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የስልጠና ሰነድ 1፡ መስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አደረጃጀት 

1. መግቢያ  
ይህ ማኑዋል  በአነስተኛ የመስኖ አውታሮች የስራ ክልል የሚገኙ አርሶ አደሮችን ግንዝቤ 

ለማስያዝ የተዘጋጀ ነው፡፡ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን በማደራጀት ድጋፍ 

የሚሰጠው ተቋም ስለ መስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዋና ዋና ጉዳዩች ግልጽ የሆነ 

ግንዛቤ ተጠቃሚዎች እንዲያገኙ ማድረግ ይኖርበታል፡፡ ይህ ማኑዋል የሚይዛቸው ዋና 

ዋና ጉዳዮች የሚከተሉት ናቸው፡፡ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ለማደራጀት ምን የህግ ማዕቀፍ አለ፣ 

 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ዓላማ፣ ስልጣን፣ ተግባር እና ኃለፊነት፣ 

 በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የአባላትና አባል ያልሆኑ ተጠቃሚዎች መብት 

እና ግዴታዎች፣ 

 የጠቅላላ ጉባኤ አባላት እና የስራ አመራር ኮሚቴ ስልጣን፣ ተግባርና ኃለፊነት፣ 

 የሊቀመንበር፣ የፀሀፊና የገንዘብ ያዥ ስልጣን፣ ተግባርና ኃለፊነት፣ 

 የቁጥጥር ኮሚቴ ስልጣንና ተግባር፣ 

       የሚሉት መሰረታዊ ነጥቦች በዝርዝር ይታያሉ፡፡  

  

 

ዓላማ  
 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የጠቅላላ ጉባኤ አባላት በህግ ማዕቀፎች  እና በምስኖ 

ውሃ ተጠቃሚዎች ድርጅታዊ መዋቅር የሚፈለገውን እውቀት ለማስጨበጥ ነው፡፡ 

 በግንዛቤ ፈጠራው የሚሳተፉ፡- ሁሉም የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ይሆናሉ፡፡ 

 በግንዛቤ ፈጠራው የሚካሄድበት ቦታና ጊዜ፡- የግንዛቤ ፈጠራው በገበሬ ማሰልጠኛ 

ተቋማት አካባቢ ሆኖ  አርሶ አደሮቹ ሊገኙ በሚችሉበት አመች ጊዜ ይሆናል፡፡ 

 መርጃ መሳሪያዎች፡- ፊሊፕ ቻርት፣ነጭ ሰሌዳ፣ ማኑዋል፣ የመለማመጃ ካርዶች ጥቅም 

ላይ ይውላሉ፡፡ 

  ለስልጠናው የሚያስፈልገው ጊዜ፡- ከ2-3 ሰዓት  
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2. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርን ለማደራጀት ያሉ የህግ ማዕቀፎች፣ 
 

2.1 የህግ ማዕቀፍ፣ 
 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር ለማደራጀትና ህጋዊ ሰውነት ለመስጠት  

ያሉ የህግ ማዕቀፎች የሚከተሉት ናቸው፡፡  

 አዋጅ ቁጥር 841/2006 ዓ.ም በፌዴራል መንግስት የወጣው ስለ መስኖ 

ውኃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ለመደንገግ የወጣ አዋጅ እና  

 አዋጅ ቁጥር 239/2008 ዓ. ም በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመስኖ 

ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት ለማቋቋምና ለማስተዳደር የወጣ አዋጅ ናቸው፣ 

2.2 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር መርሆዎች፣ 
 
የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎችን ማኅበር አመሰራረት እና አመራር የሚከተሉትን 

መርሆዎች መሰረት በማድረግ ነው፡፡ 

 ሚዛናዊ የውሳኔ አሰጣጥና ፍትሃዊ የመስኖ ውሃ ክፍፍል፣ 

 የውሃ ብክነትንና ብክለትን፣ የአፈር መሸርሸርንና ጨዋማነትን የመከላከል፣ 

እንዲሁም የአካባቢ እንክብካቤንና ጥበቃን ለማጠናከር በአገልግሎት ክልል 

ውስጥ የሚገኙትን የመስኖና ድሬኔጅ አውታር መጠበቅና ማስተዳደር፣ 

 በውሃ አጠቃቀም ረገድ በአባላት መካከል ብሔርን፣ ፆታን ሃይማኖትን ወይም 

በማናቸውም ሌሎች ተመሳሳይ ምክንያቶች ልዩነት አለማድረግ፣ 

 በውሳኔ አሰጣጥ ሂደት ገልጽነትና አሳታፊነት ያለው የአሰራር ስርዓት መከተል፣ 

 በአዋጁ እና ከተጠቃሚ አርሶ አደሮች ጋር በሚደረገው ስምምንት መሰረት 

ወጪን የመሸፈን እና ሀብትን በቁጠባ የመጠቀም ስርዓት መከተል፣ 

 

