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የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበራት አቋቋም፤ አመሰራረትና ዝርዝር የውስጥ 

አሠራራቸውን ለመወሰን የወጣ ደንብ ቁጥር  /2004 

 

መግቢያ 

 

በክልሉ የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ አጠቃቀምን አስመልክቶ ህብረተሰቡ 

የንጹህ ውሃ፣ በቂና ቀጣይነት ባለው መልኩ ተጠቃሚ እንዲሆን በማድረግ ረገድ 

ወጥነት ያለውና ጠንካራ አሠራር ያልነበረው መሆኑን በመገንዘብ፤ 

ንጹህ ውሃን መጠቀም የዜጎች መብት በመሆኑና ይህን መብት ተጠያቂነትና ኃላፊነት 

በተሞላ አግባብ የባለቤትነት ስሜት ለመፍጠር የህብረተሰቡን ተሳትፎ በማጎልበት 

የንጹህ ውሃ ተጠቃሚነትን ከምንጊዜውም በበለጠ ማረጋገጥ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤ 

የገጠር የቤት ውስጥ ውሃ አጠቃቀምን አስመልከቶ ከዚህ በፊት በዘርፉ ሲከሰቱ 

የነበሩትን ሁለንተናዊ ችግሮች ለመቅረፍ፤የውሃ ተጠቃሚዎችን በማኅበራት በየደረጃው 

በማደራጀትና ሥልጣንና ተግባራቸውን በመወሰን ረገድ የክልሉ መንግስት በርካታ 

ተግባራትን እየፈጸመ በመሆኑና ውሃ ተጠቃሚዎች ማህበራትን ለማደራጀትና 

ለማቋቋም በአዋጅ ቁጥር 71/2000 የደነገገ በመሆኑና ለአተገባበሩም የማስፈጸሚያ ደንብ 

በማስፈለጉ፤  

በተሸሻለው የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ህገ መንግስት አንቀጽ 59(1) እና 

በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 36 መሠረት ይህ ደንብ ወጥቷል::                           

 

ክፍል አንድ 

1. አጭር ርዕስ፡ 

ይህ ደንብ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ 

ተጠቃሚዎች ማኅበራት አቋቋምና ዝርዝር የውስጥ አሰራራቸውን ለመወሰን የወጣ 

ደንብ ቁጥር   /2004 ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡ 

2. ትርጓሜ፡  
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1) # Gw„‹$ TKƒ' ¾¨<H ›p`xƒ }sS<” ›"Lƒ ÚUa' T”—¨<U ¾TIu` 

}”kcni ¨ÃU ¾TÃ”kdke ”w[ƒ ¨ÃU ¾}Ö^kS Ø_ Ñ”²w ማለት 

’¨<:: 

2) # TIu`$ TKƒ u®ªÏ ቁጥር 71/2000 እና በዚህ ደንብ SW[ƒ 

¾}ssS“ ¾}S²Ñu ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<YØ ›ÑMÑKAƒ ¨<H }ÖnT>‹ TIu` 

ማለት ’¨<::   

3) #}q××] ›"M$ TKƒ ¾¡MK< ¾¨<H ማዕድንና ኢነርጂ ሀብት ልማት u=a 

¨ÃU u²=G< u=a ¾}¨ŸK< SU]Á‹' ê/ u?„‹ ¨ÃU Èe¢‹ “†¨<:: 

4) # ÖpLL ewcv$ TKƒ ¾TIu\ ›vLƒ ewev TKƒ ’¨<:: 

5) # ›vM $ TKƒ ¾TIu[cv©¨< ›"M ¾J’“ TIu\ የሚጠይsውን SS²— 

uSŸ}M uS<K< ›vM’ƒ ¾}S²Ñu ወይም በልዩ ሁኔታ የማኅበሩ አባል 

እንዲሆን የተወሰነለት ሠው ማለት< ’¨<:: 

6) #c¨<$ Tለƒ T”—¨<U }ðØb© ሰው ¨ÃU IÒ© c¨ነት ያገኘ ማለት< 

’¨<:: 

7) # ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H ›p`xƒ$ TKƒ ¾ታkÅuƒ ª“ ¯ላT 

KÑÖ` “E]‹ ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ¨<G ¾Tp[w Y^ ማለት ’¨<:: 

8) # ¾u?ƒ ¨<YØ ›ÑMÓKAƒ ¨H$ TKƒ KSÖØ' እ”Ç=G<U አ”Å ›eðLÑ>’~ 

እ“  እ”Å ¨<H¨< SÖ” wnƒ'KTÖw“ KS}×Öw' Ku?ƒ ¨eØ ›”edƒ“ 

KÕa ›ƒ¡Mƒ ¾T>¨<M ¨<G ማለት ’¨<:: 

9) # ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H ›p`xƒ }sU$ TKƒ እንደ አግባብነቱ 

¾›p`x~” Sªpa‹' TŸT‰‹' "“KA‹' ¨<H Sdu=Á‹' ›K?¡ƒ]¡ 

TS”Ý‹' ¾TŸóðÁ SeSa‹” ÚUa' እ”Ç=G<U T”—¨<U K?L ¨<H 

KSpÇƒ ( KS¨<cÉ;) እ“ K}ÖnT>‹ KTŸóðM ÓMÒKAƒ LÃ ¾T>¨<K< 

Sd]Á‹” ¾T>ÁÖnMM ’¨<:: 

10) # ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚ $ ማለት የየማኅበራቱ ስራ አስፈጻሚ አካላት ሆኖ 

¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H” uT>SKŸƒ K›vL~ °pÉ T¨<×ƒ”' 

TeðìU”' *ø_i””' ØÑ“”' Teóóƒ” እ”Ç=G<U K?KA‹ ¾TIu\” 

Ñ<ÇÄ‹ KTŸ“¨” uTIu\ ÖpLL Ñ<v›? ¾}S[Ö“ በአዋጅ ቁጥር 71/2000 

እና በዚህ ደንብ መሠረት um ¾T’@ÏT@”ƒ YM×” ¾}cÖ¨< ›"M ሆኖ ከዚህ 

በኋላ ስራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ በመባል የሚጠራ ነው<:: 
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11)  #ክልል ማለት$ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ማለት ነው፡፡ 

12)  # ቅድመ ማቋቋም ተግባር$ ማለት ማኅበሩ ከመቋቋሙ በፊት ለቅድመ 

ዝግጅት ማለትም ህገ ማኅበርና ሌሎች የውስጥ አሠራሮችን በማዘጋጀትም 

ሆነ በማዳበር በተጠቃሚው ማህበረሰብ እንዲጸድቅና ማኅበሩ እንዲመሰረት 

በማድረግ የማህበሩን ምዝገባ የማጠናቀቅ ሥራ ማለት ነው፡፡  

      13) #¾SËS]Á Å[Í TIu^ƒ$- ማለት G<K<U ›vላƒ ¾T>Ñ–<uƒ ÖpLL 

Ñ<v¯@ እ“ ukØታ ¾}S[Ö ስራ አስፈጻሚ ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚/x`É 

የሚገኝበትና G<K<U }ÖnT> ¾TIu[cw ›vLƒ ¾TIu\ Ÿõ}— ¨d˜ 

›"M ¾J’¨< ÖpLL Ñ<ባ¯@ ›vLƒ uSJ” የሚመሰርቱት አንድ ነጠላ 

ማኅበር ማለት ነው::  

14) #የሁለተኛ ደረጃ ማኅበር$ ማለት በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 27 

መሰረት ከሁለት በላይ ወይም u`"ታ ¾SËS]Á Å[Í TIu^ƒ ለተለያየ 

የሥራ ብቃትና ቅልጥፍና ሲሉ በቀበሌ ወይም በወረዳ ደረጃ uðnÅ˜’ƒ ›”É 

LÃ uSJ” ¾T>ÁslS<ƒ M°K TIu^ƒ ¯Ã’ƒ ’¨<:: 

 

3. የተፈጻሚነት ወሠን፡  

     ይህ ደንብ በክልሉ ውስጥ በሚገኙ የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ 

አቅርቦት ማኅበራት፣ ተቋማት እና ተጠቃሚዎች ሁሉ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ 

 

4. ዓላማዎች፡ 

     ÃI ደንብ ¾T>Ÿ}K<ƒ ¯LT‹ ›K<ƒ:- 

 

1) ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H ›p`xƒ ”®<e ¡õK- ›=¢•T>” uT>SKŸƒ 

uwN?^©¨< þK=c= ¨<eØ ¾cð\ƒ” É”ÒÑ@‹' u}KÃU ¾አስተዳደር YM×”” 

›eŸ}‰K ¨Å ´p}—¨< Å[Í É[e T¨<[É”' uTIu[ew LÃ ¾}Sc[} 

አስተዳደርን }Óv^© TÉ[Ó”' ¨<H ¾›=Ÿ•T>Á© gkØ’ƒ vI]Ã ÁK¨< 

SJ’<”' ¾SÖØ ዉH“ d’>‚i” ›ÑMÓKA„‹” pMØõ““ ›S`m’ƒ”' 

¾*ø_i”“ ØÑ“ ¨ß‹” ¾Sgð”' SW[} Hdx‹” ¾TeðçU“  ¾TeŸu` 

}Óv^ƒ” በመፈጸም የህብረተሰቡን የውሃ ፍላጎት ማሟላት' 
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2) ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H ›p`xƒ” uT>SKŸƒ °pÉ T¨<×ƒ”' 

TeðìU”' እ”Ç=G<U ²Lm’ƒ vK¨< S”ÑÉ *ø_i”“ ØÑ“ T"H@É” 

uT>SKŸƒ ^e” u^e S`Çƒ”“ u^e S}TS”” ¾T^SÉ እ“ uÖpLL¨< 

¾ÑÖ` TIu[cx‹ ^d†¨<” IÒ© እ¨<p“ ¨ÇL†¨< SW[}-TIu[cw ¾ÑÖ` 

¾u?ƒ ¨<YØ ¨<H ›ÑMÓKAƒ }ÖnT>‹ TIu^ƒ uTÅ^Ëƒ ¾›"vu=Á†¨<” 

¾MTƒ Ñ<ÇÄ‹ ¾Sõታƒ Ñ<Muƒ“ ኃÃM  እንÇ=ÁÑ–< KT>Å[Ñ¨< Ø[ƒ 

›e}ªî± ¾TÉ[Ó'    

3) ስራ አስፈጻሚው የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ' }Óva‰†¨<” uT>ÁŸ“¨’<uƒ 

¨pƒ  KT>ÁÅ`c<ƒ Øóƒ (Ñ<Çƒ) uIÓ K=Ö¾l ¾T>Ñvuƒ” G<ኔ@  ÚUa: 

}Óva‰†¨<”“ ኃLò’„‰†¨<” ÓMî ¾TÉ[Ó“  እ”Ç=G<U 

®pT†¨<”'°¨<kታ†¨<”“ ¾መምራት ¡Iሎታቸ¨<” ¾TÖ“Ÿ`' 

4) ስራ አስፈጻሚው የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ewew እ“ ewØ` T>³“© uJ’ 

SMŸ< ¾vKØpV‹” (ÁÑv“M vÄ‹”)' u}KÃU c?„‹”'እ”Ç=G<U ‹KAታ”“ 

¾e^ ¨<Ö?ƒ SS²—‹” ¾T>ÁTEL SJ’<” ¾T[ÒÑØ' 

5) ¾TIu` ›vLƒ Ku?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ›e}TT˜“ um Ø^ƒ LK¨< 

ውH ÁL†¨<” ðLÔƒ ¾Sõታƒ“ እ”Ç=G<U ¾›vLƒ ¾Ö?““ ¾d’>‚i” ‹Óa‹ 

¾T>ð~uƒ” S”ÑÉ ¾T^SÉ' 

6) ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H }ÖnT>‹ ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ 

¨<H }sTƒ” °pÉ' Ó”vታ' *ø_i”“ ØÑ“ }Óv^ƒ KT"H@É 

°¨<kታ†¨<”' Hwታ‹¨<” እ“ Ñ<Muታ†¨<” u}hK G<’@ታ እ”Ç=Áe}vw\ 

(እ”Ç=Ák“Ì) ¾TÉ[Ó' 

7) Ÿ²=I uLÃ ¾}Ökc<ƒ” ¯LT‹ KTd"ƒ ›eðLÑ>“ }Ñu= ¾J’< K?KA‹ 

}Óv^ƒ” G<K< ¾TŸ“¨”:: 

 

ክፍል ሁለት 

¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H }ÖnT>‹ ማኅበራት አደረጃጀትና 

አቋቋም ሂደት 

 

5. የግንዛቤና የማግባባት ተግባራት 
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¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H ተጠቃሚዎች ማኅበራት በተቻለ መጠን 

ሁሉንም የህብረተሰብ ክፍል በማቀፍ ተጠቃሚነታቸውን ማረጋገጥ ስለሚኖርበት 

ማኅበራቱ ከመመስረታቸው በፊት ቅድመ ዝግጅት ስራዎች መሰራት አለባቸው፡፡ 

በዘህም መሰረት፡  

1. የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ ተጠቃሚዎችን ማህበራትን 

ለማቋቋምና ለማደራጀት ለተጠቃሚው ህብረተሰብ በቅድሚያ ስለ ገጠር 

የቤት ውስጥ አገልግሎት ውኃና ስነ ንጽህና ከጤና አንጻር ስላለው ማኅበራዊ 

ጠቀሜታ እና እንዲሁም በማኅበር የመደራጀትን የውሃ ተቋማትን፤ 

የማጠናከሪያና የጥገና ወጪዎች ሙሉ በሙሉ የመሸፈንና ቀጣይነት ባለው 

መልኩ የውኃ ተጠቃሚ ለመሆን በማኅበራት የመደራጀትን ጉልህ ጠቀሜታ 

ዙሪያ በቂ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና ህብረተሰቡን የማሳመን ተግባር 

ይከናወናል፡፡ 

2. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ሥር የተደነገገውን ተግባር በመከተል ተጠቃሚውን 

ህብረተሰብ ለቅድመ አደረጃጀት እንዲያመች የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ 

ቅድሚያቸው መሆኑን ማረጋገጥ፡፡  

3. የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ ተጠቃሚ ለመሆን የሚያስችሉ 

መመዘኛዎችን በአዋጁና በዚህ ደንብ መሠረት ተግባርና ኃላፊነታቸውን 

በመገንዘብ ሁሉም ህብረተሰብ በማኅበር እንዲደራጁ ይደረጋል፡፡ 

4. ከሚመለከተው የወረዳ/የቀበሌ አመራር፤የውሃ ጽህፈት ቤት ባልደረቦች ጋር 

በመሆን የቅድመ ማቋቋም ተግባር የሚያመቻቹ ከሦስት ያላነሱና ከሠባት 

ያልበለጡ ጊዜ አዊ ኮሚቴ ማቋቋም እና ኮሚቴውም በዚህ ደንብ የተጣለበትን 

ኃላፊነት እንዲወጣ ማድረግ፡፡ 

 

6. የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት የማቋቋምና ህጋዊ 

ሠውነት እንዲኖረው ስለማድረግ 

ከላይ በአንቀጽ 5(4) ሥር የሚቋቋመው ኮሚቴ  

1. ከሚመለከተው የወረዳ ውሃ ጽ/ቤት ጋር በመሆን ማኅበሩን ለማቋቋም 

የሚያስችል ህገ ማኅበር፤ የማኅበሩን አባላት ምዝገባ የማጠናቀቅ ተግባር 

ይፈጽማል፡፡ 
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2. የተጠናቀቀውን የቅድመ ምስረታ ተግባራትን ለተጠቃሚው ህብረተሰብ 

በማቅረብና በማወያየት እንዲጎለብት ማድረግ፤ 

3. ተቀባይነት ባገኘው የቅድመ ምስረታ ተግባር መሠረት በህብረተሰቡ 

አማካኝነት ማኅበሩ እንዲቋቋም ማድረግ፤ 

4. ማኅበሩ ከተደራጀና ከተቋቋመ በኋላ በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 7 

