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ምእራፍ 1፡   የራስ አገዝ ቡዴን (ራአቡ) መዋቅርና የስራ ስሌት  

2.1 ራስ አገዝ ቡዴን /ራአቡ/ ምን ማሇት ነው 

ራስ አገዝ ቡዴን /ራአቡ/ ማሇት በጥቂቱ ራሣቸውን የሚያስተዲዴሩ ሇፖሇቲካ 

ያሌተሰባሰቡ በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ በተሇይም ተመሣሣይ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚአዊ 

የኑሮ ሁኔታ ያሊቸው እና የጋራ ጉዲዮች ያሎቸው በፈቃዯኝነት የተሰባሰቡ ሇጋራና 

ሇግሌ፣ ሇማህበራዊና ሇኢኮኖሚያዊ እዴገት የሚሰሩ ናቸው፡፡ ሁለም አባሊት በቀጥታና 

በተሟሊ ሁኔታ በቡዴኑ ተግባሮች ውሰጥ ይሣተፋለ፡፡ የራስ አገዝ ቡዴን ትንንሽ 

ቁጠባዎችን በአባሊቱ ውስጥ ያበረታታሌ፡፡ ቁጠባዎቹ በባንክ ውስጥ ይቀመጣለ፡፡ ይህ 

የጋራ ገንዘብ የሚቀመጠው በራስ አገዝ ቡዴኑ ስም ነው፡፡ አብዛኛውን ጊዜ የራስ አገዝ 

ቡዴን አባሇት ቁጥር ከ15 እስከ 2ዏ የሚዯርሱ ሴቶች ናቸው፡፡ 

2.2 ራስ አገዝ ቡዴን የማቋቋም አሊማዎች 

በመሀበረሰቡ እና በመንዯር ዯረጃ ተቋማዊ አዯረጃጀት ሇመገንባት ዝቅተኛ የኢኮኖሚ 

አቅም ያሊቸውና የራሣቸው አባሊት ያለአቸው ዴርጅት እንዱያቋቋሙ እና ቀጥልም 

ራሣቸውን በከፍተኛ ዯረጃ በማዯራጀት ብዙ ተግባራትን በራሳቸው ቀጣይነት ባሇው 

መሌኩ እንዱፈጽሙ ሇማስቻሌ ነው ፡፡ እንዯዚህ አይነቱ ማህበር ፌዯሬሽን መፍጠር ጥሩ 

የኢኮኖሚ ዯረጃ ሊይ እንዱዯርሱና በዴርዴር ወቅት የተሻሇ ዴምፅ እና ሇራሣችን ዯግሞ 

የተሻሇ አገሌግልት እንዱያገኙ ያስችሊሌ፡፡ 

2.3 የራስ አገዝ ቡዴን ግብ ማስቀመጥና ተሌእኮ ማዘጋጀት 

የቡዴኑ አባሊት ስሌታዊ እቅዴ እና በጊዜ የተወሰነ የተግባር እቅዴ አዘግጅተዋሌ፡፡ 

እነዚህን እቅድች ተግባራዊ ሇማዴረግ ተግተው ይሰራለ፡፡ አንዴ ጊዜ እቅድችን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ በሥራ ሂዯት ውስጥ መሰራት ከጀመሩ ግቦችን ያስቀምጣለ፡፡ 

ግባቹም ግሌፅ፣የሚሇካ፣ የሚዯረስበት፣ ተማኝ እና በጊዜ የተወሰኑ መሆን አሇባቸው 

(SMART)፡፡ ተባበር ራስ አገዝ ቡዴን በኢኮኖሚ፣ በማህበራዊ እና በፖሇቲካ አካባቢ 

የአጭርና የረጅም ጊዜ ግቦች አለት፡፡ ግቦቹም የሌማትና የማብቃት ናቸው፡፡ 
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የአጭር ጊዜ ግብ/1 አመት/ የረጅም ጊዜ ግብ /3አመት/ 

በኢኮኖሚ  

- የቡዴን ቁጠባ በእያንዲንደ አባሌ 

1ዏዏዏ ብር ይሆናሌ 

- 6 አባሊት የገቢ ማስገኛ ስራ 

እንዱጀምሩ ይበረታታለ 

- ከፍተኛ የብዴር ጣሪያ ሇእያንዲንደ 

አባሌ 3ዏዏዏ ብር ይሆናሌ  

በኢኮኖሚ 

- የቡዴን ቁጠባ በእያንዲንደ አባሌ 

3ዏዏዏ ብር ይሆናሌ 

- ሁለም አባሊት የገቢ ማስገኛ ስራ 

እንዱጀምሩ ይነቃቃለ  

- ከፍተኛ የብዴር ጣሪያ ሇእያንዲንደ 

አባሌ 8ዏዏዏ ብር ይሆናሌ  

-  

ማህበራዊ 

- ሁለም ሇትምህርት የዯረሱ የራስ 

አገዝ ቡዴን አባሊት ሌጆች 

ትምህርት ቤት ይገባለ  

- የራስ አገዝ ቡዴን ቡዴናቸውን 

በማሀበረሰቡና ማህበራዊ ተግባር 

ኘሮግራሞች ሊይ በመሣታፍ 

አጋጣሚዎችን ይፈሌጋለ 

- የራስ አገዝ ቡዴን አባሊት ሕፃናት 

ሌጆች የሚሠሩት ከፍተኛ ስራ 

ይቀንሣሌ  

- የራስ አገዝ ቡዴን አባሊት 

የትምህርት ዯረጃና ግንዛቤ 

ይጨምራሌ 

ማህበራዊ 

- ሁለም ሇትምህርት የዯረሱ የራስ 

አገዝ ቡዴን አባሊት ሌጆች ትምህርት 

ቤት እና ከፍተኛ የትምህርት ተቋም 

ይገባለ 

- 5ዏ% የሚሆኑ ሁለም አባሊት 

በመሀበረሰብ ኘሮግራም ውስጥ 

ከፍተኛ ሚና ይጫወታለ 

- የቡዴኑ አባሊት ሌጆቻቸውን 

በማህበራዊ ኘሮግራም ውስጥ 

እንዱሣታፊ ያበረታታለ 

- የሴቶች ጤና ትምህርት እና 

የሕፃናት መብቶች ይሻሻሊለ፡፡ 

የሕፃናት አስገዴድ መዯፈር ይቀንሣሌ 

ፖሇቲካ 

- የራአቡ ፅንሰ ሀሣብ ሇመሃበረሰቡ 

መሪዎች ማስተዋወቅ እና ሇፅንሰ 

ሃሣብ የተሻሇ መረዲት 

እንዱኖራቸው ይረዲሌ 

ፖሇቲካ 

- የራስ አገዝ ቡዴንን ፅንሰ ሃሣብ ወዯ 

ከፍተኛ ክሌሌ ዯረጃ  መውሰዴ 

- የራአቡ አባሊት የፓሇቲካ ሁኔታውን 

ሇመገንዘብ እንዯረዲቸው በኮንፍረንሶች 
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- በተዯጋጋሚ ወዯ የማህበረሰብ 

መሪዎች ፍርዴ ቤት ቢሮ ጉብኝት 

የማዴረግ ጥረት እና ትስስር 

መፍጠር የሚቻሌበት ሁኔታ 

ማሳየት  

ሊይ ይሣተፋለ 

 

  

አባሊት ሇራሳቸውና ሇቤተሰባቸው ሌማት የየራሣቸውን ግብ እንዱያስቀምጡ 

ይበረታታለ፡፡ እነዚህ ግቦችና እነሱን ሇማሣካት ያሇው ሂዯት በሣምንታዊ ስብሰባ ሊይ 

ከላሊ አባሊት ጋር ሌምዴ ይሇዋወጡባቸዋሌ፡፡ ይህም አባሊት አንደ ላሊውን በመርዲት 

የጋራ እዴገት እንዱያመጡ ያግዛቸዋሌ፡፡ 

ቡዴኖቹ በየስዴስት ወሩ የራሳቸውን ቡዴን ሁኔታ እንዱገመግሙ ይበረታታለ፡፡ አሣታፊ 

የነጥብ መስጫ መሣሪያዎች ጥቅም ሊይ ይውሊለ፡፡ አባሊቱ የሚገመገሙበትን አካባቢ 

ይወስኑና በ5 ነጥብ መሇኪያ ዯረጃ ይወጣሊቸዋሌ፡፡ 

2.4 የ ራስ አገዝ ቡዴን የሥራ መርሆች  

ሀ/ ትንሽ ቡዴን፡ ሁለንም አባሊት ውጤታማ በሆነ መሌኩ ሇማሣተፍ ፅንሰ ሃሣብ 

የትንሽ ግሩፖችን ምስረታ ያበረታታሌ፡፡ ባጠቃሊይ ከ15-2ዏ አባሊት ያሎቸው 

ብዴኖች ውጤታማ ሆነው ተገኝተዋሌ፡፡ በማንኛውም ሁኔታ የአንዴ ቡዴን 

አባሊት ከ2ዏ መብሇጥ የሇበትም 

ሇ/ ተመሣሣይነት አባሊቱ በተመሣሣይ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ የተገኙ 

ከሆነ፣ አንዴ አይነት አጀንዲ ካሊቸው እና ተፈጥሮአዊ መቀራረብ ካሊቸው 

በአንዴ ግሩኘ ሆነው ሇመስራት በጣም ይቀሊቸዋሌ፡፡ 

ሏ/ ተግባራዊና ሙለ ተሣትፎ፡- ቡዴኑ ቋሚ በሆነ መንገዴ መሠብሰብ አሇበት 

ቢያንስ ቢያንስ በወር ሁሇት ጊዜ ፡፡ ሁለም አባሊት ሁለም ስብሰባዎች ሊይ 

መገኘት አሇባቸው፡፡ 

መ/ ነፃነት፡ ቡዴኖቹ በተግባራቸው ነፃ ናቸው፡፡ በራሳቸው ሕግ፣ መመሪያዎችና 

ዯንቦች መሠረት ይንቀሣቀሣለ፡፡ በተፈጠረው ጉዲይ ሊይ መሠረት በማዴረግ 
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ሁለም አባሊት በጋራ በመሰባሰብ በመመሪያዎችና በሕጏች ሊይ ይወሰናለ 