2.3 የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር አገልግሎት ክልል፣ 

  
እያንዳንዱ ማኅበር የአገልግሎት ክልል የተለየና ራሱን የቻለ የመስኖ አውታር 

አሀዶችን ያቀፈ እና ማኅበሩ በሚያካሂደው የመስኖና ድሬኔጅ አውታር አማካኝነት 
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ከአንድ ወይም ከአንድ በላይ የሆኑ የውሃ አቅርቦት መገኛ ቦታዎች ሊኖሩት 

ይችላሉ፡፡ 

 

3. የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባልነት፣ 
 

 

? 

የስልጠና ተሳታፊዎቸን በመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበራችሁ አባል ሊሆን 

የሚችለው ማን ነው? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች የሚሰጡትን 

መልስ በፊሊፕቻርት ወይም በነጭ ሰሌዳ ጻፍ፣  

 

 በአንድ ማኅበር አገልግሎት ክልል ውስጥ የሚገኝን መሬት አግባብ ባለው የመሬት 

ባለይዞታነት ሥርዓት ይዞ የሚጠቀም ማንኛውም ሰው አባል መሆን አለበት፣ 

 በውርስ ወይም በሌላ በማንኛውም ሕጋዊ መንገድ በአንድ ማኅበር የአገልግሎት 

ክልል ውስጥ የሚገኝ መሬት የመጠቀም መብት ያገኘ ማንኛውም ሰው፣ 

 በማኅበሩ የአገልግሎት ክልል ውስጥ የሚገኝን መሬት ከሦስት ዓመት በላይ 

የሚጠቀም ሰው፣ 

 በማኅበሩ የአገልግሎት ክልል ውስጥ የሚገኝ መሬት ሦስት እና ከሦስት ዓመት 

በታች ለሆነ ጊዜ በኪራይ ውል የሰጠ አከራይ የማኅበሩ አባል ሆኖ ይቀጥላል፣ 

3.1 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባላት መብቶች፣ 
 

 

? 

የስልጠና ተሳታፊዎቸን የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባላት ዋና ዋና 

መብቶች  ምን ምን ናቸው? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች 

የሚሰጡትን መልስ በፊሊፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰሌዳ ጻፍ፣  

 

ዋና ዋና የአባላት መብቶች የሚከተሉት ናቸው፡፡  

 ማኅበሩ ከሚያከፋፍለው የመስኖ ውሃ ተገቢ ድርሻውን የማግኘት፣ 

 በማኅበሩ በሚሰጠው ወይም በማኅበሩ በኩል ከሚገኙ ሌሎች አገልግሎቶች 

የመጠቀም፣ 

 በማኅበሩ የተለያዩ አመራር አካላት የመምረጥና የመመረጥ፣ 

 ለጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባዎች የመወያያ አጀንዳ የማስያዝ፣  

 ለማኅበሩ ልዩ ልዩ አካላት የሚወዳደሩ እጩዎችን የመጠቆም፣ 
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 ማኅበሩ በቀጠረው ሠራተኛ ወይም ማኅበሩ በመሬቱ ላይ በሚያከናውናቸው የጥገና 

ሥራዎች ምክንያት ሆን ተብሎ ወይም በቸልተኝነት በሰብሉ ወይም በመሬቱ ላይ 

ለደረሰ ጉዳት ከማኅበሩ ካሣ የማግኘት፣ 

 የማኅበሩን መዛግብትና ሂሳብ አያያዝ የመመልከት መብቶች ይኖሩታል፡፡  

  3.2 የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባላት ግዴታዎች፣ 
 

 

? 