መሰረት የማኅበሩ ምዝገባ እንዲጠናቀቅ በማድረግ ለተቆጣጣሪው አካል 

በማቅረብ ህጋዊ ሠውነት እንዲያገኝ በማድረግ የምስክር ወረቀት እንዲኖረው 

ማድረግ፤  

5. ማኅበሩን የማቋቋም ስራ ሲጠናቀቅ ማኅበሩን ለመምራት በአዋጅ ቁጥር 

71/2000 እና በዚህ ደንብ ለተገለጹት የማኅበሩ አካላት ስራውን ማስረከብ፤ 

6. በቤት ውስጥ አገልግሎት ውሃ ተጠቃሚዎች ማኅበርነት የመደራጀቱ ህጋዊ 

አስፈላጊነት ምን ጊዜም እንደተከበረ መቆየት ያለበት ሲሆን በማንኛውም ጊዜ 

የማኅበሩ አባል የመሆን መብትም የተከበረ ይሆናል፡፡ 

 

7. የምደባ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ታሳቢ መሆን የሚገባቸው ጉዳዮች 

የውሃ ተጠቃሚዎችን ከውሃ ተቋሙ የአገልግሎት አቅም ጋር ለማመጣጠን 

የሚከተሉት ነጥቦችን ማዕከል በማድረግ የተጠቃሚዎች ድልደላና ምደባ ይካሄዳል፡፡  

 

1. ¾}ÖnT>‡ w³ƒ ከውኃ }sS< uT>Ñ–¨< ¨H uS<K< KSÖkU 

¾T>Áe‹M መሆኑንና አለመሆኑን መለየት፤ 

2. Ÿ}ÖnT>‡ ¨ÃU ÃÖkTK< }wK¨< u°pÉ Ÿ}Á²<ƒ }ÑMÒÄ‹ 

¾T>cucu¨< ¾¨<H ¡õÁ ¾ሥራ Tስኬ@Í“ ¾ØÑ“ ¨Ú‹” KSgð” 

መቻሉን ታሳቢ ማድረግ ¨ÃU እ’²=I” ¨ß‹ KSgð” }ÖnT>‡ 

¡õÁ†¨<” Ÿõ KTÉ[Ó õnÅ™‹“ ‹KAታ¨<U ÁLቸ¨< ስለመሆኑ 

ማረጋገጥ፤  

3. ¾^d†¨< ¾¨<H ›p`xƒ KK?L†¨< ›Ô^v‹ TIu^ƒ ¾ውH ›ÑMÓKAƒ 

KSeÖƒ“ K²Lm’ †¨< ›c}ªî* uT>ÁÅ`Ó SMŸ< ¾ገንዘብ 

›pT†¨<” KTÇu` ¾T>Áe‹M ƒ`õ ዉH ስለመኖሩ ማጤን፤ 
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4. ÁL†¨< ¾¨<H }sU ƒMp’ƒ ( KUdK?- vKV}` ØMp Ñ<ድÕÉ ¨ÃU 

uዉH Sdu=Á ¨ÃU uÓ^y=+ ¾T>c^ ¾}ÖKð ¨<H ¨ÃU U”ß) 

u^d†¨< እ”Ç=qS< ¾T>Áe‹M ¾ገንዘብ' ¾አስተዳደርና ¾‚¡’>¡ ›"Lƒ 

 ”Ç=•b†¨< ¾T>ðpÉ ’¨< ¨Ãe ƒ“”i }sTƒ” ( ØMp ÁልJ’<“ 

uእÏ ¾}qð\) ¨ÃU በxታ†¨< ¾KS< Uንà‹” w‰ Ákð ስለመሆኑ 

መለየት፤ 

5. u^d†¨< Ñ”²w ŸÓK< ¡õK ›=¢•T> K=Ñ²< ¾T>‹K<ƒ ¾SKª¨Ý“ 

¾ØÑ“ ›ÑMÓKAƒ እንዴት ሊያገኙ እንደሚችሉ እና SKª¨Ý‹ን uÓ¸ 

KTp[w ¾T>Áe‹M }²ªª] (]|My=”Ó) ð”É (uT”U ¾}Å^Ë ÃG<” 

) ስለመኖሩ ማረጋገጥ፤  

6. u^dቸ¨< ¾ØÑ“ }Óv^ƒ KTŸ“¨” ¾ሚÁe‹M ›pU ከሌላቸው በምን 

መልኩ አቅማቸውን ሊያጎለብቱ እንደሚችሉ መለየትና ማስቀመጥ፤ 

7. ¾^d†¨<” ¾}TEL ê/u?ƒ KTssU“ እንÇ=G<U Y^ ›eŸ=ÁÏ“ K?KA‹ 

c^}™‹ KSpÖ` ¾T>Áe‹M Ó²<õ’ƒ“ ¾ገንዘብ ›pU ስለመኖራቸው፤  

8. በአንድ አቅራቢ የተለያዩ የውኃ ተቋማት ካሉ ¾}sT~ የewØሩ 

}S××˜’ƒ U” እንደሚመስል በማየት እና እንደየ ሁኔታው በ¾ƒ—¨< 

Å[Í (ÔØ'ሠፈራ፤መንደር፤”®<e kuK? ¨ÃU kuK? ¨²}.) ›Å[ÍËቱ 

}S^ß’ƒ እንዳለው መለየትና ጥቅምና ጉዳቱን በመለየት በተጠቃሚው 

ፈቃደኝነት ላይ በመመርኮዝ ማስተካከል፡፡  

9.  }sT~ ²Lm’ƒ ባK¨< መ”ÑÉ እ”ዲጓ²< KTድ[Ó SËS]Á  LÃ     

U” ¯Ã’ƒ ¾®pU Ó”vታ“ ¾‚¡’>¡ እ`Çታ እንደሚያስፈልግ በመለየት 

ምን አይነት መዋቅር፤ ቢሮና ሠራተኞች እንደሚያስፈልጉ መለየት፡፡ 

10.  Sk“Ëƒ ¾T>ÁeðMÒ†¨< ¾Ò^ Ñ<ÇÄ‹ን በመለየት ለቅንጅታዊ አሠራር 

ሁኔታዎችን ማመቻቸት  

8. በአንድ ማኅበር/የውኃ ተቋም/ ብቻ ለማከናወን ስለሚያስቸግሩ ተግባሮች  

 

ከላይ በአንቀጽ 7 /ሰባት/ ስር ያሉት ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው uእÁ”Ç”Æ 

}sU w‰ KSŸ“¨” ›e†Ò] ¾J’< ›ÑMÓKA„‹' Ÿ²=I uታ‹ በ}Ökc<ƒ 

¯Ã’ƒ' KSeÖƒ S‰M ¨d˜ ÃJ“M፡-   
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1. ¾*ø_i”“ ØÑ“ እ”Ç=G<U K?KA‹ ¾}sU አስተዳደር መመሪያዎችንና 

ጥራዞችን uT²ÒËƒ“ uTc^Úƒ }Óv^ƒ” Y`¯ታ© uJ’ ›"D%E” 

KTŸ“¨” ¾T>Áe‹K< ›"H@Ê‹” uY^ LÃ TªM' 

2. }sS<” uTካH@É Y^ ¨<eØ }dታò ¾J’< c‹”“ W^}™‹” 

®pU KSÑ”vƒ uታkÅ SM¡ እ”Å›eðLÑ>’~ ¾YMÖ“ ýaÓ^U' 

u=´’e ýL” ÚUa' T²ÒËƒ“ T"H@É' 

3. K}sTƒ TeóòÁ ¨ÃU ዕድሳት ¾T>¨<M Ñ”²w Ÿ¨<ßም ሆነ 

ከአገር ውስጥ U”à‹ SðKÓ' TÓ–ƒ“ ዉß TÉ[Ó' 

4. ŸGÑ` ¨<eØ ÑuÁ ¨ÃU Ÿ¨<ß Ñu= uTÉ[ÓU ÃG<” ¾SKª¨Ý 

°n‹” እ“ ' ›eðLÑ> J• c=Ñ˜U የውሃ ማከሚያ Ÿ?T>"KA‹” 

¨²}. uÏUL uSÓ³ƒ ªÒ†¨< ¾k’c እ”Ç=J” TÉ[Ó' 

5. ¾}KÁ¿ ታ]ö‹” እ“ ¡õÁ‹” uS¨c”“ uSŸKe [ÑÉ ›vM 

}sTƒ” S`Çƒ' እ“ 

6. ¾‚¡’>¡ U¡` የማግኘትና የመጠቀም አቅም በግምት ውስጥ ሊገባ 

ይገባል:: 