ቡዴኑ ስራውን በሚያከናውንበት ወቅት ሇራሱ ኃሊፊነት ይወስዲሌ፡፡ 

ሠ/ በጋራ የሚመራ፡- ምንም እንኳን ቡዴኑ ተወካዮች፣ የሚዯግፉ እና ገንዘብ የዥ 

ቢኖሩትም ውሣኔ በማያስተሊሌፉበት ወቅት የቢሮ ሠራተኛው ምንም አይነት 

ጣሌቃ አይገባም፡፡ ሁለም ውሣኔዎች በቡዴኑ ስብሰባ ጉዜ ሁለም አባሊት 

ባለበት ይተሊሇፋሌ፡፡ ሁለም ውሣኔዎች ስሇዚህ በስምምነት ይተሊሇፋለ፡፡ 

ቢሮውን የሚያስተዲዴረው ሠው የኃሊፊነት መገሇጫ ነው እንጂ እንዯ ወሣኝ 

ሀይሌ አይታይም፡፡ ይሁንና የቢሮው አስተዲዲሪነቱ በቋሚነት በዙር የሚዯርስ 

ሲሆን ይህም ስሌጣን በጥቂቶች እጅ እንዲይሰባሰብ ሇማስወገዴ ይረዲሌ፡፡ 

ረ/ አባሌነት በፈቃዯኘነት፡ በተገሇፀሊቸው ጽንሰ ሃሣብ መሠረት ቡዴኑ በራሱ 

የተመሠረተ ነው፡፡ የቡዴኑ አባሌነት የሚወሰነው ወዯፊት አባሌ በሚሆኑት 

እና በላልች የቡዴኑ አባሊት መካከሌ ነው እንጂ በላሊ በማንም አይዯሇም፡፡ 

ቡዯኑ ብራስ ምርጫ መሠረት ይመሰረታሌ፡፡ አባሊት እርስ በራሳቸው 

ተመራርጠው የቡዴኑን አባሌነት ያጠናቅቃለ፡ 

ሰ/ መረዲዲት፡ በጋራ መረዲዲት የራስ አገዝ ቡዴን በግሌ፣ በማህበራዊ እና 

በኢኮኖሚያዊ የአባሌነት ሌማት ጥረት ያዯርጋለ፡፡ 

ሸ/ ቋሚ ቁጠባ፡ በጋራ ሇመረዲዲት የራስ አገዝ ቡዴን በቡዴርና ቁጠባ ስራዎች ሊይ 

ትኩረቱን ያዯርጋሌ፡፡ ቁጠባ ከትርፍ አይዯሇም ነገር ግን አባሊት ከፍጆታቸው 

ሊይ የቱንም ያክሌ ትንሽ ብትሆን ማስቀመጥ አሇባቸው፡፡ የቡዴኑ አባሊት 

በጋራ የቁጠባውን መጠን አና በምን የክሌ ጊዜ እንዯሚቆጥቡ ይወስናለ፡፡ 

2.5 የራስ አገዝ ቡዴን ዴርጅታዊ መዋቅር 

የራስ አገዝ ቡዴን ውሣኔ ሰጪ አካሌ ጠቅሊሊ ጉባኤው ነው፡፡ ጠቅሊሊ ጉባኤ ----- አባሊት 

አለት ሁለም የራስ አገዝ ቡዴን አባሊት /የዴርጅቱን መዋቅር ተመሌከተ/፡፡ 

በዱሞክራሲያዊ አሠራር ሂዯት ጠቅሊሊ ጉባኤው የተሇያዩ የራስ አገዝ ቡዴን ስራ 

አስፈፃሚዎች ይመርጣሌ  
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--------  የስራ ግንኙነት  

የተሇያዩ የስራ አስፈፃሚ አካሊት ምርጫ በተወሰኑ መስፈርቶች ሊይ መሠረት ያዯረገ 

ነው፡፡ አንዲንድቹ ጥሩ የስራ አስፈፃሚ ባሕርያት ፣ ሚና እና ኃሇፊነቶች የሚከተለት 

ናቸው፡፡ 

ሀ/ የራስ አገዝ ቡዴን ተወካዮች ባህርያትና ሚና          

 የጥሩ ተወካይ በህርያት  የተወካዮች ሚና 

- ትክክሇኛ መረጃዎችን ከአባሇት ወዯ 

ላሊ ፎረሞች እና ከላልች ወዯ 

አባሊት ማዴረስ 

- በአካባቢ ስሊለ ሁኔትዎች እውቀት 

እና ግንዛቤ ያሇው እና ራሱን 

በመረጃ የሚያጠናክር 

- የሚያነሣሣ/የሚፈጥር 

- መሰጠት 

- ሳምንታዊ ስብሰባዎች በተከታታይ 

መካሄዲቸውን ማረጋገጥ 

- በቡዴኑ አባሊት መካከሌ ጥሩ ግንኙነት 

ሇማሣሇጥ እና የራስ አገዝ ቡዴኑ በጥሩ 

ሁኔታ እየሠራ መሆኑን ሇማረጋገጥ 

- አባሊት በራስ አገዝ ቡዴን ያሇመግባባት 

ሉፈጠር ቢችሌ ችግሩን እንዱፈታ 

ሇማሣሇጥ 

የተባበር ጠቅሊሊ ጉባኤ 

ራአቡ /15 -2ዏ/ 

ሁሇት ራአቡ ተወካዮች 
ሁሇት የብዙ ራአቡ 
ጥምረቶች ተወካዮች  ሁሇት ራአቡ መዝገብ 

ፀኃፊዎች 

ቋሚ ንዐስ ኮማቴዎች 

የግጭት አስወጋጆች 
ንኡስ ኮማቴ  

የብዴር አስተዲዯር 
ንኡስ ኮሚቴ  

የመሀበራዊ ንኡስ ኮማቴ 
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 - በራስ አገዝ ቡዴን  እና በላሊ ተቋማት 

ውሰጥ ግንኙነት ሇመፍጠር  

- ሁለንም አስፈሊጊ የሆኑ መረጃዎችን 

ከስሌጠና እና ከውጭ ግንኙነት 

የተገኙትን ሇላልች የራስ አገዝ ቡዴን  

አባሊት ማካፈሌ 

- በቡዴኑ ስሌጣን በተሰጣቸው መሠረት 

በጋራ የባንክ ሂሣቡን ሇማንቀሳቀስ 

- የራስ አገዝ ቡዴን  የገንዘበ ጉዲዮችን 

ሇመከታተሌ የመዝገብ አያያዝን፣ 

የሂሢብ ምርመራን እና የገንዘብ 

አስተዲዯርን ጭምሮ 

- ከመፈረም በፊት  የተወሰደ 

ውሣኔዎችን በቃሇ ጉባኤ ሊይ ማረጋገጥ 

- የራስ አገዝ ቡዴን  በላሊ ፎርሞች ሊይ 

መወከሌ 

- የራስ አገዝ ቡዴኑን ውሣኔ ቡዴኑ 

እንዱተገበር ማሣሇጥ 

- ሇራስ አገዝ ቡዴን  ጥቅም የአካባቢን 

ሀብት ሇማሰባሰብ መሞከር 
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ሇ/ የራስ አገዝ ቡዴን  መዝገብ ፀሏፊ ባሕርያትና ሚና 

  

የመዝገብ ፀሏፊ ባሕርያትና     የመዝገብ ፀሏፊ ሚና 

- በመሃበረሰብ ውስጥ ያሇና ታዋቂ 

- ቡዴኑን መምራት የሚችሌ  

- ታማኝና ጏበዝ 

- ታጋሽ፣ በተፈሇገ የሚገኝ፣ ጥሩ 

አስተሳሰብ ያሇው 

- የተማረ 

- ሇመማር ዝግጁ የሆነና 

የተማረችውን /የተማረውን ሇላልች 

አባሇት የሚያስተሊሌፍ 

- ንፁሕ እና መዝገቦችን ጥሩ አዴርጏ 

የሚይዝ 

- የገንዘብ እንቅስቃሴዎችን በጥሬ 

ገንዘብ መዝግብ ሊይ መመዝገብ 

የሚችሌ  

- ሁለም የሂሣብ መዝገቦች ወቅታዊ 

መሆናቸውን ሇማረጋገጥ 

- በቁጠባ ዯብተሩ ሊይ የሁለንም አባሊት 

ቁጠባ መመዝገብ 

- የተሰበሰበውን የቁጠባ መጠን በጥሬ ገንዘብ 

መመዝገቢያ ሊይ መመዝገብ 

- የተከፈሇውን ብዴር መጠን በጥሬ ገንዘብ 

መዝገብ ሊይ መመዝገብ 

- በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሊይ የተሰበሰውን 

ክፈያ መጠን መመዝገብ 

- መዝገቦች እና ማስረጃዎች በጥሩ ሁኔታና 

በጥሩ ቦታ መቀመጣቸውን እና በተፈሇጉ 

ሰአት እንዱገኙ ማረጋገጥ 

- የራስ አገዝ ቡዴን ገንዘብ መመርመሩን 

ሇማረጋገጥ  

- ስሌጠና በተዘጋጀበት ጊዜ ስሌጠና መካፈሌ 

- ሁሇተኛ የመዝገብ ያዥ መስመር በራስ 

አገዝ ቡዴን መዘጋጀቱን ሇማረጋገጥ 

- ወርሀዊ ሪፖርቶች ሇማዘጋጅት እና 

ሇአባሊት ሇጥምረቱ እና ሇ መንግስታዊ 

ሊሌሆኑ ዴርጅቶች ማቅረብ  

- ሇራአቡ አባሊት የትምህርት እና የቁጥር 

ክሕልት እንዯያሻሽለ መስራት 

- አባሊትን በባንክ የገንዘብ ዝውውር 

ማሰሌጠን 
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ሏ/ የብዙ በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት አባሊት ሚና  

የጥሩ ተወካይ ባሕርያት የጥምረቱ ተወካዮች ሚና 

- ጠንካራ ባሕሪ ያሊት ሴት 

- ተግባቢ 

- በመህበሩ  ውስጥ ያሇችና ጏሌታ 

የምትታይ 

- ቡዴን መምራት የምትችሌ 

- ታማኝና ጏበዝ  

- ሁለንም ስብሰባዎችና ሥሌጠናዎች 

ሇመከታተሌ 

- ሇራአቡ አባሇት ስሇ የራአቡዎች ከፍተኛ 

ጥምረት  ማስተዋወቅ እና ግንዛቤ መስጠት 

- በራአቡ አባሊት የማይፈቱ ችግሮች ጉዲይ 

ሇመሇየት እና በጥምረቱ ዴጋፍ ሇመፍታት 

መሞከር 

- በማመሌከቻ ትክክሇኛ ፍሰት እና ላልች 

ፈንድችን በራአቡ እና በጥምረቱ ሇማረጋገጥ  

- ትክክሇኛ የጥምረቱ በዴር ክፍያን ማረግገጥ 

- ዯካማ የራአቡ አባሊትን ሇመጏብኘትና 

በቃታቸውን ማነቃቃት 

- ኤኤጅን ሇማሣተፍ እና በየጊዜው ጥናት 

ማዴረግ 

- ቃሇጉባኤዎችን በትክክሌ መመዝገባቸውን 

ሇማረጋገጥ 

- በራስ አገዝ ቡዴናቸው ውስጥ ስሊሇ 

ውጤትና ዴክመት ሇጥምረቱ አባሊት ሌምዴ 

ማካፈሌ  

 