የስልጠና ተሳታፊዎቸን የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር አባላት ዋና ዋና  ግዴታዎች 

ምን ምን ናቸው? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መልስ በፊሊፕ 

ቻርት ወይም በነጭ ሰሌዳ ጻፍ፣  

 

ማንኛውም የማኅበሩ አባል የሚከተሉት ዋና ዋና  ግዴታዎች ይኖሩታል፡፡ 

 የማኅበሩን መተዳደሪያ ደንብ፣ መመሪያዎችንና ውሳኔዎችን የማክበር፣ 

 የማኅበሩን ልዩ ልዩ ክፍያዎች የመክፈል፣ 

 የመስኖ ማኅበሩ በሚያወጣው የውሃ ክፍፍል መርሐ-ግብር መሰረት የመጠቀም፣ 

 በቸልተኝነት ወይም ሆን ብሎ በማኅበሩ መሳሪያ ወይም መሰረተ-ልማት ላይ 

ያደረሰውን ጉዳት የመጠገን ወይም ለመተካት የሚያስችለውን ወጪ የመክፈል፣  

 በማኅበሩ ሲጠየቅ ለራሱ መሬትና ውሃ አጠቃቀም ተፈላጊ የሆነውን መረጃ 

የመስጠት፣ 

 የማኅበሩ ሰራተኞች ወይም ከማኅበሩ ጋር የተዋዋሉ አገልግሎት ሰጪዎች 

የመስኖና የማፋሰሻ አውታሩን ለመስራት ወይም ጥገና ሥራ ለማካሄድ 

እንደአስፈላጊነቱ ዕቃዎችን ሲያጉዙ ይዞታው ወደ ሆነው መሬቱ እንዲገቡ 

የመፍቀድ፣ 

 የመስኖና ድሬኔጅ አውታሮችን ከማጽዳትና ከመጠገን ጋር የተያያዙ ተግባራት 

የማከናወን፣ 

 የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩን አሰራርና ጥገና የሚመለከቱ ቴክኒካዊ ደንቦችን 

የማክበር፣ 

 ማንኛውም ግጭት ቢከሰት ማኅበሩ በመሰጠው ውሳኔ የመገዛት፣ 
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4. የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ድርጅታዊ መዋቅር፣ 
 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራትን ለማቋቋምና ለማስተዳደር በወጣ አዋጅ መሰረት 

በአንድ የመስኖ ውኃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ድርጅታዊ መዋቅር የግድ መኖር ያለባቸው 

አደረጃጀቶች፣ 

 ጠቅላላ ጉባኤ 

 የሥራ አመራር ኮሚቴ 

 የቁጥጥር ቾሚቴ 

 የክርክር አወሳሰን ኮሚቴ ናቸው፡፡ 

በአዋጁ መሰረት አንድ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ሌሎች ንኡሳን ኮሚቴዎችን 

እንደ አስፈለጊነቱ ሊያቋቁምና በመተዳደሪያ ደንቡ የሚወሰነው ኃላፊነት መሰረት 

የሚሰጣቸውን ተግባራት እንዲያከናውኑ ሊያደርግ ይችላል፡፡  

4.1 ጠቅላላ ጉባኤ 
  
በማንኛውም የመስኖ ተጠቃሚዎች ማኅበር የበላይ አመራር አካል ጠቅላላ ጉባኤው 

ሆኖ፤ የሚከተሉት ስልጣንና ኃለፊነቶች ይኖሩታል፡፡ 

 የማኅበሩን የሥራ ዕቅድና የበጀት ማጽደቅ፣ 

 የማኅበሩን የስራ አመራር ኮሚቴ፣ የቁጥጥር ኮሚቴ፣ የክርክር አወሳሰን ኮሚቴ 

እና ሌሎች ንዑሳን ኮሚቴዎችን አባላት የመምረጥና የመሻር፣ 

 የማኅበሩን መተዳደሪያ ደንብና የውስጥ ደንብ የማጽደቅና የማሻሻል፣ 

 በማኅበሩ አባላት የሚከፈል መዋጮ እና የቅጣት መጠንን መወሰን፣ 

 የማኅበሩን ዓመታዊ ገቢና ወጪ መግለጫ እና የሀብትና ዕዳ መግለጫ 

እንዲሁም የሥራ አመራር አካላት ዓመታዊ ሪፖርት ማጽደቅ፣ 
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 ማኅበሩን እንደገና የማደራጀት ወይም የማኅበሩን ሂሳብ ማጣራትን የሚመለከቱ 