 

ክፍል ሦስት 

ስለ ውኃ ተቋማት ተጠቃሚነት መመዘኛ፤ የአባልነት መስፈርት፤ 

መብቶችና ግዴታዎች 

 

9. የውኃ ተቋማት ተጠቃሚነት  

 

የውኃ ተቋማት }ÖnT> Iw[}cw }wK¨< ¾T>c¾S< c‹ ¨ÃU u?}cx‹ 

lØ`ና ተጠቃሚነት የሚ¨c’¨< }sS< uT>cÖ¨< ¾¨<H SÖ”' ¾ÓKcw 

¨ÃU ¾u?}cw õÐታ' ¾›cóð` ØpØp’ƒ እንÇ=G<U u?}cx‹ Ÿ¨<H }sS< 

ÁL†¨<” `kƒ Sc[ƒ ›É`Ô ÃJ“M:: ¾T>SKŸ}¨< ¾¨<H u=a ወይም 

ጽ/ቤት ŸkuK? ›e}ÇÅa‹“ ŸTIu[cx‡ Ò` uSS"Ÿ` }ÖnT>¨< Iu[}cw 

በሚያመቸው አኳኋን ተደልድሎ አገልግሎት እንዲያገኙ Ã¨e“M:: 
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10. የአባልነት መስፈርቶች  

     

1) ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H }ÖnT>‹ TIu^ƒ uTIu^~ ›ÑMÓKA„‹ 

KSÖkU ¾ïታ' ¾TIu^©' ¾²`' ¾þK+" ¨ÃU ¾HÃTƒ M¿’ƒ dÃÅ[Ó' 

¾›vM’ƒ ÓÈታ‹” KS¨×ƒ KT>‹K< c‹ uS<K< ¡õƒ Jኖ uðnÅ˜’ƒ LÃ 

¾}SW[~ É`Ï„‹ “†¨<:: 

2) ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ስር ያለው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ Ÿ²=I 

uታ‹ ¾}²[²\ƒ” "TEL T”—¨<U c¨< ¾TIu\ ›vM KSJ” Ã‹LM: 

G) ›e^ eU”ƒ ¨ÃU Ÿ²Á uLÃ °ÉT@ ÁL‹¨<' 

K) TIu\ e^¨<” uT>ÁŸ“¨<”uƒ ›"vu= ¨<eØ ŸJነ<' 

N) uTIu\ ¾T>¨c’¨<” ¾SS´Ñu=Á ¡õÁ SðìU ¾T>‹ል<' 

S) እ”Å TIu` ›vM’ታ†¨< ¾T>Öuቅv‹¨<” ÓÈታ‹ KT¡u` õnÅ— 

¾J’<' 

W) አረጋውያን፤ አካል ጉዳተኞችና ከዕድሜ ጋር በተያያዘ መልኩ የደከሙ 

የአካባቢው ነዋሪዎች እንደ አስፈላጊነት በቀበሌው አስተዳደር ሲረጋገጥ 

እና  ሲወሰን በቀጥታ ያለምንም ክፍያ አባል ሊሆኑ ይችላሉ፡፡  

ረ) ከላይ በ “ሠ” ሥር በተደነገገው መሰረት ተጠቃሚ የሚሆኑ ነዋሪዎችን 

ግዴታ የቀበሌው አስተዳደር ይወጣል፡፡ 

11. የአባላት መብቶች 

›vL~ Ÿ²=I በታች ¾T>Ÿ}K<ƒ Sw„‹ Ã•b†ªM:- 

1) በማኅበሩ የሚወሰነውን ክፍያ በመክፈል ከሚመለከታቸው ተቋማት 

የመጠጥ ውሃ መውሰድ፤ 

2) እንደ አግባብነቱ uTIu\ ewev‹“ ¾ÉUî ›c×Ø H>Å„‹ u”nƒ 

Sd}õ' 

3) ŸG<K<U K?KA‹ አvLƒ Ò` uSJ” ¾^d†¨<” ¾SS[Ø Swƒ ÚUa' 

uU`Ý H>Åƒ ¨<eØ °Ÿ<M ¾Sd}õ °ÉM' 

4) u^d†¨< }’di’ƒ Ÿ›vM’ƒ Sc“uƒ:: 

12. የማኅበሩ አባላት የሚከተሉት ግዴታዎች ይኖራቸዋል፡፡ 
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1) ¾TIu\” S}ÇÅ]Á Å”w“ uÖpLL Ñ<v›?¨< ¾T>¨c’<ƒ” ውሳኔዎች 

T¡u`' 

2) uTIu\ ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚ ¨ÃU ÖpLL Ñ<v›? ¾T>cÖ< e^‹ (}Óv^ƒ) 

›ðíìU ¨<eØ S<K< uS<K< Sd}õ' 

3) ¾TIu\ ¾J’< ”w[„‹”'Tg=’]‹”' Sd]Á‹” እ“ TIu\ 

¾T>ÖkUv‹¨<” K?KA‹ Gw„‹ uT>SKŸƒ ¾}TEL“ }Ñu= እ”¡w"u? TÅ[Ó' 

4) uTIu\ K}cÖ< ›ÑMÓKA„‹ እ“ K*ø_i”“ ØÑ“ ¾T>Å[ጉ ¨ß‹” 

KSgð” u¾Ñ>²?¨< uTIu\ ÖpLL ewcv ¾T>¨c’< ¡õÁ‹” ¾T>SKŸ~ 

¾ðÃ“”e ÓÈታ‹” uS<K< u¨p~ SðìU' 

5) uITu\ ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚/ Ø] uT>Å[ÓL†¨< Ñ>²? u¨<H }sS< ØÑ“ 

Y^ Sd}õ:: 

6) የውኃ ተቋማቱን ቀጣይነት ለማረጋገጥ በሚደረጉ አጠቃላይ ጥረቶችና 

ተግባራት ውስጥ የውኃ ተቋማት አካላት የሚወሰኑ ውሳኔዎችን 

የመተግበር፤ 

 

 

ክፍል አራት 

 

           ስለ ማኅበራቱ አደረጃጀት አካላት ተግባርና ኃላፊነታቸው 

 

13. የማኅበሩ አካላት በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 12 ሥር በተደነገገው መሰረት:- 

1) ÖpLL Ñ<ባ›?' 

2) Y^ ›cðíT> ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚  

3) ›eðKÑ> e^}™‹ ይሆናሉ:: 

 

14. የጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣንና ተግባር 

     የጠቅላላ ጉባኤ ሥልጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 14 

በተደነገገው መሰረት ይሆናል፡፡ 

15. ሥራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር 
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      የሥራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር በአዋጅ ቁጥር 

71/2000 አንቀጽ 16 መሰረት ይሆናል፡፡ 

 

16. የጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ 

     የመጀመሪያው ጠቅላላ ጉባኤ በሚከተሉት አኳኋን ይሰበሰባል፡ 

1. የውስጠ ደንቡ ጸድቆ ማኅበሩ ከተመዘገበ በኋላ የማኅበሩ የመጀመሪያ ጠቅላላ 

ጉባኤ በጊዜአዊ አስተባባሪ ኮሚቴ ጥሪ ይሠበሰባል፡፡ 

2. ከላይ በንዑስ አንድ ስር የተጠራው ስብሰባ የማኅበሩ ሹመኞች/ሥራ 

አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አባላት/ የሚመረጡበትና የሥራ 

ክፍፍልና ርክክብ የሚደረግበት ስብሰባ ነው፡፡ 

3. ከላይ በንዑስ 2 ሥር በተጠቀሰው መሠረት በተደረገው የሥራ ክፍፍልና 

ርክክብ መሠረተ ከዚያ ጊዜ ጀምረው ስራ ይጀምራሉ፡፡ 

 

17. የጠቅላላ ጉባኤ ሥብሰባና ሥነ ስርዐት  

1. ጠቅላላ ጉባኤው በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 14 ሥር የተሠጡትን 

ተግባራት ለመፈጸም በዓመት ቢያንስ ሁለት ጊዜ ይሠበሠባል፤እንደ 

አስፈላጊነቱም አስቸኳይ ሥብሰባ ሊጠራ ይችላል፡፡ 

2. የጠቅላላ ጉባኤው ምልዐተ ጉባኤ ከግማሽ በላይ አባላት የተገኙበት ይሆናል፤ 

3. የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎች በስብሰባው ላይ ከተገኙት አባላት በአብላጫ ድምጽ 