2.6 በራስ አገዝ ቡዴን የአመራር ሁኔታ 

በማንኛውም ጊዜ ከአንዴ ግሇሰብ በሊይ የሆኑ ሰዎች ሇተወሰነ አሇማ ከተሰባሰቡ 

አመራር አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ የቤተሰብ ጉዲይ ይሁን፣ የአቻዎች ቡዴን ተግባር 

ወይም የሕዝብ አስተዲዲር ሇዚህ ሁለ አመራር አስፈሊጊ ነው፡፡ አመራር 

በሚያስፈሌገው ጉዲይ በሁኔታው ተፈጥሮአዊ ባሕሪና በተግባሩ ሊይ ተመስርቶ 
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የአመራሩ ዘዳ ይሇያያሌ፡፡ ራስ አገዝ ቡዴኖችን በተመሇከተ ግን የጋራ አመራር 

ይበረታታሌ፡፡ በቡዴኑ ውስጥ የሚተሊሇፉ ሁለም ውሳኔዎች በአባሊቱ አጠቃሊይ 

ስምምነት ነው፡፡ ቡዴኑ በጋራ ሇሚወስደአቸው ውሣኔዎች ሃሊፊነትና 

ተጠያቂነቱን ይወስዲለ፡፡ ይሁንና የቡዴኑ አንዲንዴ ሥራዎች በጥሩ ሁኔታ 

ይከናወኑ እንዯሆነ ሇማየት እያንዲንደ ቡዴን ሶስት የቢሮ ሠዎች ያስፈሌጉትሌ 

ከሊይ እንዯተገሇፀው በስም ተወካዮች፣ መዝገብ ያዥና የጥምረቱ ተወካዮች 

ናቸው፡፡ 

እነዚህ የስራ ኃሊፊነቶች ከስሌጣን ይሌቅ ኃሊፊነታቸው ይበዛሌ፡፡ የቡዴን 

ተወካዮች ብቻቸውን ምንም አይነት ውሣኔዎችን እያስተሊሌፊም ምክንያቱም 

በራስ አገዝ ቡዴን አመራር ውስጥ ስምምነትን መሠረት በማዴረግ ብቻ ውሳኔ 

ስሇሚተሊሇፍ ነው፡፡ ሁለም ውሣኔዎች የሚተሊሇፊት ቢያንስ ቢያንስ ከ8ዏ በመቶ 

በሊይ የቡዴኑ አባሊት በተገኙበት ስብሰባ ነው፡፡ ቡዴኖች የቡዴን መሪዎቻቸው 

ሇምን ያክሌ ጊዜ እንዯሚያገሇግለ በራሣቸው ይወሰናለ፡፡ ነገር ግን ስሌጣን 

በተወሰኑ ሠዎች እጅ ውስጥ መሠባሰብን ሇማስወገዴ መሪዎችን በየጊዜው 

መቀያየር ይበረታታሌ፡፡ በቡዴኑ የተመረጡ ሠዎች ብቻቸውን ውሣኔ ማስተሊሇፍ 

እንዲይችለ መመሪያ ማውጣት አሇባቸው፡፡ 

           

2.7 የአባሊት ሚና እና ኃሊፊነት 

ዋና ዋና የ ራስ አገዝ ቡዴን አባሊት ሚና እና ኃሊፊነቶች 

o በቡዴኑ ስብሰባ ሊይ በቋሚነት መሣተፍ 

o በቡዴኑ ስብሰባ ሊይ በጥሩ ሁኔታ ሇመሣተፍ እና ሃሣብን በግሌፅና በነፃነት 

መግሇጽ 

o የስሌጠና ኘሮግራሞች ሊይ በስርአት መከታተሌ 

o ከሁለም የራስ አገዝ ቡዴን  አባሊት ጋር ችግሮችን፣ ሌምድችን እና 

ኀሣቦችን መካፈሌ 

o በየሣምንቱ በቡዴን አባሊት ስምምነት የተዯረሰበትን ትንሹን ቁጠባ 

መቆጠብ 

o ሇእያንዲንደ የራስ አገዝ ቡዴን ስብሰባ ሊይ የአባሌነት ዯብተር በማምጣት 

ወቅታዊ መረጃ መያዝ 
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o ሇትክክሇኛ ጉዲይ ብዴር መውሰዴ እና ብዴርን ሊሌተፈሇገ አሊማ ያሇማዋሌ  

o የራስ አገዝ ቡዴን  ብዴር ከነወሇደ በስርአት መክፈሌ 

o ሁለም የቡዴኑ አባሊት የወሰደትን ብዴር ስምምነት ሇተዯረሰበት ተግባር 

ማዋሊቸውን ማረጋገጥ 

o ብዴራቸውን በሰአቱ ይከፈለ እንዯሆነ ሇማረጋገጥ 

o የገንዘብ እንቅስቃሴአቸውን ከራስ አገዝ ቡዴን ጋር በስብሰባ ጊዜ ብቻ 

ማከናወናቸውን ሇማረጋገጥ 

o የራስ አገዝ ቡዴን ኃሊፊነትን በጋራ መውሰዴ፡፡ ሇምሣላ ባንክ በተራ 

መሄዴ 

o የተወካዮችን በዙር መቀያየሩን ሇማረጋገጥ 

o በማሀበረሰቡና/በማሀበረሰቡ የጋራ ስራ ሊይ መሣተፍ 

2.8 ዋና ዋና የራስ አገዝ ቡዴን ተግባራት 

ዋና ዋና የራስ አገዝ ቡዴን ተግባራት በሚከተለት ስራዎች ሊይ ያተኩራሌ 

o በየሣምንቱ መገናኘት 

o በስብሰባ ወቅት መቆጠብ 

o በስብሰባ ወቅት በጉዲዮች ሊይ መወያየት እና ውሣኔ ማሣሇፍ 

o ብዴር ማስተዲዯር 

o የብዴር አጠቃቀምን መከታተሌ 

o የብዴር በትክክሇኛ ሁኔታ መክፈሌን ማረጋገጥ 

o የሚያስፈሌገውን የሂሣብ መዝገብ መያዝ 

o ከመንግስት ክፍልች ጋር ግንኙነት መፍጠር  

o የስሌጠናና የግንዛቤ ማስጨበጫ ኘሮግራሞችን ማዘጋጀት 

o ሇላልች የራስ አገዝ ቡዴኖች የሌምዴ ሌውውጥ ማዘጋጀት 

o በመንዯር ውስጥ የመሃበረሰብ እና የማህበረሰብ የጋራ ስራ ማነሣሣት  

o ብዴርና ስራ ማነሣሣት 

o የገቢ ማስገኛ ስራ ማነሣሣት  
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ምዕራፍ 2 

የውስጥ የስራና የተግባር መመሪያዎች 

2.1 የውስጥ ስራቸውን በስሌታዊ መንገዴ ሇማከናወን ራስ አገዝ ቡዴን  

በስምምነት መመሪያዎችን ማዘጋጀት አሇባቸው፡፡ የተዘጋጀውን መመሪያ 

ሁለም አባሊት በመከተሌ የቡዴኑን አሊማ ሇማሣካት ዴጋፍ ያዯርጋለ፡፡ 

 

2.2 እያንዲንደ የቡዴን አባሌ የተሇያየ ሁኔታና ፍሊጏት አሇው ቢሆንም በቡዴን 

ውስጥ ሁለም አባሊት በቡዴን መንፈስ መስራታቸው አስፈሊጊ ነው በዚህ 

መንግዴ ብቻ ነው የቡዴን አሇማ ሉሣካ የሚችሇው፡፡ በዚህ መንፈስ የቡዴኑ 

መመሪያዎች ይዘጋጁና በሁሇም አባሊት ሊይ እኩሌ ይጠሊለ፡፡ መመሪያ የስራ 

አሰራርን እና የኃሊፊነት ሚናን በእያንዲንደ አባሌ ሊይ ያረጋግጣሌ፡፡ 

 
2.3 በጠቅሊሊ ጉባኤ ስብሰባ ሊይ/በሳምንታዊ ስብሰባ ሊይ በሁለም አባሊት ስምምነት 

በስብሰባው አባሊት በቃሇ ጉባኤ መዝገብ ሊይ በማስፈር መመሪያዎች 

መተግባራቸውን መፈረማቸውን እና በሚከተሇው መንገዴ ይሆናለ 

አባሊት ሇቡዴናቸው ቀሊሌ መመሪያ እንዲያዘጋጁ ይበረታታለ፡፡ እነዚህን 

መመሪያዎች በመፃፍ ህጋቸው አዴርገው ይከተሎቸዋሌ፡፡ አባሊት የራሣቸውን 

መመሪያዎቻቸውን እና ሕጏቻቸውን በቃሇ ጉባኤ መዝገባቸው የመጀመሪያ ገጽ 

ሊይ ያሰፍሯቸዋሌ፡፡ መመሪያዎቹ በጣም መሠረታዊ ናቸው፡፡ ወዯ ስብሰባው 

በቋሚነት ስሇመምጣት፣ ወዯ ስብሰባው በሰአት ስሇመዴረስ፣ በቋሚነት 

ስሇመቆጠብ እና እርስ በእርሳቸው ስሇመከባበር ያወራለ፡፡  

 

ሀ/ ከስብሰባ ጋር የተያያዙ መመሪያዎች፡- በተባበር ስር የተቋቋሙ ራስ 

አገዝ ቡዴን ሳምንታዊ ስብሰባ ማካሄዴ ግዳታቸው ነው፡፡ የስብሰበ 

ቀን፣ሰአት እና ቦታ በስምምነት መወሰንና ሁለመ በተቻሇ መጠን 

በስብሰባ ሊይ እንዱገኙ መቀራረብ አሇባቸው 
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ሇ. በስብሰባ ሊይ ከመገኘት ጋር የተያየዙ መመሪያዎች፡  ሁለም አባሊት 

