ ሰውነት ያገኘ ማሕበር ማላት ነው፡፡ 
 

አላማ 
የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማሀበር ዋና አላማ የመስኖ አውታሩንና 
ድሬኔጅ ኦፕሬሽንና ጥገና ስራዎች በባለኔትነት ለመምራትና 
ለማህበሩ አባላት ከመስኖ ውኃ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን አስፈላጊ  
አገልግሎቶችን በተፈለገው ጊዜ ፍተሀዊና ውጤታማ በሆነ መልኩ 
ማቅረብ ነው፤፤ 
 

ተግባራት 
የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎቸ ማሕበራት የሚከተሉትን ተግባራት 
ያከናውናሉ፡ 
 በአገልግሎት ክልሉ የሚገኙትን የመስኖና የድሬኔጅ አውታሮች 

ያስተዳድራል፣ይጠግናል እንዲሁም የውኃ ብክነትን ለመቀነስና 
አጠቃቀምን ለመጨመር የሚያስችሉትን ዕቅዶች 
ያዘጋጃል፣ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

 ከመስኖና ድሬንጅ ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን ውቅረቶችን 
በማነቀሳቀስ አባላት ለግብርና ስራ የሚውል የውኃ አቅረቦት 
እንዲገኙ ይሰራል፤ 

 ለመስኖ ልማቱ አስተዳደርና ጥገና ስራ የሚያስፈልጉትን ልዩ ልዩ 
መገልገያዎችንና መሳሪያዎች በመግዛት በአግባቡ ጥቅም ላይ 
እንዲውሉ ያደርጋል፤ 

 የአፈር መሸርሸርን፡ ውኃ ብክለትን፡ ጨዋማማነትንና ጎርፍን 
መከላከል የሚቻልባቸውን እርምጃዎች ይወስዳሉ፤ የውኃ 
ቁጠባ አሰራር ያሰፋፋሉ፤ 

 ዓመታዊ የስራ ማስኬጃና የጥገና ወጭዎችን መሸፈን 
የሚያስፈልጉ መዋጮዎችን፤ የመስኖ አገልግሎት ክፍያዎችን፤ 

 
የኢንቨስትመንት ወጪን ለመተካት የሚሰበሰቡ ክፌያዎችን እና 
በመተዳደሪያ ደንቡ የሚወሰኑ ሌሎች ክፍያዎችን ከአባላቱ 
ይሰበስባሌ፤ 

 በተሻሻሉ የመስኖ አጠቀቀም ዘዴዎችና ቴክኖሎጂዎች  ላይ 
ያተኮሩ ስልጠናዎች ለመስኖ ተጠቃሚዎች በመስክ ደረጃ 
እንዲዘጋጅ ያመቻቻል 

 

አባልነት 
በአንድ ማሕበር የአገልግሎት ክልል ውስጥ የሚገኝን መሬት አግባብ 
ባለው የመሬት ባለ ይዞታነት ሰረአት ወይም በውርስ በማናቸውም 
ህጋዊ መንገድ  ይዞ የሚጠቀም  ማንኛውም ሰው የማሕበር አባል 
የመሆን ግዴታ አለበት፤፤. 
 

የአባላት መብትና ግዴታዎች 
አባላት ከዚህ የሚከተሉት መብቶች አላቸው- 
 ማህበሩ ከሚያከፋፍለው የመስኖ ውኃ ተገቢ ድርሻውን የማግኘት 
 በማሕበሩ የተለያዩ የአመራር አካላት የመምረጥና የመመረጥ 
 ለጠቅላላ ጉኤው ስብሰባዎች የመወያያ አጀንዳዎች የማሰያዝ 
 ለማሕበሩ ልዩ ልዩ አካላት የሚወዳደሩ እጩዎችን የመጠቀም 
 በማሕበሩ ቅጥር ሠራተና ወይም ማሕበሩ በመሬቱ ላይ 

በመያከናውናቸው የጥገና ስራዎች ምክናያት በሰብሉ ወይም 
በመሬቱ ላይ ለደረሰ ጉደት ከማህበሩ ካሳ የማግኘት 

 በስራ ሰዓቶች የማሕበሩን ጽ/ቤት የመጎብኘት የማሕበሩን 
መዛግብት የመመልከት እንዲሁም በሚያያቀርበው ጥያቄ መሰረት 
የማሕበሩን የሒሳብ አያያዝና የስራ አመራር እቅዶችን የሚመለከት 
መረጃ የማግኘት 

አባላት ከዚህ የሚከተሉት ግዴታዎች አላቸው- 
 የማሕበሩን መተዳደሪያ ደንብ መመሪያዎችንና ውሳኔዎችን 

የማክበርና የማሕበሩን ልዩ ልዩ ክፍያዎችን በወቅቱ የመክፈል 
 የመስኖ ውኃን  ማሕበሩ በሚያወጠው የውኃ ክፍፍል መርሐ-

ግብር መሰረት  የመጠቀም 
 በቸልተኝነት ወይም ሆነ ብሎ በማሕበሩ መሳሪያ ወይም መሰረተ 

ልማት ላይ ያደረሰውን ጉዳት የመጠገን ወይም ለመተካት 
የሚያስፈልገውን ወጭ የመክፈል 

 በማህበሩ ሲጠየቅ ስለራሱ መሬትና ውሀ አጠቃቀም ተፈላጊ 
የሆነውን መረጃ የመስጠት 

 የማህበሩ ሰራተኞች ወይም ከማህበሩ ጋር የተዋዋሉ አገልግሎት 
ሰጭዎች የመስኖና የማፋሰሻ አውታሩን ለመስራት ወይም  ጥገና 
ስራ ለማካሄድ እነደ አስፈላጊነቱ መሳረያወችንና እቃዎችን ሲያጉዙ 
ይዞታወ ወደሆነው መሬት እንዲገቡ የመፍቀድ፡ 

 የመሰስኖና ድሬኔጅ አውታሮችን ከማጽዳትና ከመጠገን ጋር 
የተያያዙ ተግባራነ የማከናወን፡ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
የአንስተኛና ጥቃቅን መስኖ ድጋፍ ፕሮጀክት (The SMALL-SCALE AND 
MICRO IRRIGATION SUPPORT PROJECT) ግብርና ሚኒሰትርንና በክልል ደረጃ 
የሚገኙ አጋር ድረጅቶች ሰረአተ ጾታንና የተቀነቀጀ ተፋሰስ ልማትን መሰረት ያደረገ  
ዘላቂና አሳታፊ የሆነ መስኖ ልማትን ለማስፈን የሚደርጉትን ጥረት በመደገፍና የመስኖ 
ግብርናን ምርታማነት በማሰደግ የአንስተኛ አርሶ አደሮችን የምግብ ዋስትና ለማሳደግ 
የሚተገበር ፕሮጀክት ነው፤፤    
 
ፐሮጀክቱ በኔዘርላነድና ካናዳ መነግሰታት በጋራ የፋይናነስ ድጋፍ 
የሚተገበር ነው፤፤. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
The SMIS project is implemented by  
Agriteam Canada Consulting Ltd. 

 
 
 
 



 