ይሆናል፡፡ 

4. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1-3 የተገለጸው እንደተጠበቀ ሆኖ ዝርዝር የስብሰባ ስነ 

ስርዓት፤ የአጀንዳ አቀራረብና አወሳሰን ወደፊት በሚወጣው መመሪያ 

ወይንም በማኅበራቱ የውስጠ ደንብ የሚወሰን ይሆናል፡፡   

 

18. ስለ ጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባ  
 

የጠቅላላ ጉባኤ አስቸኳይ ስብሰባ በሚከተለው መልኩ ሊጠራ ይችላል 

1. የውሃ ተቋሙ ህልውና አደጋ ላይ መውደቁ ሲታመንና በማህበሩ አባላትም 

ሆነ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ጥያቄ ሲቀርብ፤ 
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2. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ተግባርና ኃላፊነቱን በተሟላ መልኩ 

መወጣት ሲያቅተው፤ 

3. በውሃ ተቋሙ አሰራር ዙሪያ ላይ ግድፈትና የከፋ አሠራር ሲኖርና በአባላት 

1/3ኛ ጥያቄ ከቀረበ፤ 

4. የውኃ ተቋሙ ህልውና አደጋ ላይ ሲሆንና ልዩ ውሳኔ ለመወሰን የጠቅላላ 

ጉባኤ ስብሰባ አማራጭ የሌለው ሆኖ ሲገኝ፤ ይህም በስራ አስፈጻሚው የውኃ 

ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሲታመን 

5. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1-4 ሥር የተቀመጡ ነጥቦች ሲሟሉ ሰብሳቢው 

አስቸኳይ ስብሰባ የመጥራት ግዴታ አለበት፡፡ 

 

19. የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢ አመራረጥ ተግባርና ኃላፊነት  

1. የጠቅላላ ጉባኤው ሠብሳቢ የሚሆኑት በማህበሩ ጠቅላላ ጉባኤ ከሚመረጡ 

የውሃ ንጽህናና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሠብሳቢ ሆኖ የተመረጠው ሰው ይሆናል፡፡  

2. የጠቅላላ ጉባኤው ሰብሳቢው ተጠሪነት ለጠቅላላ ጉባኤውና ለውሃ ንጽህናና 

ሳኒቴሽን ኮሚቴ ነው፡፡  

3. ሠብሳቢው የሚከተሉት ተግባርና ኃላፈነት ይኖረዋል፡፡  

   3.1 መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎችን በዚህ ደንብና በማኅበሩ ህገ ደንብ 

መሰረት መጥራትና መምራት፤ 

   3.2 ከጸሐፊውና ከስራ አስፈጻሚው የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ አማካኝነት 

ከጠቅላላ ጉባኤ ቀን በፊት ቀደም ብሎ አጀንዳዎችን መቅረጽ፤ 

   3.3 በስራ አስፈጻሚው የውኃ ሳኒቴሽንና በጠቅላላ ጉባኤው የሚወሰኑ 

ውሳኔዎችን የማስፈጸምና ተገቢውን የስራ ሪፖርት ማቅረብ፡፡ 

   3.4 በሶስተኛ ወገኖች ዘንድ ማኅበሩን ይወክላል፡፡ 

 

20. ፀኃፊ  

    የፀኃፊው ተግባርና ኃላፊነት፡ 

የነጠላ ማኅበራቱ የስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ ጸሐፊ የጠቅላላ ጉባኤ ፀሐፊ ሲሆን ከአንድ 

በላይ የሆነ ማኅበራት የሚመሰርቱት ልዕለ ማኅበር ከሆነ ከሁሉ ስራ አስፈጻሚ የውሃ 
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ሳኒቴሽን ኮሚቴ ፀሐፊዎች መካከል በድምጽ አብላጫ ድምጽ የሚመረጥ ሆኖ 

የሚከተሉት ተግባራት ይኖሩታል፡፡ 

1. ከሰብሳቢው ጋር በመሆን አጀንዳ መቅረጽ፤ቃለ ጉባኤ እና ሌሎች 

የማኅበሩን ሰነዶች በሚገባ መያዝ ነው፡፡ 

2. ሠብሳቢው በማይገኝበት ጊዜ እሱን ተክቶ ይሠራል፡፡ 

3. በሠብሳቢው ተለይቶ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

4. የተለያዩ የስብሰባ ጥሪዎችን ከሰብሳቢው ጋር በመሆን ማዘጋጀትና 

ማሰናዳት፤    

 

21. ስራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አመራረጥ ሁኔታ  

1) ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ ¨<H }ÖnT>‹ TIu^ƒ uTIu\ ÖpLL Ñ<v›? 

¾T>S[Ö<“ }Ö]’ታ†¨<U K²=G< ÖpLL Ñ<v›? w‰ ¾J’< ¾¨<H“ ”êI“/ 

d’>‚i” ¢T>‚‹ Ã•b†ªM::  

2) ¾ዉH“ ”êI“/d’>‚i” ¢T>‚‹ ¾T>S[Ö<ƒ ŸTIu\ ›vLƒ S"ŸM w‰ 

’¨<::  

3) ¾ዉH“ ”êI“/d’>‚i” ¢T>‚ ›vLƒ lØ` uTIu^~ S}ÇÅ]Á ደንቡ 

¾T>¨c” c=J” Ÿሰባት ›vላƒ uታ‹ K=J” Ó” ›Ã‹MU:: Ÿ’²?I S"ŸM 

›w³—‡ c?„‹ እ”Ç=J’< ÃÅ[ÒM::  

4) ¾U`Ý SS²—‡ ‹KAታ“ ¾Y^ ¨<Ö?ƒ/S×˜’ƒ (T@]ƒ)  LÃ Á}¢\ 

ÃJ“K<:: 

5) ¾ዉH ”êI“ d’>‚i” ¢T>‚ ›vLƒ የአÑMÓKAƒ ዘመን? 3 ¯Sƒ ÃJ“M:: 

6) Ÿ²=I uLÃ u”®<e ›”kî 5 ¾}Å’ÑÑ¨< u=•`U' K35 uS„ ¾¢T>‚‡  

›vLƒ ¾SËS]Á Ñ>²? ¾›ÑMÓKAƒ ²S” ›^ƒ ®Sƒ ÃJ“M:: ÃIU u›”É 

Ñ>²? ¾q¿ ›vLƒ uS<K< u›Ç=e ›vLƒ እ”ÇÃ}Ÿ< KTÅ[Ó ’¨<:: 

7) u¨p~ }Ñ˜}¨< ÅUî ŸT>cÖ< ¾ÖpLL Ñ<v›? ›vLƒ S"ŸM G<Kƒ Ze}—¨< 

›vL~ እ”ÅÑ“ እ”Ç=S[Ö< ÉÒõ "McÖ< ue}k` ¾ዉH“ ”êI“/d’>‚i” 

¢T>‚ ›vLƒ ŸG<Kƒ }ŸታታÃ ጊ²? uLÃ K=S[Ö< ›Ã‹K<U:: 

8) ¾¨<H“ ”êI“ d’>‚i” ¢T>‚ ›vLƒ uT”—¨<U U¡”Áƒ e^†¨<” c=Kl 

ue^ ²S“†¨< ¾}ðìS< }Óv^ƒ እ”Ç=S[S\ (›=”eü¡ƒ ›”Ç=Å[Ñ<) 

¾TeÅ[Ó ÓÈታ ›Kv†¨<:: 
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9) K¨<H“ ”êI“ d’>‚i” ¢T>‚ ¨d’@‹ ¾T>ÁeðMÑ¨< UM®} Ñ<ባ›? Ÿ¢T>‚¨< 

›vLƒ G<Kƒ Ze}— Á’c SJ” ¾KuƒU:: 

10)  የቀበሌው የማኅበራዊ ኢኮኖሚያዊ የመንግስት ተቋማት ተወካዮች (የጤና፤ 

ውሃ፤የግብርናና ሌሎች ባለሙያዎች እንደአስፈላጊነቱ የኮሚቴ አባል 

ይሆናሉ፡፡  

11)  ስራ አስፈጻሚው የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ለውኃ ተቋሙ ዘላቂነት እንደ 