በስብሰባ ሊይ መገኘት የግዴ ነው፡፡ ምናሌባት አንዴ አባሌ በስብሰባ 

ሊይ የማይካፈሌበት ሁኔታ ቢፈጠር ቀዴሞ ምክንያቱን በመግሇጽ 

ማሣወቅ አሇበት፡፡ ምናሌባት አንዴ አባሌ ቀዴሞ ሳያሣውቅ ከስብሰባ 

ቢቀር ወይም አርፍድ ቢመጣ የዚህ አይነት አባሌ ቅጣት ይከፈሊሌ፡፡ 

ሇቅጣቱ የቡዴኑ አባሊት ስንት ሉሆን እንዯሚችሌ ይወስናለ፡፡ የቅጣት 

ክፍያው ዝቅተኛ መሆን ይኖርበታሌ ይህም ሁለም አባሊት 

እንዱከፈለ ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

ሏ. ከአዲዱስ አባሊት እና ከቡዴን የሚባረሩ አባሊት ጋር ተያይዞያ ያለ 

መመሪያዎች 

ቡዴን፡- ቡዴኑ አባሊትን ሇማባረር መመሪያ ሉያዘጋጅ ይችሊሌ፡ ምን 

አሌባት አባሊት ከቡዴኑ ሇመሌቀቅ ከተቀመጠው ዝቅተኛ ጊዜ 

ቀዴመው ቢሇቁ ያጠራቀሙትን ቁጠባ የተወሰነ መጠን ቡዴኑ 

ይወስዲሌ፡፡ ምናሌባት ማንኛውም አባሌ ቡዴኑን በማንኛውም ጊዜ 

ቢሇቅ በዚያ ጊዜ ውስጥ ያሇውን ትርፍም ይሁን ኪሣራ እኩሌ 

ይካፈሊሌ፡፡ በተመሣሣይ ቡዴኑ 2ዏ እስኪሞሊ ዴረስ አዲዱስ አባሊትን 

ሇመቀበሌ መመሪያ ሉያዘጋጅ ይችሊሌ፡፡ አዲዱስ አባሊት የቀዴሞ 

አባሊት የቆጠቡትን ያክሌ ገንዘብ ማስቀመጥ አሇባቸው፡፡ በተጨማሪም 

አዲዱስ አባሊት ሇላልች አባሊት ሇግዥ ያውጧቸውን ሇጥሬ ገንዘብ 

ሣጥን ፣ ሇሂሣብ መዝገብ እና ሇሂሣብ መዝገብ መክፈቻ ወዘተ 

ያወጡትን ወጪ ማውጣት አሇባቸው፡፡ ምናሌባት ቡዴኑ አንዴን አባሌ 

ማባረር ቢፈሇግ ማናቸውም አይነት ውሣኔ ሣይወሰዴ አባለ እንዱሰማ 

ማዴረግ አስፈሊጊ ነው፡፡  

መ. ከቁጠባ ጋር የተያየዙ መመሪያዎች ፡- አባሊት የሚቆጠበውን መጠን 

በጋራ ስምምነት ይወስናለ፡፡ የቁጠባ መጠኑ ሁለም አባሊት 

በተወሰነሇት ጊዜ ውሰጥ መቆጠብ የሚችለት መሆን አሇበት፡፡ 

ከተወሰነ ጊዜ በኋሊ ሁለም አባሊት ከተስማሙ ቡዴኑ የቁጠባውን 

መጠን ሉጨምሩ ይችሊለ፡፡ በማንኛውም ስበሰባ ሊይ ማንኛውም አባሌ 

ቁጠባዋን ሳይከፍሌ ከቀረ በሚቀጥሇው ስብሰባ ሊይ ማንኛውም አባሌ 
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ቁጠባውን መክፈሌ አሇባት ፡፡ ቡዴኑ ዘግይተው በሚከፋለ አባሊት 

ሊይ ቅጣት ማስከፈሌ ከፈሇገ መመሪያ ማዘጋጀት ይችሊሌ፡፡ ከቁጠባው 

የቡዴኑን የፅሁፍ መረጃ ይሠራሌ፡፡ 

ሠ/ ከብዴር ጋር የተያያዙ መመሪያዎች፡፡ ከፍተኛና ዝቅተኛ የብዴር 

ጣሪያን በቡዴኑ መወሰን፡፡ ከተቀማጭ ገንዘብ ሊይ ሇአባሊት ብቻ 

ብዴር መስጠት፡ ዘግይቶ ብዴር ሇሚከፍለ ሠዎች ቅጣት መወሠን፡፡ 

ማንኛውም መጠን ያሇው ገንዘብ ቅጣት ሉወሰን ይችሊሌ፡፡ ሁሇት 

አይነት ብዴሮች ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ 

I. በአንዴ ጊዜ የሚከፈሌ፡- ብዴር በሚወሠዴበት ወቅት ተበዲሪው በተወሰነ 

ጊዜ ውሰጥ ብደሩን ሇመመሇስ እቅዴ ሉያቀርቡ ይችሊሌ፡፡ በዚህ አይነት 

ብዴር አባሊት ብዴሩን አንዴ ጊዜ ሇመክፈሌ ሁኔታዎች ይመቻቹሊቸው 

እና ጊዜው ከመጠናቀቁ በፊት ላልች አባሊት ያንን መጠን ሇመክፈሌ 

አይጠበቅባቸውም፡፡ 

II. የብዴር ክፍያ ሁኔታ፡- በዚህ አይነት ብዴር ተበዲሪዎቹ ብዴሩን 

በሚወስዱበት ጊዜ በተወሰነ ጊዜ ውስጥ እኩሌ በሆነ የብዴር አከፋፈሌ 

ሁኔታ ስሇመክፈሌ የሚገሌፅ እቅዴ ያቀርባለ፡፡ በየተወሰነ ጊዜ የሚዯረግ 

የብዴር አከፋፈሌ ሁኔታ ብዴሩ ከተወሰዯበት ቀን ጀምሮ የብዴር ክፈያው 

ይጀምራሌ፡፡ 

ረ. የወሇዴ መጠንን በተመሇከተ መመሪያ፡- አንዴ ቡዴን የወሇዴ መጠን 

ሲወሰን በአካባቢ ካለ ገንዘብ አበዲሪዎች ከሚጠይቁት ወሇዴ ያነሰ እና 

ምናሌባት ዯግሞ ከባንክ ወሇዴ በሊይ አዴርገው ይወስናለ፡፡ ምናሌባት 

አባሊት በተወሰነሊቸው ጊዜ ውስጥ ብዴራቸውን መክፈሌ ባይችለ 

በቀሪው ብዴር ሊይ ተጨማሪ ወሇዴ እንዯቅጣት ሉጣሌባቸው ይችሊለ፡፡ 

ቡዴኑ በሚከተሇው መንገዴ መመሪያውን ሉያዘጋጅ ይችሊሌ፡፡ 

I. ምናሌባት ቡዴኑ በማንኛውም ሰአት ወሇዴ ቢጨምር ይህ ሁኔታ 

ተገባራዊ የሚሆንባቸው አባሊት ጭማሪው በተዯረገበት ጊዜ ወይም ከዚያ 

በኋሊ ብዴር በወሰደት ሊይ ነው፡፡ 
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II. ምናሌባት ስበሰባ በተወሰነ ጊዜ ሳይካሄዴ ቢቀር ምንም እንኳን ሇአባሊት 

የወሇዴን መጠን ማሊሊት ባይኖር፡፡ 

III. በብዴር መመሇስ ጊዜ መጀመሪያ ወሇዴ ሲከፈሌ ቀጥል ዯግሞ ዋናው 

መጠን ይከፍሊሌ፡፡ 

IV. ምናሌባት ከአባሊት መካከሌ አንዴ ሰው በሞት ከቤተሰቦቹ ሇአንደ የቡዴኑ 

አባሌ እንዱሆን ይፈቀዴ እና እሷ/እሱ የተወሰዯውን ብዴር ሇመክፈሌ 

ኃሊፊነቱን ይወስዲለ፡፡ 

V. የቁጠባ ወሇዴ፡- በቁጠባ ሊይ ምንም አይነት ወሇዴ አይከፈሌም 

ሰ. ሇተሇያዩ ኃሊፊነት የተመረጡ አባሊት የስራ ጊዜ ጋር የተያያዙ 

መመሪያዎች፡- ሇተሇያዩ ኃሊፊነት የተመረጡ የስራ ጊዜ ገዯብ እንዯሚከተሇው 

ይሆናሌ፡፡ የተወካዮች የስራ ጊዜ አንዴ አመት ሲሆን የመዝገብ ያዦችም 

ከዚሁ ጋር ተመሣሣይ ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 

ተወካዮች የስራ ጊዜ ሁሇት አመት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የነዚህ የጥምረቱ የስራ 

ጊዜ ሁሇት አመት ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የነዚህ የጥምረቱ ተወካዩች ስራ አጥጋቢ 

ሆኖ ከተገኘ የስራ ጊዜአቸው ሇተጨማሪ አንዴ አመት ሉራዘም ይችሊሌ፡፡ 

ምናሌባት አንዴ ሰው የተሰጠውን ኃሊፊነት ሳይወጣ ቢቀር በጠቅሊሊ ጉባኤው 

ስምምነት ይህን ሰው የስራ ጊዜው ከማሇቁ በፊት ከኃሊፊነት ሉነሣ ይችሊሌ፡፡ 

ሸ. ውሣኔ ከማሳሇፍ ጋር በተያያዙ ያለ መመሪያዎች፡- ሁለም በቡዴኑ ውስጥ 

የሚተሊሇፉ ውሣኔዎች በሁለም አባሊት ስምምነት መሠረት ነው፡፡ ምንም 

እንኳን ሰማኒያ በመቶ የሚሆኑ አባሊት በትንሹ በማንኛውም ጉዲይ ሊይ 

ውሣኔ ሇማስተሊሇፍ መገኘት የግዴ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ቀ. ብዴር ክፍፍሌ ወቅት የሚሰጥባቸው መመሪያዎች፡- ቡዴኑ የትኛው ስራ 