ውሳኔዎችን የመስጠት፣ 

 ማንኛወንም የማኅበሩን ንብረቶች መሸጥና በማያዣነት መስጠትን፣ 

ኢንቨስትመንትን፣ ብድር መበደርን ወይም ማኅበሩ ያለበትን ዕዳ ወይም 

እነዚህን የሚመለከቱ ገደቦችን የመወሰን፣ 

 በማኅበሩ ውስጠ-ደንብ መሰረት ከተወሰነ ዋጋ በላይ ያላቸውን ውሎች 

የማጽደቅ፣ 

 በሥራ አመራር ኮሚቴ እና በሌሎች ኮሚቴዎች የሚቀርቡለትን ማናቸውንም 

ጉዳዮች መርምሮ የመወሰን፣ 

የማኅበሩ መደበኛ የጠቅላላ ጉበኤ ስብሰባ ሁሉም የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ወይም 

በጠቅላላ ጉባኤ የተመረጡ የአሀድ አስተባባሪዎች በተገኙበት ቢያንስ በዓመት 

አንድ ጊዜ መካሄድ አለበት፡፡ የማኅበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ምላዓተ-ጉባኤ በመተዳደሪያ 

ደንቡ ይወሰናል፡፡ ሆኖም ከ50+1 ሊያንስ አይችልም፡፡ 

 

የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ድርጅታዊ መዋቅር ስዕላዊ መግለጫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 የየየ የየየየ የየየ 

የየየየ የየየየየ 

/የየየየየየ የየየየ 

የየየየየ የየየየየ 

የየየ 

 የየየየየ 

የየየ 

የየየየ የየየ 

የየየ 

የየየየየየ 

የየየ 

የየየ 

የየየየየየ 

የየየ 

 

የየየ 

የየየየየየ 

የየየ 

 

የየየ 

የየየየየየ 

የየየ 
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4.2 የሥራ አመራር ኮሚቴ ስልጣንና ተግባራት 
 
የስራ አመራር ኮሚቴ ስልጣንና ተግባራት የሚከተሉት ናቸው፡፡  

 በጠቅላላ ጉባኤ የተሰጡ ውሳኔዎችን የመፈፀም/የማስፈፀም፣ 

 የማኅበሩን ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ እና በጀት የማዘጋጀት ሲፀድቅም ተግባራዊ 

የማድረግ፣ 

 ለጠቅላላ ጉበኤ ስብሰባ ለውይይት የሚቀርብ አጀንዳ የማዘጋጀት፣ 

 በማኅበሩ መተዳደሪያ ደንብ መሰረት የጠቅላላ ጉባኤውን ስብሰባ የመጥራት፣ 

 የማኅበሩን ጠቅላላ ጉበኤ ስብስባ ቃለ-ጉኤዎችን በጽሁፍ የመያዝ፣ 

 ዓመታዊ የሥራ እንቅስቃሴና የበጀት ሪፖርት ለጠቅላላ ጉባኤ የማቅረብ፣ 

 የማኅበሩን መዛግብትና ሂሳብ በሚገባ የመያዝ፣ 

 የመስኖ ውሃ አገልግሎት ክፍያ ታሪፍ በማዘገጋጀት ለጠቅላላ ጉበኤው ቀርቦ 

እንዲፀድቅ ማድረግ እና በታሪፉ መሰረት የመስኖ ውሃ አገልግሎት ክፍያን በወቅቱ 

ማሰባሰብ፣ 

 በማኅበሩ ጥፋት ሲፈፀም ሊወሰደ የሚገባቸውን ቅጣት የውሳኔ ሃሳብ ለጠቅላላ 

ጉበኤው ማቅረብና ሲፀድቅ ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ፣ 

 የማኅበሩ ቋሚ፣ ጊዜያዊ እና ወቅታዊ ስራዎች ሰራተኛ የሚቀጥርበትንና 

የሚያሰናበትበትን አሰራር ያመቻቻል በጠቅላላ ጉበኤ ሲፀድቅም ተግባራዊ 

ያደርጋል፣ የሰራተኞችን ስራና አፈጻፀማቸውን ይከታተላል፣  

 ልዩ ልዩ የውል ስምምነቶችን እና/ወይም የብድር መነሻ ለጠቅላላ ጉበኤ በማቅረብ 

ያስፀድቃል፣ ከፀደቀም በኋላ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

 በመስኖና ድሬኔጅ አውታር ጥገናና እንክብካቤ ሥራ አንድ አባል ከሌላ አባል 

ወይም አንድ አባል ከሌሎች አባላት ጋር የሚፈጠሩ አለመግባባቶች ይለያል፣  

  በመስኖና ድሬኔጅ አውታር እንክብካቤና ጥገና ሥራ በሚፈጠሩ አለመግባባቶች 

መፍትሄ ይሰጣል፣ 

 ማኅበሩ የጥገና ሥራዎች ለመስራት ከወጣው ህግ እና/ወይም በመተዳደሪያ ደንቡና 

ውሰጠ ደንቡን የተደነገጉትን በሚጥስ ማንኛውም አባል እርምጃ የመውሰድ፣  
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 ከሚመለከታቸው የመንግሰት አካላትና ከአካባቢው አስተዳደር አካላት ጋር በቋሚነት 