አስፈላጊነቱ ሌሎች ቴክኒካዊ ንዑሳን ኮሚቴዎችን ማለትም የጥገና፤ 

የግዥ፤የንጽህና፤የጥበቃ…ወዘተ ሊያቋቁም ይችላል፡፡ ዝርዝሩ ወደፊት 

ተቆጣጣሪው አካል በሚያወጣው ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያ የሚገለጽ 

ይሆናል፡፡  

 

22. ስለ ውሃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሰብሳቢ እና ፀሐፊ አመራረጥ  

      1. የውሃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሠብሳቢ በኮሚቴው አብላጫ ድምጽ ይመረጣል 

      3. ሠብሳቢው ከውኃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አባላት ውስጥ ፀሐፊውን ለጠቅላላ ጉባኤ 

አቅርቦ ያስጸድቃል፤  

   

23. የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ ሠብሳቢ ሥልጣንና ተግባር፤ 

የሌሎቹ ውኃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አመራር (ሂሳብ ሹም፤ ገንዘብ 

ያዥ፤ቁጥጥር፤አባላት…ወዘተ) ዝርዝር ስልጣንና ተግባር በየማኅበራቱ የውስጠ 

ደንብ የሚወሰን ሆኖ ሰብሳቢው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት አሉት፡  

      1. የማኅበሩን አጠቃላይ ዓመታዊ ዕቅድ ዝግጅትን ይመራል፤ 

      2. በጠቅላላ ጉባኤና በውሃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ የሚወሰኑ ውሳኔዎችን በበላይነት 

ያስፈጽማል፡፡ 

      3. የውኃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባዎችን ይመራል፡፡ 

      4. ማናቸውንም የማኅበሩን ዕቅድ ፕሮግራም ያስፈጽማል፤ 

      5. ለሚመለከተው አካላት ሪፖረቶችን ያቀርባል፤ 

      6. በሶስተኛ ወገኖች ዘንድ ማኅበሩን ይወክላል፤ 

 

24. የውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ አመራር ከኃላፊነት  ስለሚነሱበት ሁኔታ  
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       ስራ አስፈጻሚ የውኃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አመራር በሚከተሉት አኳኋን 

ከኃላፊነታቸው ሊነሱ ይችላሉ፡፡ 

1. ተግባርና ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት ሳይችሉ ሲቀሩ፡፡ ይኸውም 

             ሀ) አካባቢውን ለቀው ሲሄዱ 

             ለ) በህመም ወይም በአቅም ማነስ ምክንያት ኃላፊነቱን መወጣት 

አይችልም ተብሎ ሲታመን፤ 

2. ሙስናን ጨምሮ ከስነ ምግባርና ብልሹ አሰራር ጋር ተያይዞ ፤ ሊከሰቱ 

የሚችሉ የአሰራር ግድፈቶች ሲገኙና ሲረጋገጡ፤ 

 

25.  የአደረጃጀትና የአወቃቀር አማራጮች  

     ስራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አባላት በሚከተሉት አማራጮች 

ይመረጣሉ፡  

      1. የመጀመሪያ ደረጃ ማኅበራት በሚሆኑበት ጊዜ ሁሉም የማኅበሩ አባላት 

የጠቅላላ ጉባኤ አባላት ሲሆኑ ስራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ/ቦርድ 

አባላት በሙሉ በጠቅላላ ጉባኤ አባላት በቀጥታ ያለውክልና ይመረጣሉ፡፡ 

     2. የሁለተኛ ደረጃ ማኅበራት በሚሆኑበት ጊዜ የእያንዳንዱ ማኅበራት ስራ 

አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አባላት የሁለተኛ ደረጃ ማኅበሩ የጠቅላላ 

ጉባኤ አባላት ይሆናሉ፡፡    

3. በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 27 መሰረት የሚቋቋሙ የሁለተኛ ደረጃ 

ማኅበር ሥራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ አባላት የሚሆኑት 

የእያንዳንዱ ማኅበር ሰብሳቢና እንደ አስፈላጊነቱ ሌላ አንድ አንድ ተጨማሪ 

የኮሚቴ አባላት ይሆናሉ፡፡  

 

26. ስራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ስብሰባ ስነ ስርዓት ሁኔታ  

1. የሥራ አስፈጻሚ የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ በአዋጅ ቁጥር 71/2000 አንቀጽ 16 

የተጣለበትን ኃላፊነት ለመወጣት፡  

   ሀ- ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያካሂዳል 

እንደአስፈላጊነቱም አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል፤ 

   ለ- ምልዓተ ጉባኤው የሚሟላው ከግማሽ በላይ አባላት ሲገኙ ነው፡፡ 
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   ሐ- የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ውሳኔዎች በስብሰባው ላይ በተገኙት 

ሁለት ሦስተኛ ድምጽ ይወስናል፤ 
   

ክፍል አምስት 

የመንግስት እና የሌሎች አካላት ሚና 

 

27. የተቆጣጣሪው አካል ተግባርና ኃላፊነት 

የገጠር የቤት ውስጥ አገልግሎት የውሃ ተቃሚዎች ማኅበር በአዋጅ ቁጥር 

71/2000 እና በዚህ ደንብ የተሠጡትን አላማዎች ወደ ግብ ለማድረስ 

የተቆጣጣሪው አካል የሚከተሉት ተግባርና ኃላፊነቶች አሉት፡ 

 

1. }Ñu= eM„‹ uT²ÒËƒ እ“ IÔ‹ን' Å”x‹ን እ“ SS]Á‹ን ማሟላት 

¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<YØ ›ÑMግሎƒ ¨<H ›p`xƒ” ¾T>SKŸ~ƒ ¾wN?^© 

þK=c=¨< ¡õKA‹ vÓvu<“ ›S`m uJ’ SMŸ< S}Óu^†¨<” 

T[ÒÑØ”' 

2. Ÿw²< uØm~ ¾¨<H Ø^ƒ lØØ`”' ¾ታ]õ ›¨dc”“ ›ŸLKe 

²È‹”' ¾ገንዘብ Ñ<ÇÄ‹ ¡ƒƒM”“ ¾*Ç=ƒ }Óv^ƒ” uT>SKŸƒ 

መመሪያዎችን በማዘጋጀት ማውረድና ¾¡ƒƒM }Óv^ƒን TŸ“¨”& 

3.  ¾S[Í Y`¯ƒ አስተዳደርን T²ÒËƒ”“ }Óv^© TÉ[Ó”'  

4.  ¾®ªÌ” É”ÒÑ@‹” ›ðéçU' u}KÃU ¾ÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ 

¨<H }sTƒ ›c}ÇÅ`” uT>SKŸƒ u¨[Ç Å[Í KT>Ñ–< ¾¨<H ê/u?„‹' 

W^}™‰†¨< እ“ K?KA‹ vKÉ`h‹ ¾T>J” ¾®pU Ó”vታ ýaÓ^U 

›²ÒÏ„ }Óv^© TÉ[Ó”' 

5.  u›ÖnLÃ ¾®ªÌ”ና የዚህን ደንብ ድንጋጌዎች ›ðéçU ¾T>SKŸƒ 

¡ƒƒM“ ÓUÑT T"H@É ¨ÃU እ”Ç="H@É TÉ[Ó”' በጥናት ላይ 

በመመስረት የተሻሻሉ አሠራሮችን ማዳበርና ተግባራዊ ማድረግ፤ 

6.  u}ÖnT> TIu[cx‹' ¾ዉH¨< ¡õK ›=¢•T> ›"ላƒ' S”ÓYታ© 

ÁMJ’< É`Ï„‹ እ“ K?KA‹ ›Óvw ÁL†¨< ¾c=y=M TIu[cw ›"Lƒ 

S"ŸM i`¡“ ¾T>SW[ƒuƒ” G<’@ታ TS‰†ƒ”' 
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7.  ¾ÓK<” ¡õK ›=¢•T> }dƒö Tu[ታታƒ” ¾SKª¨Ý ›p`xƒ”'¾ØÑ“ 