ቅዴሚያ እንዯሚሰጠው ይወስናሌ፡፡ አባለ በሚያቀርበው የብዴር እቅዴ 

ውሰጥ የሚበዯርበትን ምክንያት፣ የሚበዯረውን መጠን እና የሚከፍሌበትን 

ጊዜ እና በተወሰነ ጊዜ ውስጥ የሚከፈሇውን መጠን ማካተት አሇበት፡፡ 

የብዴር እቅደን ከመቀበሊቸው በፊት ቡዴኑ ፍሊጏቱን እና የብዴር መክፈሌ 

አቅሙን ይመረምር እና ትክክሇኛ ሆኖ ሲያገኘው የብርዴ መክፍያ ጊዜ 

ይወሰንሇታሌ በዚህ መሠረት የተበዯረው አባሌ የብዴን መጠን በተቀመጠሇት 



18 
 

ጊዜ ውስጥ መክፈሌ ይችሊሌ ማሇት ነው፡፡ ምናሌባት ተፈጥሮአዊ በሆነ 

ችግር፣ በአዯጋ ወይም በጤና ችግር ምክንያት አባለ የወሠዯውን ብዴር 

በተቀመጠሇት ጊዜ ውሰጥ መክፈሌ ሳይችሌ በቀር በዚህ ጊዜ እሷ/እሱ 

ሇቡዴኑ ጥያቄ በማቅረብ ቡዴኑ የብዴር መክፈያውን የጊዜ ሁኔታ 

ሉቀይርሇት ይችሊሌ፡፡ 

በ. የስነ ምግባር መመሪያ፡- የስነ ምግባር መመሪያ አሊማ ሇመቅጣት ወይም ገቢን 

ሇመጨመር ብቻ አይዯሇም፡፡ ግሇሰቡ ሇቡዴኑ ታማኝ እና ፍቅር እንዱኖረው 

ሇማዴረግ ነው፡፡ ቅጣት አንዴን ሰው ሇቡዴኑ እና ሇሚሠራው ስራ ታማኝና 

ኃሊፊነት ይሚሠማው እንዱሆን ያዯርገዋሌ፡፡ 

ተ. የራስ አገዝ ቡዴን የባንክ ሂሣብ፡- ቡዴኑ በቅርብ ባሇ የመንግስት ባንክ የባንክ 

ሂሣብ መክፈት ያስፈሌገዋሌ፡፡ የተመረጠ አባሊት የባንክ ዯብተሩን፣ የአባሌነት 

ዯብተሩን እና ላልች መረጃዎችን ይይዛለ፡፡ 

2.4 አርአያ የሚሆኑ የራስ አገዝ ቡዴን ስብሰባ አጀንዲ 

አንዯ ቡዴን በተወሰነ ቀን ስብሰባ ማዘጋጀት የግዴ ይሇዋሌ፡፡ ስብሰባው በአባሊት ቤት 

ውስጥ በመዘዋወር ወይም በላሊ በሚመች ቦታ ሉዯረግ ይችሊሌ፡፡ የስብሰባ ግዜና ቦታ 

በስምምነት መወሰን አሇበት እናም መረጃ ሇሁለም አባሊት መሠጠት አሇበት ይህ ካሌሆነ 

ግን ሁለም አባሊት ወዯ ስበሰባው ሉመጡ አይችለም የሰብሰባ ጊዜና ቦታ ሉቀየር 

ይችሊሌ ነገር ግን በቅዴሚያ መረጃውን ሇአባሊት መስጠት አስፈሊጊ ነው፡፡ የስበሰባው 

ሂዯት ቀሊሌ መሆን አሇበት፡፡ የስብሰባው ሂዯት የተሇያዩ ዯረጃዎች በገንዘብ ሁኔታ ሊይ 

ሉያተኩር ይችሊሌ ነገር ግን አሊማቸው የኢኮኖሚ እዴገት ይሆናሌ፡፡ የሚከተለት 

ዯረጃዎች ሇቡዴን ስበሰባ ተግባራዊ ይዯረጋለ፡፡ 

ዯረጃ 1 ሇስብሰባ ማነሣሣት 

ሀ. ቀዴሞ በተወሰነ ቀን ፣ ሰአትና ቦታ አባሊት ይሰበሰባለ 

ሇ. ስብሰባው በሙዚቃ ወይም ቃሌ በመግባባት ይጀምራሌ 

ሏ. ከዚህ በኋሊ አንዴ አባሌ መመሪያውን አንዴ በአንዴ ያነባሌ ላሊው 

አባሌ ዯግሞ የሚነበበውን ይዯግማሌ 
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መ. ሁለም አባሊት ክብ ሠርተው ይቀመጣለ፣ ምን አሌባት መዘገብ 

ያዥዋ የቡዴኑ አባሌ ካሇሆነች በስብሰባው መሣተፍ የግዴ ይሊታሌ 

ሠ. የገንዘብ ሳጥን እና መመዝገቢያ ዯብተሩ መካከሊቸው ይቀመጣሌ 

ረ. የቀኑ የስብሰባ አመቻች ስብሰባውን ትከፍታሇች፡፡ ምንም እንኳን 

ተወካዮቹ ስብሰባውን በተሇምድ በመሩም በእያንዲንደ ስብሰባ 

ሁለም አባሊት አንዴ አባሌ ስብሰባውን እንዱመራ ይመረጣለ በዚህ 

የተነሣ ሁለም አባሊት ስብሰባ የሚመሩበትን አጋጣሚ ያገኛለ 

የቡዴኑ ተወካዮች የተመረጡ ስብሰባውን ስርአት ባሇው መንገዴ 

እንዯያከናውኑ ይረዲቸዋሌ፡፡ 

የመሪዋ ሚና 

- በሥብሰባው ሂዯት ሊይ ሁለም አባሊት መሣተፋቸውን ሇማረጋገጥ  

- በስብሰባው ውሰጥ ስነስርአትን ሇማረጋገጥ 

- የቀኑን የገንዘብ እንቅስቃሴ ሇመያዝና ገንዝቡን ወዯ ባንከ ሇማስገባት 

- በሚቀጥሇው የራአቡ ስብሰባ ሊይ ባንክ ያስገባችበትን ዯረሰኝ ሇማቀረብ  

- በስብሰባው የቃሇ ጉባኤ ዯብተር ሊይ ባንክ የተሊሇፊ ውሣኔዎች መስፈራቸውን 

ሇማረጋገጥ 

ሠ. ምናሌባት መዝገብ ያዧ ብትቀር ቡዴኑ አንዴ ማንኛውንም የተማረ ሰው 

በመምረጥ እንዱጽፍ/ቃሇ ጉባኤ እንዱያዝ በመወሰን ይሾማሌ፡፡ 

ረ/ መዝገብ ያዧ የስበሰባውን ቃሇጉበኤ እና የተሇያዩ ትንተናዎችን እንዯ የቡዴን 

ስም፡ የስበሰባ ቀን፣ የስብሰባ ተሣትፎ ማረጋገጫ፣ የቀሪነትን ምክንያት ወዘተ 

ትፅፋሌች 

ሰ. ሁለም ውሣኔዎች በቡዴኑ ስምምነት ይተሊሇፋለ፡ ይሁንና ግሌፅነትን 

እግዱኖር በትንሹ 6ዏ በመቶ አባሊት ውሣኔው በተሊሇፈበት ስብሰባ ሊይ 

መገኘታቸው የግዴ ነው፡፡ 

ሸ. ምናሌባት የሚፈሇገው አነስተኛ የአባሊት ቁጥር ያሊቸው ሠዎች የማይሣተፉ 

ከሆነ በዚህ አይነት ሁኔታ ውሰጥ የሚተሊሇፉ ውሣኔዎች ተቀባይነት 

የሊቸውም ከ8ዏ በመቶ ያነሱ አባሊት ባለበት ሁኔታ ስብሰባው መቀጠሌ 
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የሇበትም፡፡ በዚህ ሁኔታ ቡዴኑ ዯረጃ ሇማውጣት የሚያበቃውን ውጤት 