ግንኙነት መፍጠር፣  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

5. የማኅበሩ የሥራ ኃላፊዎች /Office bearer/ ተግባርና ኃላፊነት፣ 
 

 

 

መልመጃ /Exercise/ 

የማኅበሩን የስራ ኃላዎች ተግባርና ኃለፊነታቸውን ከመግለጽህ በፊት፣ ተሳታፊዎች 
በተዘጋጁት ካርዶች ላይ በአጭሩ የሊቀመንበሩን፣ የፀሀፊውን ወይም የገንዘብ ያዡን 
ተግባርና ኃለፊነት እንዲጽፉ አደርግ፡፡ ከሶስቱ በአንዱ የማኅበሩ የሥራ ኃላፊ 
ተግባርና ኃለፊነት የዘረዘሩባቸው ሁሉም ካርዶች እንዲለጠፉ በማድረግ ውጤቱ 
እንደገና መታየትና ከተሳታፊዎች ጋር በጋራ ውይይት መደረግ አለበት፡፡  

 

የማኅበሩ የሥራ ኃላፊዎች /Office bearer/ ዋና ዋና ተግባርና ኃላፊነት የሚከተለው 

ነው፡፡  

5.1 የሥራ አመራር ኮሚቴ ሊቀመንበር 
 

 የሥራ አመራር ኮሚቴውን ስብሰባ ይጠራል፣ የኮሚቴውንና የጠቅላላ ጉባኤውን ሰብሰባ 

ይመራል፣ 

 ከሦስተኛ ወገኖች ጋር በሚደረጉ ግንኙነቶች ማኅበሩን ይወክላል፣ 

 በጠቅላላ ጉባኤና በሥራ አመራር ኮሚቴው የተወሰኑ ውሳኔዎች ተግባራዊ መሆናቸውን 

ይከታተላል መፈፀማቸውን ያረጋግጣል፣ 

 በጠቅላላ ጉበኤው የፀደቀው የመስኖና ድሬኔጅ አውታር ኦፕሬሽንና ጥገና ዕቅድ 

ተግባራዊ እንዲሆን ያደርጋል፣  
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 በውሎች እና ስምምነቶች እንዲሁም ገንዘብ ከባንክ ወጪ ለማድረግ ከሌሎች 

ፈራሚዎች ጋር በማኅበሩ ቼክ ላይ ይፈርማል፣  

 ማኅበሩ በሚጽፋቸው በሁሉም ወጪ ደብዳቤዎች ላይ ይፈርማል፣  

 በጠቅላላ ጉበኤው በሚወሰነው መሰረት ማንኛውንም አስተዳደራዊና/ወይም ኦፕሬሽንና 

ጥገና ባለሙያ እንዲቀጠር፣ ስራቸውን የመከታተልና ጥፋት የተገኘበትን ሰረተኛ 

እንዲሰናበት ያደርጋል፣ 

 በመተዳደሪያ ደንቡና ውሰጠ ደንቡን የተደነገጉትን በሚጥስ ማንኛውም አባል እርምጃ 

ይወስዳል፣ ስለ ማህበሩ አመራርና  እንዲሁም በመስኖና ድሬኔጅ አውታር ኦፕሬሽንና 

ጥገና ከአባላት የሚሰጡ አስተያየቶችን ይቀበላል፣ 

5.2 ምክትል ሊቀመንበር 
 

 ለማኅበሩ ሊቀመንበሩ እገዛ ያደርጋል፣ 

 የማኅበሩ ሊቀመንበር በማይኖርበት ጊዜ ወይም ተግባሩን ለማከናወን በማይችልበት 

ጊዜ የማኅበሩ ምክትል ሊቀመንበር እርሱን ተክቶ ይሰራል፣ 

 ሌሎች የማኅበሩን መተዳደሪያ ደንብና ውስጠደንብ በማይጻረር ሁኔታ በየጊዜም በሥራ 

አመራር ኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል፣ 

5.3 የማኅበሩ ፀሀፊ 
 

 የጠቅላላ ጉባኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባ ያዘጋጃል፣ የሰብሰባ ጥሪዎችን 