›ÑMÓKAƒ”“ }sTƒ በTeóóƒ የውኃ ተቋሙና ማኅበራቱ እንዲጠናከሩ 

መርዳት::  

8. ሌሎች የውኃ ተቋማትን፤ማኅበራትንና የወረዳ ውኃ ማዕድንና ኢነርጂ መስሪያ 

ቤቶችን የሚያጠናክሩ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

28. የወረዳ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ጽህፈት ቤት ኃላፊነት 

 

በዚህ ደንብ መሰረት የሚቋቋሙትን የውሃ ማኅበራት የሚፈለግባቸውን ውጤት 

ለማስገኘት እንዲችሉ የወረዳው ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ጽ/ቤቶች የሚከተሉት 

ተግባርና ኃላፊነቶች አሉት፤ 

 

1. ማIu^ƒ” TÅ^Ëƒ”“ በሂደት ከክልል ውሃ ማ/ኢ/ሀ/ል ቢሮ በሚሰጣቸው 

ውክልና መሰረት SS´Ñw”' 

2. በክልሉ መንግስት በሚወጡ አዋጆች ደንቦችና መመሪያዎች እንዲሁም 

u¨<eØ Å”v†¨< SW[ƒ TIu^ƒ” KSU^ƒ“ ¾¨<H }sTƒ” 

KT"H@É ¾T>Áe‹M M¿ ƒŸ<[ƒ ÁK¨< YMÖ““ K?KA‹U እ`Çታ‹” 

SeÖƒ' 

3.  ØÑ“” ¾SdcK< ¾‚¡’>¡ ›ÑMÓKA„‹ KÑÖ` ¾u?ƒ ¨<eØ ›ÑMÓKAƒ 

¨<H }sTƒ u¡õÁ SYÖƒ:: ¾²=I ®Ã’ƒ ®pU እeŸ=ðÖ` É[e 

Ÿµ•‹“ Ÿu=a‹ ÉÒõ ¾T>Ñ˜uƒ ¾SgÒÑ]Á Ñ>²?ን በመጠቀም 

ክፍተቶችን መሙላት:: 

4. ›ÑMÓKA„‹ uK?KA‹ እ”Ç=cÖ< ¾T>Å[Ñ< ¾¨<M G<’@ታ‹”“ u›ÖnLÃ 

¾¢”ƒ^ƒ ›e}ÇÅ`” uSdcK<ƒ }Óv^ƒ ›"vu= ¾‚¡’>¡ ÉÒõ“ 

YMÖ“ እ”Ç=G<U U¡` SeÖƒ' 

5.  }sT~ ከ®pU uLÃ J• c=Ñ˜“ }sT~ ^d†¨< c=ÖÃl ¾ውH 

q×]‹' ¾ውH Sdu=Á‹' Ë’@[}a‹ ወዘተ K}sT~ SÓ³ƒ'  

6.  ¾ውH Ø^ƒ lØØ`”' ታ]ö‹ kÉV u}cÖ ¾አ¨dc” SS]Á 

Sc[ƒ SJ“†¨<”' ÖpLL ewcv‹ በየጊዜው S"H@Ç†¨<”“ 
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U`Ý‹U u¨<eÖ Å”v†¨< SW[ƒ S"H@Ç†¨<” እ”Ç=G<U ¾*Ç=ƒ 

}Óv^ƒ” uT>SKŸƒ u}sV‡ LÃ ¾lØØ` Y^‹ TŸ“¨””::  

7. ሌሎች አሳፈላጊ የሆኑና የውኃ ተቋማትና ለማኅበራቱ ጠቃሚ የሆኑ የዕገዛ 

ተግባራትን ይወጣሉ፡፡ 

 

29. የወረዳና የቀበሌ አስተዳደር አካላት ሚና 

እንደ አግባብነቱ የወረዳና የቀበሌ አስታደደር አመራር የገጠር የቤት ውስጥ 

አገልግሎት የውኃ ተጠቃሚዎች ማኅበራት መመስረትም ሆነ ከተመሰረቱ በኋላ 

ለውጤታማነታቸው የሚያግዙትን ማናቸውንም ተግባራት የመፈጸም ኃላፊነት 

የሚኖራቸው ሲሆን በተለይም ህዝብን በማወያየት፤ በማሳመንና በማነቃነቅ ረገድ 

ከፍተኛ ሚና ይኖራቸዋል፡፡ 

 

30. የሌሎች ባለድርሻ (ተባባሪ) አካላት ሚና 

የውሃ ተቋማት ማኅበራትን ለማደራጀትና ለማጠናከር ይረዳ ዘንድ የእርዳታ ሠጪ 

ድርጅቶች፤መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፤የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የየራሳቸው ድርሻ 

የሚኖራቸው ሲሆን በተለይም የዕርዳታ ሠጪ ተቋማትን ድጋፍ ለማበረታታትና 

ለማጠናከር ዝረዝር አፈጻጸሙ ተቆጣጣሪው አካል በሚያወጣው መመሪያ መሠረት 

የሚከናወን ይሆናል፡፡  

 

ክፍል ስድስት 

ስለ ማኅበራት የውስጠ ደንብ፣ አቋም፣ ህልውናና መፍረስ 

31. ስለ ማኅበሩ የውስጠ ደንብ 

        1. እያንዳንዱ ማኅበራት የየራሳቸው የመተዳደሪያ ውስጠ ደንብ ይኖራቸዋል፡፡ 

        2. ከላይ በንዑስ 1 ሥር የሚኖረው የውስጠ ደንብ የሚከተሉት ይዘቶች 

ይኖረዋል፡፡  

           ሀ) ¾Tህu\” YU“ ›É^h'  

           ለ) ¾TIu\” ®LT“ }Óv^ƒ' 

          ሐ) ¾TIu\ ›vM KSJ” ¾T>ÁeðMÑ< G<’@ታ‹'  

          መ) ¾አvLƒ Sw„‹“ ÓÈታ‹'  
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          ሠ) ¾Tህu\ e^ ›S^` ›"Lƒ አመራረጥ፤ YM×”“ }Óv`ና' እና 

ዝርዝር የሥብሰባ ስነ ስርዓት  

          ረ) ŸTIu` ›vM’ƒ KSMkp እ“ KSc“uƒ (KSv[`) ¾T>Ául 

G<’@ታ‹'  

 ሰ) KSS[Ø' KSjU ¾T>Ául G<’@ታ‹' ÁÑMÓKAƒ ²S”' 

¾T’@ÏT@”ƒ ¢T>‚ ›vLƒ ¨ÃU ¾K?KA‹ ¾ውኃ ሳኒቴሽን ኮሚቴ 

›vLƒ ¾T>c“u~uƒ (¾T>v[\uƒ) G<’@ታ‹' 

ሸ) ewcv KSØ^ƒ ¾T>ያeðMÑ< G<’@ታ‹“ ¾ÉUî ›c×Ø 

Y`®„‹'  

ቀ) W^}™‹ eKT>kÖ\uƒ እ“ *Ç=ƒ eKT>"H@Éuƒ G<’@ታ& 

በ) ከአዋጁ፤ ደንቡና ህጎች ጋር የማይቃረኑ ሌሎች ሃሳቦችን ያካተተ 

ይሆናል፡፡  

3. ¾¨Yጠ Å”x‹ K²=G< }wKA uT>Ö^ ¾}ÖnT>‹ eብcv (በጠቅላላ 

ጉባኤ በአብላጫ ድምጽ) SîÅp ›Kv†¨<::  

 

32. ስለ ማኅበራቱ አቋምና ህልውና 

       በአዋጅ ቁጥር 71/2000 እና በዚህ ደንብ መሠረት የሚቋቋሙ የውኃ ተቋማት 

ማኅበራት ህጋዊ ሠውነት አላቸው፡፡ 

 

ክፍል ሰባት 

የውኃ ተጠቃሚ ማኅበራት የገንዘብ ምንጭ፣  

መዛግብት አያያዝና ሂሳብ ነክ ጉዳዮች 

 

33. የውኃ ተጠቃሚ ማኅበራት የገንዘብ ምንጭ፡ 

 1. ¾TIu\ Ñ”²x‹ Ÿ²=I uታ‹ Ÿ}²[²\ƒ U”à‹ ÃJ“K<:- 

   