አያገኝም እና ከባንኮችና ከላልች አካሊት ጋር ስራ ማካሄዴ አይችሌም 

ቀ. አንዴ አባሌ በተከታታይ ሶስት ስብሰባዎች ሊይ ካሇተገኘ ላልች አባሊቶች 

ሇምን አንዯሆነ ምክንያቱን ሇማወቅ መሞከር አሇባቸው፡፡ ምክንያቱም 

አጥጋቢ ሆኖ ካሊገኙት ሇዚህ አይነቷ አባሌ ማስጠንቀቂያ መሰጠት አሇበት፡፡ 

ዯረጃ 2. በስብሰባ ውሰጥ ውይይቶች 

አባሊት ውይይታቸውን እንዯትምህርት፣ ጤና፣ ውሃ እና ላልች ተዛማጅነት ባሊቸው 

ርዕሰ ጉዲዮች ሉጀምሩ ይችሊለ፡፡ስሇሆነም ሁለም አባሊት አሁን ስሊሇው ሁኔታ ጥሩ 

ግንዛቤ ይኖራቸው እና ያሇውን ሁኔታ ሇማሻሻሌ አስተያየት መስጠት ይችሊለ፡፡ በዚህ 

አይነት ውይይቶች የአባሊት እውቀት እና መረዲት ዯረጃቸው ይጨምራሌ፡፡ከዚህ በኋሊ 

አባሊት ውሳኔ በሚጠጥባቸው ጉዲዮች ሊይ ይወያያለ፡፡ መዝገብ ያዥ እነዚህን 

ውይይቶች እና የተሊሇፊ ውሣኔዎችን በቃሇ ጉባኤው ሊይ መፃፍ አሇበት፡፡ 

ዯረጃ 3 የጥሬ ገንዘብ ማስማማት  

መዝገብ ያዥ የባሇፈው ሣምንት የሂሣብ መዝገያ የነበረውን የዚህ ሣምንት የሂሣብ 

መክፍቻ በጥሬ ገንዘብ መመዝገበያው ሊይ ትሞሊሇች፡፡ አንዴ አባሌ በጥሬ ገንዘብ 

ሣጥኑ ውሰጥ ያሇውን ጥሬ ገንዘብ ከጥሬ ገንዘብ መዝገቡ ጋር እና በስብሰባ ቃሇ 

ጉባኤ ሊይ የተፃፈውን ታስማማሇች፡፡ ከተስማማ በኋሊ አባሊት ጥሬ ገንዘቡን ወዯ ጥሬ 

ገንዘብ ሣጥኑ ይምሌሣለ፡፡ 

ዯረጃ 4 የብዴር ምክንያትን ማረጋገጥ 

መዝገብ ያዧ የጥሬ ገንዘብ መዝገቡንና የስብሰባውነ ቃሇ ጉባኤ በማንበብ ባባሇፈው 

ስበሰባ ስሇ ተሇቀቀው ብዴር መረጃ  ትሰጣሇች፡፡ የስብሰባው መሪ የወሠደትን ብዴር 

መጠን አጠቃቀም ሁኔታ አባሊቱን ትጠይቃሇች፡፡ ማንኛውም አስፈሊጊ መረጃ በቃሇ 

ጉባኤው መዝገብ ውስጥ መሞሊት አሇበት፡፡ 

ዯረጃ 5 ዯረሰኞች  

ሀ. አነዴ አባሌ ገንዘቡን ይሰበስባሌ፡፡ በሚከተሇው መሠረት መሠብሰብ አሇበት 



21 
 

 ቅጣት 

 ወሇዴ  

 ዋናውን እንዯገና በመክፈሌ 

 ቁጠባ 

 ላልች 

ሇ/ ምናሌባት አንዴ አባሌ መክፈሌ የነበረበት የብዴር መጠን በስብሰባው ውስጥ 

መክፈሌ ሣይችሌ የቀረ እንዯሆነ ሇቡዴኑ ስሇሁኔታው መንገር አሇበት፡፡  

ውይይት ከተዯረገበት በኋሊ ቡዴኑ የሚቀጥሇው ቀን እና ምን ያክሌ መክፈሌ 

እንዲሇበት ይወስናሌ፡፡ 

ሏ/ ምሌባት ማንኛውም አባሌ በማንኛውም ምክንያት የወሰዯችውን የብዴር 

መጠን ሳትከፍሌ ብትቀር እና በዚህ ምከንያት ስብሰባ ሊይ ሣትግኝ ብትቀር 

ቡዴኑ ምክንያቷን በመሇየት እና በሚቀጥሇው ሣምንት ብዴሯን መክፈሎን 

ሇማረጋገጥ ያችን አባሌ ማነቃቃት አሇበት፡፡ 

መ/ ምናሌባት ማንኛውም አባሌ ስብሰባ ሊይ ሇመገኘት በማንኛውም ምክንያት 

ሣትችሌ ብትቀር እና ቁጠባ ሇማዯረግና የተወሰነ ብዴሯን መጠን መክፈሌ 

ብትፈሌግ በላልች አባሇት በኩሌ መሊክ ትችሊሇች፡፡ መጠኑ በስሟ 

ይመዘገባሌ ነገር ግን በስብባ መገኛ ማረጋገጫው ሊይ ቀሪ ትዯረጋሇች፡፡ 

ሁለም ዯረሰኞች ከተገኙ በኋሊ የሂሣብ መዝገቡ ከጥሬ ግንዘብ እና ከባንክ 

ዯብተሩ ጋር ይስማማና ይኸው መረጃ ሇአባሊቱ ይሰጣሌ/ ይነገራሌ፡፡ 

ሠ/ ላሊ ማንኛዋም ክፍያ እንዯ የአባሊት የጉዞ አበሌ፣ የባንክ ወሇዴ፣ የመዝገብ 

ያዡ ክፍያና ወዘተ በተመሣሣይ ጊዜ ይፈፀማሌ 

ረ. ጥሬ ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ ሣጥን ውስጥ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

ዯረጃ 6  የብዴር እቅዴ ማዘጋጀት እና የማሠራጨት ሂዯት 

ሀ. ተወካዮች አባሊት የብዴር መጠናቸውን እንዱነግሯቸው ያዯርጋለ፡፡ 
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ሇ. ማንኛውም አይነት አዱስ የብዴር እቅዴ ከመመርመር በፊት ያ አባሌ ቀዴሞ 

ወስድ የነበረበውን ብዴር ከነወሇደ በትክክሌ መመሇሱን ማረጋገጥ 

ያስፈሌጋሌ፡፡ 

ሏ. አበሎ ቁጠባዋን በቋሚነትና በወቅቱ ማዴረጓን በተጨማሪ ማረጋገጥ 

ያስፈሌጋሌ  

መ. መዝገብ ያዥ ሇአባሊቱ ስሇመማሌከቻ አቅራቢዋ የስብሰባ መገኘት ዝርዝር፣ 

ያቀረበችው የብዴር እቅዴ መጠን፣ የብዴር ምክንያት እና የክፍያ ጊዜ 

ያሣውቃሌ 

ሠ. አመሌካቿ ሇቡዴኑ ስሇብዴር ክፍያ ጊዜ፣ በየምን ያክሌ ጊዜው 

እንዯምትከፍሌ እና የብዴሩ አይነት እና በምን አይነት ሃብቶች በኩሌ 

በዴሯን ሇመክፈሌ እንዯሠባች ትገሌፃሇች፡፡ 

ረ. ሁለም አባሊት በስምምነት የብዴሩን መሇቀቅ የመፍቀዴ/ያሇመፍቀዴ ውሣኔ 

ይሰጣለ እና የብዴሩ መጠን ስንት እንዯሆነም ይወስናለ 

ሰ. መዘገብ ያዡን የገንዘቡን እንቅስቃሴ ዝርዝር በጥሬ ገንዘብ መዝገቡ ሊይ 

የራስ አገዝ ቡዴን  የስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ሊይ እና በአባለ የአባሌነብ ዯብተር 

ሊይ ይሞሊሌ 

ሸ. በእጅ ያሇ ሇብዴር የሚሆን ገንዘብ እጥረት በሚኖርበት ጊዜ የራስ አገዝ 

ቡዴን የአመሌካቹን የብዴር ጥያቄ መጠን ይቀንሣሌ፡፡ 

ዯረጃ 7 የጥሬ ገንዘብ መዝገብ ማስማማት 

ሀ. ሁለምን ዯረሰኞ እና ክፍያዎች ካጠናቀቀች በኋሊ መዝገብ ያዥ ቀሪውን ጥሬ 

ገንዘብ በጥሬ ገንዘብ መዝገብ እና በቡዴን መመዝገቢያ ሊይ ትፅፋሌች፡፡ ይህ 

መጠን ከጥሬ ግንዘብ መዝገብ እና በስብሰባ ቃሌ ጉባኤ ሊይ ከተፃፈው ጋር 

እንዱስማማ ይዯረጋሌ፡፡ 

ሇ. ምናሌባት ቀሪው የጥሬ ገንዘብ መጠን ከጥሬ ገንዘቡ መዝገቡ እና በሰብሰባ 

ቃሇጉባኤው ሊይ ከሰፈረው ጋር የማይስማማ ከሆነ በዚህ ጊዜ ላሊ አባሌ 
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ቀሪውን መጠን እንዯገና መቁጥር አሇበት፡፡ ምናሌባት አሁንም መጠኑ 

የማይገጥም ከሆነ ከሁለም አባሊት ስምምነት መዝገብ ጠባቂዋ መጠኑን 

ሇማስማማት ሌዩነቱን እንዯ ገቢ ወይም ወጪ ታዯርጋሇች፡፡መዝገብ ያዥዋ 

ማስታወሻ ታዘጋጅና የኘሬዝዲንቷን ፊርማ ታስፈረማሇች 

ሏ. ማንኛውም የተሞሊ ነገር መሠረዝ የሇበትም ገቢ የሆነ መጠን እና 

የተስተካከሇው መጠን በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሊይ እና በስብሰባ ቃሇ 

ጉባኤው ሊይ ሉቀየር ይችሊሌ፡፡ 

መ. የጥሬ ገንዘብ ሣጥን መቆሇፍ አሇበት 

ዯረጃ 8 ሇብዴር ተጠቃሚው ስሇ ዋና ወሇዴ መጠን ማስታወሻ 

ሀ. መዝገብ ያዡ ስሇ ዋናው ብዴር መጠን ሁኔታ ያሣውቃሌ 

ሇ. የስብሰባው ተወካዮች ስሇ ብዴር ክፍያ ሇአባሊቱ ያስታውሣለ፡፡ በተመሣሣይም 

ስሇ ወሇዴ ክፍያ መጠን ማስታወሻ ይሰጣሌ 

ዯረጃ 9 በስብሳ ሊይ የመገኘት ማረጋገጫ እና ከስብሰባ ካሇቀ በኋሊ ማሰናበት ሁኔታ  

ሀ. ቡዴኑ የትኛው አባሌ የጥሬ ገንዘቡን ሳጥን እንዯሚያዝ እና የትኞቹ አባልች 

ዯግሞ ቁሌፉን እንዯሚይዙ ውሣኔ ያሣሌፋሌ፡፡ በተመሣሣይ በሂሣብ ዯብተሩ 

እና መዝገቡም ሊይ ይወስናለ፡፡ 

ሇ. ማንኛውም አባሌ ወይም መዝገብ ያዥ በጥሬ ገንዘብ መዝገብ ሊይ እና 

በስብሰባ ቃሇ ጉባኤ ሊይ በስብሰባው ሊይ ስሇመገኘታቸው ይሞሊሌ እናም 

ሁለም አባሊት ፊርማቸውን ያስቀምጣለ፡፡ 

ሏ. መዝገብ ጠባቂው ወዯ ስብሰባ ዘግይተው የመጡ ሠዎችን ስም ያነባሌ እና 

ቅጣት በዚህ ስብሰባ ሊይ ወይም በሚቀጥሇው ስብሰባ ሊይ ይሰበሰባሌ፡፡ 

መ. የአባሌነት ዯብተሩን ሇአባለ መመሇስ፡፡ መዝገብ ጠባቂው የተሞሊውን የጥሬ 

ገንዘብ መዝገቡን እና የስብሰባ ቃሇ ጉባኤውን መዝገብ በአባሊት ፊት 

ያነባሌ፡፡ 
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ሠ. መዝገብ ጠባቂውና ማንኛውም አባሌ በጥሬ ገንዘብ መዝገቡ ሊይ እና 

በስብሰባው ቃለ ጉባኤ መዘገብ ሊይ ፊርማቸውን ያስቀምጣለ፡፡ 

ረ. አንዴ አባሌ ሇጥምረቱ  ወርሀዊ ሪፖርት እንዱዯርስ ተመርጦ ያሊካሌ 

ሰ. ሇሚቀጥሇው ስብሰባ ቦታ መወሰን 

ሸ. ተወካዩ ስብስባውን ታዘጋሇች አናም ሁለም አባሊት ቁሣቁሣቸውን በጥንቃቄ 

ይዘው ይሄዲለ 

ቀ. ከስብሰባው በሚቀጥው ቀን ቁጠባው በባንክ ሂሣብ ቁጥር ውስጥ መቀመጥ 

አሇበት እናም የማጠራቀሚያ ዯረሰኝ በመዝገብ ይያዛሌ፡፡ በሚቀጥሇው ስብሰባ 

ሊይ ሇአባሊቱ የማጠራቀሚያ ዯረሰኝ እንዱያዩት ይዯረጋሌ፡፡ ይህም ግሌፅነትን 

በአባሊት መካከሌ ሇማስፈር ይረዲሌ 

የሣምንታዊ ስብሰባ ሂዯት ማጠቃሇያ 

 በክብ መቀመጥ 

 ፀልት 

 የስብሰባ መሪ መምረጥ 

 የስብሰባ ተሣታፊዎች መዝገብ መያዝ 

 አጀንዲ ማስቀመጥ 

 የቀዴሞውን ቃሇ ጉባኤ መከሇስ 

 ሁለም ከአጀንዲው ሊይ ያለ ጉዲዮችን ሇውይይት መቅረባቸውን ማረጋገጥ 

 ሁለም አባሊት በውሣኔ መስጠት ሊይ መሣተፋቸውን ማረጋገጥ 

 ከቁጠባ፣ ብዴር ክፍያ እና ብዴር አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የገንዘብ ዝዉውሩን 

ማጠናቀቅ 

 በእያንዲንደ ስብሰባ ጊዜ ቢያንስ ቢያንሰ አንዴ ከብዴርና ቁጠባ ውጭ የሆነ 

ጉዲይ ሇውይይት ማቅረብ 

 ቃሇ ጉባኤውን ስብሰባው በሚካሄዴበት ወቅት በመመዝገብ ሇሁለም አባሊት 

ማንበብ 

 ሁሇም አባሊት በዚህ መዝገብ ሊይ መፈረም አሇባቸው 
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2.5 የቡዴን አባሌ በሚሞትበት ጊዜ 