ያስተላልፋል፣ ለውይይት የሚቀርቡ አጀንዳዎቸን ያዘጋጃል፣ 

 የጠቅላላ ጉባኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ የሰብሰባ ቃለ-ጉባኤ ይይዛል፣ በፋይል ያስቀምጣል፣ 

 በማኅበሩ አገልግሎት ዘመን የተከናወኑ የሁሉንም ተግባራት ሪፖርት ያዘጋጃል፣ 

 የመሬት በለይዞታወችንና የአበላትን መረጃ ወቅታዊነቱን ጠብቆ በማደራጀት ይይዛል፣ 

 የሚፈጠሩ አለመግባባቶች/ክርክሮች ከአባላት ሲቀርብለት መዝግቦ በመያዝ ለሊቀመንበሩ 

ያቀርባል፣ 

 የማኅበሩን ገንዘብ ነክ ያልሆኑ ሁሉንም ሰነዶች ይይዛል፣ 

 ከባንክ ገንዘብ ለማውጣት ከሌሎች ፈራሚዎች ጋር በማኅበሩ ቼክ ላይ ይፈርማል፣  

 የማኅበሩን ገቢና ወጪ ደብዳቤዎች ይከታተላል፣ 

 ሁሉም የጠቅላላ ጉበኤና የሥራ አመራር ኮሚቴ ውሳኔዎች፣ የፀደቀ አመታዊ የሥራ ዕቅድና 

በጀት አንዲሁም ዓመታዊ የሥራና የፋይናንስ ሪፖርቶች ታትመውና ተደራጅተው 

በማኅበሩ ጽ/ቤት እንዲቀመጡ ያደርጋል፣ 
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5.4 የማኅበሩ ገንዘብ ያዥ  
   

 ማንኛውንም የማኅበሩን ሂሳብ ሥራና የገንዘብ ልውውጥ ይሰራል፡፡ ይህም አመታዊ 

በጀት ማዘጋጀትና የሂሳብ መግለጫዎችን ሁሉ ያጠቃልላል፡፡ 

 የማኅበሩን ሁሉንም የሂሳብ መዛግብትና ሰነዶችን በቋሚነት ቁጥጥር በማድረግ ይይዛል፣ 

 የመስኖ ውሃ አገልግሎት ክፍያዎችን ከአባላት ይሰበስባል፣ ደረሰኝ አዘጋጅቶ ለከፋዩ 

ይሰጣል፣ 

 የመስኖ ውሃ አገልግሎት ክፍያ የሚሰበሰብበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

 በማኅበሩ የታዘዙት ክፍያዎች ህጋዊነቱን በማረጋገጥ ክፍያ ይፈጽማል፣ ሁሉንም 

ክፍያዎች መዝግቦና አደራጅቶ ይይዛል፣  

 የመክፈያ ጊዜያቸው ያለፈባቸው ክፍያዎች በማኅበሩ መተዳደሪያ ደንብና ውስጠ ደንብ 

መሰረት ከቅጣት ጋር እንዲከፈሉ ያሳውቃል እንዲሁም የመክፈያ ጊዜያቸው የደረሱ 

ክፍያዎች መከፈላቸውን ይከታተላል፣ 

 የመስኖ ውሃ አገልግሎትና ሌሎች ክፍያዎችን ያልከፈሉ አባላትን ዝርዝር በጽሁፍ 

አደራጅቶ ይይዛል፣ 

 ለመስኖና ድሬኔጅ አውታሩ አሰራርና ጥገና አገልግሎት የሚውሉ እና/ወይም 

የመሳሪያዎች ኪራይ ግዥዎች እንዲመቻቹ ያደርጋል፣ 

 የማኅበሩን የባንክ ገቢና ወጪዎችን በማቀናነስ መረጃውን አደራጅቶ ይይዛል፣ 

 የሂሳብ ሪፖርቶችን በማዘጋጃት በስራ አመራር ኮሚቴው ስብስባ ያቀርባል፣ 

 ለማኅበሩ የቁጥጥር ኮሚቴ ማንኛውንም የሂሳብ መረጃ በተጠየቀ ጊዜ ይሰጣል፣ 
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6. የቁጥጥር ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት 
 