G$ Ÿ¨<H iÁß“ ”Ç=G<U vD”vD ŸTckÖM“ ŸK?KA‹ ¾}ÁÁ²< Y^‹ 

¾T>Ñ˜ Ñu=' 

K$ ”w[ƒ ŸSgØ ¾T>Ñ˜ Ñu=' 
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N$ uÖpLL¨< ጉባ›? ¨<d’@ Sc[ƒ u›vLƒ ¾T>Å[Ñ< Sªà‹' 

S$ UÓv[ W“Ã Å`Ï„‹”“ ÓKcx‹” ŸSdcK< ¾}KÁ¿ K?KA‹ ›"Lƒ 

uØ_ Ñ”²w ¨ÃU u¯Ã’ƒ ¾T>Å[Ñ< Sªà‹:: 

 2. Ÿ²=I uLÃ ¾}²[²\ƒ ¾TIuሩ Ñu=‹ እ”ÅpÅU }Ÿ}L†¨<' Ÿ²=I uታ‹ 

K}²[²\ƒ Ñ<ÇÄ‹ w‰ እ”Ç=¨<K< ÃÅ[ÒM:- 

G$ ¾*ø_i”“ ØÑ“ ¨ß‹” uS<K< KSgð”' 

K$ ¾}GÉf ¨ÃU ¾Seóóƒ e^‹” KTŸ“¨”' 

N$ ¾I´w SìÇÍ ›ÑMÓKA„‹” KTp[w' 

S$   uTIu\ ÖpLL Ñ<v¯@ uT>çÉk¨< Sc[ƒ }ÖnT>¨<     

TIu[ew ¾T>ÁeðMÑ<ƒ” K?KA‹ ¾MTƒ õLÔ„‹ KTETELƒ:: 

 

34. የማኅበሩ ሀብቶች የማይከፋፈሉ ስለመሆኑ  

¾TIu\ Gw„‹ u›vL~U S"ŸM J’ ¨ÃU uK?L uT”—¨<U ¨Ñ” 

›ÃŸóðK<U::  

 

35. የሂሳብ መዛግብቶችና ዓመታዊ ሪፖርቶች፡ 

     1. የማኅበራት ሂሳብ አያያዝና አጠቃቀም ህጋዊ አግባብነት የተከተለ ሆኖ 

ተቆጣጣሪው አካል ይህንን ደንብ ተከትሎ በሚያወጣው ዝርዝር የአፈጻጸም 

መመሪያ መሠረት ይሆናል፡፡ 

     2. አጠቃላይ የማኅበራትን ዕቅድና አፈጻጸምን በተመለከተ ሥራ አስፈጻሚ 

የውሃና ሳኒቴሽን ኮሚቴ ደረጃውን የጠበቀና ዝርዝር ሪፖርት በጠቅላላ 

ጉባኤ ማቅረብ አለበት፡፡ 

     3. ከላይ በንዑስ አንቀጽ 1 ያለው እንደተጠበቀ ሆኖ በየሩብ ዓመቱ ለወረዳ ውሃ 

ጽ/ቤት እና እንደአስፈላጊነቱ ለተቆጣጣሪ አካሉ የማቅረብ ኃላፊነት አሉት፡፡ 

 

36. የሂሳብ ዓመት 

     1. ¾TIu^~ ¾H>dw ¯Sƒ ¾¡Mሉ< ¾H>dw ¯Sƒ ÃJ“M:: 
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37. ኦዲትና ኢንስፔክሽን  

 1. }q××]¨< ›"M ¨ÃU u²=G< ›"M ¾}e¾S K?L ›"M u=Á”e uዓSƒ ›”É 

Ñ>²? ¾H>dw ¯S~ u}Ö“kk uZeƒ ¨^ƒ ¨<eØ u²=I ®ªÏ Sc[ƒ ¾}ssS< 

TIu^ƒ” H>dw ÃS[U^M:: 

 2. ¾*Ç=ƒ ²Ñv¨< KÖpLL¨< Ñ<ባ›?“ K}q××]¨< ›"M Ãk`vM:: 

 3. u}ÚT]U }q××]¨< ›"M  uT“†¨<U ጊ²? ¾TIu^~” ¾e^ ›ðíìU' 

c’Ê‹” እ“ ¾ፋይ“”e ›sU uT>SKŸƒ É”Ñ}— ›=”eü¡i” ^c< T"H@É 

¨ÃU uK?KA‹ uT>¨¡L‹¨< ›"Lƒ ›T"˜’ƒ T"H@É Ã‹LM:: 

 4. ¾”®<e ›”kê 1 እ“ 3 É”ÒÑ@‹ እ”Å}Öul J• Ÿ²=I ¾T>Ÿ}K<ƒ G<’@ታ‹ 

c=Ÿc~ ÅÓV ›=”eü¡i” K="H@É Ã‹LM' 

 

G) ¾¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚¨< ›w³—¨< ›vLƒ ØÁo c=Ák`u<' 

K) ŸÖpLL¨< ¾TIu` ›vLƒ ›”É Ze}— ¨ÃU Ÿ²=Á uLÃ ¾J’< 

›vLƒ እንÇ=I ¯Ã’~ ›=”eü¡i” እ”Ç="H@É ØÁo c=Ák`u<:: 

 

38. የማኅበሩ መፍረስ 
 

      ›”É TIu` uT>Ÿ}K<ƒ U¡”Á„‹ K=ð`e Ã‹LM:- 

1. ›vL~ TIu\ እÇ=ð`e M¿ ¨<d’@ c=Áe}LKñ' 

2. የውኃ ተቋሙ አገልግሎት ሙሉ በሙሉ በዘላቂነት ሲቋረጥ  

3. የአባላት ቁጥር ከ10 በታች ሲሆንና ተቆጣጣሪው አካል እንዲፈርስ 

ውሳኔ ሲያስተላልፍ  

           4. ¾²=I ›”kê ”®<e ›”kê 1 É”ÒÑ@‹ እንÅ}Öul J•' ¾Sõ[e 

¨<d’@ ¾}LKðuƒ TIu` እ”Ç=I ¯Ã’ƒ ¨<d’@ ¾}LKðuƒ eKSJ’< 

¨<d’@¨< u}LKð ucvƒ k“ƒ ¨<eØ Kተቆጣጣሪው ›"M Ád¨<nM:: 

  

39. የሂሳብ አጣሪዎች 

ተቆጣጣሪው ›"M Ÿ¨<H“ d’>‚i” ¢T>‚ ¨ÃU ŸÖpLL euev TSMŸ‰ 

c=k`wKƒ H>dw ›×] ÃcÃTM:: ¾H>dw ›×]‹ YM×”“ }Óv` uõƒN wN?` 

IÓ ›”kê 459 እeŸ 467 u}Å’ÑÑ¨< SW[ƒ ÃJ“M:: 
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ክፍል ስምንት 

ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች 

 

40. የሀብቶች እንዲሁም የመብቶችና ተጠያቂነቶች መተላለፍ  

   1. የማኅበራት ሀብት የማይከፋፈል ሆኖ የውሃ ተቋሙ ቢፈርስም ለአባላት 

በነፍስ ወከፍ የማይከፋፈል ንብረት ነው፤ 

   2) የማኅበሩ ህልውና እንዳለ በተለያዩ ምክንያቶች ከአባልነት የሚወጡ 

አባላት የድርሻቸውን ንብረት መጠየቅ አይችሉም፤ 

41. መመሪያ ስለማውጣት፡ 

     በዚህ ደንብ በተደነገጉ ጉዳዮች ላይ ለአፈጻጸም ያመች ዘንድ ተቆጣጣሪው አካል 

ዝርዝር መመሪያዎችን የማውጣት ሥልጣን አለው፡፡ 

42. ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ደንቦችና መመሪያዎች፡ 

    ይህንን ደንብ የሚቃረን ማንኛውም ደንብና መመሪያ በዚህ ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች   

ላይ ተፈጻሚነት አይኖረውም 

43. ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ፡ 

      ይህ ደንብ በክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ወጥቶ በልሳነ ህግ ጋዜጣ 

ከታተመበት ቀን ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡  

                         

 

አህመድ ናስር አህመድ 

  

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል መንግስት 

ርዕሰ መስተዳድር 