በአባሌነት ጊዜ እያንዲንደ አባሌ አንዴ ሰው መወከሌ አሇበት፡፡ ሞት 

በሚመጣበት ጊዜ የዚያ ሰው ቁጠባ የወሰዯው ብዴር መጠን ተቀንሶ 

ቀሪው መጠን ሟች በሕይወት እያሇ ሇወከሇው ሰው ይሰጣሌ፡፡ 
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ክፍሌ 2 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት (CLA) ዴርጅት 
መመሪያ  
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ምዕራፍ: 1 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት መዋቅር  እና የአሠራር ዘዳዎች 

1.1 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ምን ማሇት ነው 

”የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት” የራስ አገዝ ቡዴኖች በራስ አገዝ ቡዴኖች ሇራስ 
አገዝ ቡዴኖች ዱሞክራሲያዊ አካሌ ነው፡፡ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ከ8-12 
የሚዯርሱ ቅርብ ሇቅርብ ወይም በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ የራስ አገዝ ቡዴኖች 
ጥምረት ሲሆን የሚሠራውም ራስ አገዝ ቡዴኖች በትክክሌ በየግሊቸው መስራት 
የማይችለትን ስራ ነው፡፡ ይሁንና የራስ አገዝ ቡዴኖችን ጥምረት የሚመሠርቱት 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ቁጥር እንዯየሁኔታው ሉሇያይ ይችሊሌ››፡፡  

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በቀሊለ በአንዴ አካባቢ ያለ የብዙ የራስ አገዝ 
ቡዴኖች ጥምረት ማሇት ነው፡፡ አያንዲንደ አባሌ የራስ አገዝ ቡዴን ቢያንስ 
በሁሇት ተወካዮችን ወዯ ጥምረቱ ይሌካሌ፡፡ ሁለም የራስ አገዝ ቡዴኖች ጠንካራ 
ይሁኑ ወይም ጥራት ይኑራቸው አይኑራቸው እኩሌ ተወካዮችን ይሌካለ፡፡ 

ቆምብል ማረጋገጥ 
‹‹የእዴገት ዯረጃን›› ሇመሇካት መስፈርቶችን                       ተቆጣጣሪዎቹ 
እኛ ነን 
ካስቀመጡ በኃሊ ከ8 የሚበሌጥ የራስ አገዝ 
ቡዴኖች ጥምረት ከመመስረታቸው በፊት 
በዚህ ጊዜ የቡዴኖች ዯረጃ ያወጣለ፡፡ 
 የራስ አገዝ ቡዴኖች ያሳሇፉትን ወራቶች  
አትቁጠሩ (በጥራት ሊይ የተመሰረቱ የራስ አገዝ 
 ቡዴኖች ከሆኑ ከ4-6 ወር በቂ ሉሆን ይሆናሌ)፡፡  
ዝቅተኛውን አስፈሊጊ መስፈርቶች የሚያሟለት 
 እና በአንዴአካባቢ (1-2 ኪ.ሜ ሬዱየስ ) ውስጥ  
የሚገኙ የራስ አገዝ ቡዴኖች የራሳቸውን ጥምረት 
 መመስረት ይችሊለ፡፡ 
 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ምስረታ 
ዯረጃዎች 

 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት አስፈሊጊነት በተመሇከተ በራስ አገዝ ቡዴኖች 

መካከሌ ግንዛቤ መፍጠር 

 በአንዴ አካባቢ ያለ የራስ አገዝ ቡዴኖችን መመዯብ 

 በመሠረታዊ ስሌጠናዎች ውስጥ ማሇፍ 

 ጠንካራ የራስ አገዝ ቡዴኖችን መምረጥ 

 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ፅንሠ ሃሳብን ማስተዋወቅ 

  
ፌዯሬሽን 

 C 
C   C  L 

 C  L 
L 

A 

እንሰራዋሇን 

ራ 

አ 
ቡ እንሰራዋሇ

ሁ 
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 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት አባሊትን መምረጥ 

 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት መመስረት 

 
1.2 በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ውስጥ ግብ ማስቀመጥ ራእይ መገንባት እንዴ ጊዜ 

የራስ አገዝ ቡዴን ጥምረት ከተመሰረተና ሚናውን ከተረዲ እያንዲንደ አባሌ የራስ 

አገዝ ቡዴን አሳታፊ የፈሇጉት ዲሰሳ ያካሂዲለ፡፡ ከፍሊጎታቸው ውስጥ ዋና ዋና 

የሆኑ ሁሇቱን ወይም አንደን መርጠው ሇራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ይሌካለ፡፡ 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረቱ እነዚህን ፍሊጎቶች ያጠናቅሩና በተጨማሪ 

ከፍሊጎታቸው ውስጥ ዋና ዋናዎቹን በመምረጥ የመጀመሪያ የዴርጊት መረሀ 

ግብራቸውን ያዘጋጃለ፡፡ 

 
የመነሻው እቅዴ አጭር መሆን አሇበት፡፡ በተጨማሪም የራስ አገዝ ቡዴኖች 
ጥምረት በቀሊለ ሉተገብሯቸው የሚችለ ስራዎችን ማዘጋጀት አሇበት፡፡ 
 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የመጀመሪያውን እቅደን ሇማዘጋጀት እና ተግባር 
ሊይ ሇማዋሌ ረጅም ጊዜ መውሰዴ እንዯላሇበት ይመከራሌ፡፡ የመጀመሪያ የተግባር 
እቅዴ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ከተመሰረተ ከ3-4 ወር ባሇው ጊዜ ውስጥ 
ዝግጁ መሆን አሇባት፡፡ በዚህ ጊዜ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት መሠረታዊ 
ስሌጠናዎችን ሲወስዴ የራስ አገዝ ቡዴኖች ዯግሞ በዋና ዋና ፍሊጎታቸው ሊይ 
ዝግጁ ይሆናለ፡፡ ከተጠበቀው ጊዜ በሊይ ተግባራዊ ማዴረግ ከዘገየ ስራው  
እንዲይሳካ ያዯርጋሌ፡፡ 
 
አንዴ ጊዜ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ከአንዴ ወይም ሁሇት ዙር በሊይ 
የዴርጊት ተግባር ውስጥ ካሇፈ በኃሊ አባሊት በጣም ብዙ መተማመኛ ያገኛለ፡፡ 
ከዚህ በኃሊ የግብ ማስቀመጥ ሌምዴ ይኖራቸዋሌ፡፡ ግቦች የአጭር ወይም የረጅም 
ጊዜ ሉሆን ይችሊለ፡፡ የአጭር ጊዜ ግቦች የሚባለት በአንዴ አመት ውስጥ 
ሉዯረስባቸው የታቀደ ሲሆኑ የረጅም ጊዜ ግብ የሚባለት ዯግሞ በ3 ዓመት ጊዜ 
ውስጥ ሉዯረስባቸው የሚታቀዴ ማሇት ነው፡፡ 

 
ራዕይን ማዘጋጀት 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ራዕይ በሚኖርበት መሀበረሰብ ውስጥ ጥሩ ሇውጥ 
ወይም ተፅዕኖ መፍጠር ነው፡፡ 
 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የራዕይ ምሳላ 
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የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በጣም ጥሩ ቀጣይነት ያሇው ጥሩ ሇውጥ 
በማህበረሰቡ ውስጥ በፖሇቲካ ፣ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዯህንነት ባጠቃሊይ 
የራስ አገዝ ቡዴን አባሊት ዯግሞ በተሇይ እንዱያመጡ ያነሣሣሌ፡፡ 
 
ተሌዕኮን ማዘጋጀት 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ተሌዕኮ የፌዯሬሽኑ አጠቃሊይ  የተመሰረተበት 
ምክንያት አሊማ ሠፊ ሀተታ ነው፡፡ የተሌእኮው ሀተታ ዴርጅቱ እንዳት የተሻሇ 
ማህበረሰብን ሇመፍጠር አስተዋፅኦ ከሚያዯርገው ራዕይ ጋር የተያያዘ ነው፡፡ 
ተሌእኮ ሀተታዎች ሇእያንዲንደ የራስ አገዝ ቡዴን ጥምረት /ፌዯሬሽን የተሇየ እና 
የራሱን ተሌእኮ ሇመግሇፅ የሚያነቃቃ ነው፡፡ 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የተሌእኮ ምሳላ 
በራስ አገዝ ቡዴኖች የተግባር እና ግሇሰቦች ራሳቸውን እንዱረደ በማብቃት 
የሴቶች እና የሠፊውን ማህበረሰብ በጠቅሊሊ የኢኮኖሚ ፣ የማህበራዊ እና 
የፖሇቲካ ሁኔታዎችን በጥሩ ሁኔታና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ ማሻሻሌ፡፡  

 

ስነ ምግባር መርህ ማዘጋጀት 

ስነ ምግባር ማሇት የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት አባሇት አጋሮቻቸው 
የዴርጅታቸውን አሊማ ሲያስፈፅሙ የሚመሩበት መርሆች ወይም እምነቶች 
ናቸው፡፡ 

 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የስነ ምግባር ምሣላዎች 

ራስን መርዲት፡- እያንዲንደ የራስ አገዝ ቡዴን አባሊት በራሱ/ሷ ጥረት 
ራሱን/ራሷን ህይወት መቀየር አሇባት፡፡ 

 

ትብብር፡- በሁለም ተግባሮቻችን ሊይ እንዯ መሪ ዯረጃውን የጠበቀ እሣቤ እኛ 
የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ጠንክረን እንተባበራሇን፡፡ 

 

 

ተግባቦት፡- በአባሊት መካከሌ ታማኝነት ፣ ጥሩ ስነምግባር ፣ የቡዴን ስራ ባሕሌ 
እና እርስ በርስ መረዲዲት እንዱኖር ዴጋፍ እናዯርጋሇን፡፡ 
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ተነሳሽነት፡- በአባሊት መካከሌ የግሇሠቦችን እና የቡዴኖችን አዲዱስ ነገሮች 
መፍጠርን መነሳሳትን እናበረታታሇን እንሸሌማሇን፡፡ 

 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ግቦች ማዘጋጀት 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የተሌእኮ ሀተታ 

የተሌዕኮ ሀተታ የራስ አገዝ ቡዴኖችን አጠቃሊይ አቅጣጫ ሲገሌፅ ግቦች ግን 
በጣም ውስጥ ናቸው፡፡ ግቦች ማሇት የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ተሌእኮውን 
ሇማሳካት የሚያስገኛቸው ውጤቶች ናቸው፡፡ 

 