? 
የስልጠና ተሳታፊዎቸን የቁጥጥር ኮሚቴ ሰልጣንና ተግባር ምንድን ነው? የሚል 

ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መልስ በፊሊፕ ቻርት ወይም በነጭ 

ሰሌዳ ጻፍ፣  

 

 የቁጥጥር ኮሚቴ ተግባርና ኃላፊነት፡- 
 የሥራ አመራር ኮሚቴ የተሰጣቸውን ኃለፊነት መወጣታቸውን ይከታተላል፣ 

 የማኅበሩን ገንዘብና ንብረት በትክክል ሥራ ላይ መዋሉን፣ ማንኛውም ሰነድ ኃላፊነት 

በተሰጠው አካል በጥንቃቄ መያዙን በየጊዜው ይቆጣጠራል፣ 

 የማኅበሩን ንብረት በየጊዜው ክትትል ያደርጋል፣ በዓመት አንድ ጊዜ ቁጥጥር ያካሂዳል፣ 

 የማህበሩን ሁሉንም አስተዳደረዊና  የፋይናስ ወጭዎች ዓመታዊ የሂሳብ ቁጥጠር ያካሂዳል፣ 

 በሥራ ዓመራር ኮሚቴው የተዘጋጁ የስራና የሂሳብ ሪፖርቶች ለጠቅላላ ጉባኤ ለውይይትና 

ለውሳኔ ከመቅረባቸው በፊት ይመረምራል ያደርጋል፣ 

 ለማኅበሩ ጠቅላላ ጉባኤ የቁጥጥር ሥራዎችን ሪፖርት አዘጋጅቶ ያቀርባል፣ 

 በማኅበሩ አባላት የቀረቡ ቅሬታዎችን ከመፍትሄ ሃሳብ ጋር ለጠቅላላ ጉባኤ ያቀርባል፣ 
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7. የማኅበሩ ቅጥር ፈጻሚ ባለሙያዎች ተግባርና ኃለፊነት 
የአንድ የመስኖ ውሃ ተጠቃመዎች ማኅበር አስተዳደረዊና የሂሳብ  ስራዎች  አንዲሁም 

የዕለት ከለት የመስኖና ድሬኔጅ አውታር ሥራዎች እንደ መርህ መከናወን ያለበት 

በማኅበሩ የስራ አመራር ኮሚቴና አንድና ከዚያ በላይ በሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች ነው፡፡ 

ይሁን አንጅ የማኅበሩ ሥራ አመራር ኮሚቴ የማኅበሩን ሁሉንም ተግባራት በተገቢው 

ሁኔታ ለማከናወን በአብዛኛው በቂ ጊዜ እና/ወይም ለሥራው ተፈላጊ ክህሎት ላይኖራቸው 

ይችላል፡፡ ስለዚህ ማኅበሩ ለሥራው ተገቢው እውቀትና ክህሎት ያላቸውን ሰራተኞች 

በቋሚነት ወይም በጊዜያዊነት ቀጥሮ ማሰራት እንዳለበት መገንዘብ ይገበዋል፡፡ 

 

? 

የስልጠና ተሳታፊዎቸን በመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር ምን ዓይነት ፈጻሚ 

ባለሙያዎች ሊቀጠሩ ይችላሉ? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች የሚሰጡትን 

መልስ በፊሊፕ ቻርት ወይም በነጭ ሰሌዳ ጻፍ፣  

  

በአጠቃላይ የመስኖ ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበር የሚከተሉትን ፈጻሚ ባለሙያዎች ሊቀጥሩ 

ይችላሉ፡፡ 

 የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩን ኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሥራዎችን የሚሰራ አንድና 

ከአንድ በላይ የመስኖ ቴክኒሻን፡ 

 የማኅበሩን አስተዳደረዊና የሂሳብ ሥራዎቸ ደርቦ ሊሰራ የሚችል አንድ ፀሀፊና 

ሂሳብ ሰራተኛ፣ 

  የስልጠና ተሳታፊዎቸን አንድ የመስኖ ቴክኒሻን ተግባርና ኃለፊነት ምን ሊሆን 

ይችላል? የሚል ጥያቄ በመጠየቅ ተሳታፊዎች የሚሰጡትን መልስ በፊሊፕ ቻርት 
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? 
ወይም በነጭ ሰሌዳ ጻፍ፣  

 

የኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሰራተኞች 

በማኅበሩ የሚቀጠሩ ኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ሰራተኞች ዋና ዋና ተግባራት፣ 

የመስኖ አውታር ኦፕሬተር 

 ፍትሃዊ የሆነ የመስኖ ውሃ ክፍፍል በሁሉም ብሎኮች እንዲኖር ለማድረግ በአመታዊ የውሃ 

ሰርጭት ዕቅድ አዘገጃጀት እገዛ ያደርጋል፣ 

 ስምምነት የተደረሰበትን አጠቃቀም ለአሀድ መሪዎችና ለአባላት ያሳውቃል፣ 

 በፀደቀው የመስኖ ውሃ ስርጭት ዕቅድ መሰረት በዋናው ካናል የመስኖ ውሃ ያከፋፍላል፣ 

እንዲሁም ውጤታማና ፈትሃዊ የሆነ የመስኖ ውሃ ስርጭት በሁሉም ብሎኮች ለማዳረስ  

አስፈላጊ የሆኑ የውሃ መቆጣጠሪያዎችን/ዋናውን መቆጣጠሪያ፣ ማከፋፈያዎች እና የውሃ 

መክፈቻና መዝጊያ /ጌት ቫልቦችን/ በየቀኑ ይቆጣጠራል፣ 

 በዋናውና በሁለተኛ ካናል ደረጃ ያለውን የውሃ ፍሰት መጠን በየቀኑ ይለካል መረጃውን 

ይይዛል፣ 

የኦፕሬሽን ባለሙያ  

 በመስኖ ወቅት በየቀኑ የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩን መቆጣጠር፣ 

 ማንኛውም ችግር በሚያጋጥመው ጊዜ ለኦፕሬሽንና ጥገና /O&M/ ንዑስ ኮሚቴ እና/ ወይም 

ለማህበሩ ሊቀመንበር በቀጥታ ሪፖርት ማድረግ፣ 

 በአገልግሎት ክልሉ የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩ ያለበትን ሁኔታ የሚያሳይ የቁጥጥር 

ሪፖርት ያዘጋጃል፣ 

 በመስኖ ወቅት የጥገና እና ዋናውን ካናል የማጽዳት ሥራ ይሰራል/እንዲሰራ ያደርጋል፣ 

የመስኖ አውታር ጥገና ባለሙያ  

 በዓመታዊ የጥገና ቁጥጥር ስራ ይሳተፋል፣ 

 ዓመታዊ የጥገና ዕቅድና በጀት አዘገጃጀት ድጋፍ ያደርጋል፣ 

 በፀደቀው ዓመታዊ የጥገና ዕቅድ መሰረት የመስኖ ስራ ከመጀመሩ በፊት ሁሉም የጥገና 

ስራዎች እንዲሰሩ ያዘጋጃል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣ 

  የመስኖና ድሬኔጅ አውታሩን ለማፅዳት እና የጥገና ሥራዎችን ለመስራት አበላትን 

በማስተባበር እና/ወይም የጉልበት ሰራተኞችና የሰለጠኑ ባለሙያዎችን እንዲቀጠሩ ድጋፍ 

ያደርጋል፣ 
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 የፅዳትና ጥጋና መሳሪያዎችን ከቦታ ቦታ በማንቀሳቀስና አጠቃቀማቸውን ክትትል 

በማድረግ ድጋፍ ያደርጋል፣ 

የሂሳብና ጽህፈት ሥራ ባለሙያ፣ 

የሂሳብና ጽህፈት ሥራ ባለሙያ ተግባርና ኃለፊነት የሚከተሉትን ያጠቃልላል፡፡ 
 የማኅበሩን ሂሳብ ነክ ያልሆኑ ሰነዶችን ይይዛል፣ 

 የጠቅላላ ጉባኤ እና  የሥራ አመራር ኮሚቴ ስብሰባዎች ሲካሄዱ ስብሰባዎችንና የሰብሰባ 

ቃለጉባኤ እንዲያዝ ያስተባብራል፣ 

 ማንኛውንም የማኅበሩን የሂሳብ መዛግብትና  ሰነድ እንዲሁም የማኅበሩን ሀብት 

ይቆጣጠራል መረጃዎችን ይይዛል፣ 

 የመስኖ ውሃ አገልግሎት ገቢ ደረሰኝ ያዘጋጀል፣ የወጪ ማዘዣ ያዘጋጃል እንዲሁም ክፍያ 

ያልከፈሉ አባላትን ዝርዝር ይይዛል፣ 

 ዓመታዊ በጀት እና የሂሳብ መግለጫዎችን ያዘጋጃል፣      
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