ግቦች በቁጥር የተወሠኑ እና ሌዩ በሆነ በዴርጅቱ ተሌእኮ ሊይ ያነጣጠሩ 
አጠቃሊይ ሀተታዎች ናቸው፡፡ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ግቦች በማህበረሰብ 
ተግባርና በህብረተሰቡ ተግባር ሊይ ያነጣጠሩ ናቸው፡፡ 

 

ከማህበረሰብ ተግባር ጋር የተያያዙ ግቦች እነዚህ ማንኛውን አይነት ሇአንዴ 
መንዯር ማህበረሰብ ጥቅም የሚተባበሩ ተግባሮች ናቸው፡፡ ይህም የህዝብን 
አገሌግልቶች እና ላልች ጉዲዮችን ሇመጠገን ፣ ሇመፍጠርና ሇማስገኘት ይረዲለ፡፡ 

ምሳላ፡ የንፁህ ውሃ ፕሮጀክት  

          የመንገዴ ጥገና  ወ.ዘ.ተ 

 

ከማህበራዊ ተግባራት ጋር የተያያዙ ግቦች፡- እነዚህ ማንኛውም የግሇሰብን ወይም 
የማህበረሰብ እጥረት ወይም ተጋሊጭነት ሇማጥፋት የሚተገብሩ ተግባራት 
ናቸው፡፡ 

ምሳላ፡ የህፃናት ጉሌበት ብዝበዛን የማስቀረት ጥረት 

      - የቤት ውስጥ ጥቃትን መታገሌ ወ.ዘ.ተ 

 

1.3 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት መወቅር 
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የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ውሳኔ ሰጭ አካሌ ከ16-40 አባሊት የሚይዝው 
ጠቅሊሊ ጉባኤ ነው ሁለም የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት አባሊት (የዴርጅቱን 
መዋቅር ተመሌከት)፡፡ ጠቅሊሊ ጉባኤው የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት የቢሮ 
ሰዎች በዱሞክራሲያዊ የምርጫ ሂዯት ይመርጣሌ፡፡ 

 

 ከ8-12 የራስ አገዝ ቡዴኖች (በተሇየ ምክንያት ብቻ ከ8 በታች ሉሆኑ 

ይችሊለ) ስዴስተኛ ወራቸውን ያጠናቀቁ እና በአንዴ አካባቢ የሚኖሩ ከሆነ 

የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ማቋቋም ይችሊለ፡፡ 

 ከያንዲንደ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሁሇት ሁሇት ተወካዮች በራስ 

አገዝ ቡዴኑ ጥምረት ውስጥ ይወከሊለ፡፡ 

 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት መዝገብ ፀሏፊ እና ሁሇት ተወካዮች 

በስምምነት ከራስ አገዝ ቡዴኖች መካከሌ  ተመርጠው በራስ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት ውስጥ ይወከሊለ፡፡ 

 ¾^e ›Ñ´ u<É” ØU[� }¨"Ä‹“ S´Ñw ìNò Ÿ}KÁ¾ x• 

�”Ç=J’< ÃSŸ^M:: 

 የ^e ›Ñ´ u<É’< ØU[� õLÔ� Sc[� ¾”›<e ¢T>�¨< lØ` �“ 

}Óv` Ã¨c“M:: 

 ¾^e ›Ñ´ u<Éኖች ØU[� }Óva‰†¨<” uØ\ G<’@• KSÁ´ 

”®<e ¢T>�‰‹” ÁslTK<:: ”®<e ¢T>�‡U u^e ›Ñ²< 

u<É„‹ ØU[� ¾}kSÖ<�” ¾}Óv` �pÊ‹“ Óx‹ ÃðîTK<:: 

u�Á”Ç”Æ ”°e ¢T>� ¨<eØ u}KUÊ Ÿ4-6 ¾T>J” ›vL� ›K<:: 

¾”®<e ¢T>� ›vL� Ÿ^e ›Ñ´ u<É” ØU[� ÃS[×K< ’Ñ` Ó” 

Øቂ�‹ �”Å‹KA�†¨< Sc[� Ÿ›vM ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ¨<eØ 

K=S[Ø Ã‹LK<:: 
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1.4 ¾^e ›Ñ´ u<É” ØU[�‹ ›eðLÑ>ነት እና T>“ 

uÓMî •”Å}kSÖ¨< ¾e^ ›Ñ´ u<É„‹ ØU[�  

 Ÿ^e ›Ñ´ u=É„‹ }Óv` Ò` ¾TÃÒß uÓMî ¾}kSÖ< 

}Óva‹ ›K<� 

 ¾ÓM ØpU uT>ÁeÑ‟< ›=¢„T>Á© Ñ<ÇÄ† ¨<eØ ›ÃÑvU K^e 

›Ò´ u<É„‹ ¾መረጃ ፣¾Gw�፣ የ›p`x� �ee` ÁS‰‰M 

�”Í= 

 

U×U ÓMî ሇSJ” ¾^e ›Ñ´ u=É„‹ ØU[� 6 ª“ ª“ }Óv` ›K<� �’c<U:- 

1. ¾^e ›Ñ´ u<É„‹” TÖ“Ÿ`“ ›ÇÇ=f‹” SõÖ` 

 ›vM ¾^e ›Ñ´ u<É„‹” S”ŸvŸw SŸ�}M eMÖ“ SeÖ�“ 

H>dw መመርመር 

 ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ¾¨<eØ ›KSÓvv�†¨<” u^d†¨< Sõ�� 

c=Áp�†¨< ¾�’²=I �^e ›Ñ´ u<É„‹ ÁሇSÓvv�†¨<” 

Sõ��:: 

¾^አቡ በ(CLA) }¨"Ä‹ 

ClA }¨"Ä‹ I CLA              S´Ñw ìNò 

              sT> ”®<e ¢T>� 

Óß� ›e¨ÒÏ 

”›®<e ¢T>� 

¾wÉ       ` ›e}ÇÅ` ”®<e ¢T>� TIu^© ”®<e 

¢T>� 

CLA }¨"Ä‹II  
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 õLÔ~ u}Ñ‟ Ñ>²? በ›"vu=¨< ›ÇÇ=e ¾^e ›Ñ´ u<É„‹” TssU 

 

2. ŸK?KA‹ ›ÑMÓKA� ¨ß‹ Ò` �ee` uSõÖ` ¾Gw� Tcvcብ 

 ¾ldle Gw�“ ¾TIu^© ›ÑMÓKA� KTÓ‟ት ¾^e ›Ñ´ 

ቡÉ„‹ ØU[� �ee` �”Ç=ðØ` Ãu[��M:: 

 ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� e^‰†¨<” KSÅÓõ“ ¾}¨c’<� 

¾›e}ÇÅ` ¨ß‹” KSgð” ፈንዴ Tcvcw ÁeðMÒM: 

 

3. uõLÔ� LÃ የተSc[~ ‟aË¡�‹” TkÉ“ S}Óu` 

 õLÔ�‹” ŸSÇce vKð የ^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� (CLA) 

K›ባKA‰†¨<“ ›ÖnLÃ KTIu[cv†¨< ¾T>}Ñwb†¨< w²< 

uõLÔ� LÃ ¾}Sc[~ ‟aË¡�‹ K=„\ Ã‹MK<:: ¾^e ›Ñ´ 

u<Éኖ‹ ØU[� ›d�ò ¾J’ የKõLÔ� �’�ና }Óv`“ õLÔ�‹” 

uÅ[Í ¾TekSØ eራ ÁŸ“¨<“M:: ŸG<K<U ›”ÑwÒu= ¾Jኑ 

ኘሮጀክቶች በቅዴሚያ ይተገበራለ፡፡ እዚጋ እንዯገና የራስ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት ‟aË¡�‹” KS}Óu` Áe‹K¨< ²”É ŸእርÇ� 

cÜ‹ እና ŸK?KA‹ ›ÑMÓKA� cÜ ›"L� Gw� ÁðሊMÒK<፡፡ 

›”Ç”É ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[�  ¾T>Á’dD†¨<“ 

¾T>}Ñwb†¨< UdK? ‟aË¡�‹ ¾T>Ÿ}K<� “†¨<:- 

 

- Kትንንሽ Ií“� pÉS �UI`� ቤ� SªÁ 

- �UI`� KT>T\ Ií“� ¾Ø“� ¡õKA‹ 

- SGÃU’�” KTe¨ÑÉ �UI`� K^e ›Ñ´ u<É„‹ 

›vL� �“ KK?KA‹ 

- ¾•IM ¨õà 

- ¾�IM SÒ²” uSŸ` ¨p� �IM Ñ´� uTq¾� SgØ 

- ¾}ፋce MT�‹ 

 

4. TIu^© ችÓa‹ን Sõ�� 
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 MT� uTIu[cw ¨<eØ ¾e’UÓv` ²È KTssU Sw�” 

¾TeŸu` �“ ¾e^ GLò’�ን በ¨”Ê‹ uc?�‹ uMÍÑ[Ê‹ �“ 

u¨”É MÐ‹ KTÓ‟� ÁሇSና u}SddÃ u’²=I SካŸM Ó”‟<’� 

�”Ç=Ö“Ÿ`“ �”ÅÑ“ �”Ç=ËS` Ã[ÇM:: 

 ¾^e ›Ñ´ wÉ„‹ u¨<ÃÃ�†ው Ñ>²? TIu^© Ñ<ÇÄ‹” Á’dK<:: 

¨Ç=Á¬’<U u�¡¡ሇኛ �“ u}dd~ e’ UÓva‹ �“ uÖnT> 

uÔጂ ¾TIu^© MUÊ‹“ }Óva‹ LÃ ከeUU’� ÃÅ`dK<፡፡ 

ÃI”” Sk¾` SØö e^‹” K[ÏU Ñ>²? Ãµ ¾qS Ñ<Mu� 

ÁK¨< GÃM eLL kLM ›ÃJ”U KUdK?:- 

- ¾Ií“� Ñ<Mu� w´u³ �”Ç=qU Skekc 

- ¾u?� ¨<eØ Øn�” S•ÑM ¨²}... 

 

5. ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[�  ›e}ÇÅ^© }Óv` 

- ¾TIu^© ›S‰ቾ‹ K^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� ]þ`� 

TÉ[Ó ÃËU^K< 

- ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� K›e}ÇÅ]© ¨ጪ õLÔ�†¨< 

Ñ”²w ÃcuevK<:: 

 Ÿ^e ›Ñ´ u<É„‹ ›e}ªî* 

 }Óv^© ŸT>Å[Ñ< ‟aË¡�‹ ¾›e}ÇÅ` ¨ጪ 

 K^e ›Ñ´ u<É„‹ ŸT>cØ ›ÑMÓKA� ¾›ÑMÓKA� 

¡õÁ  

 ŸŸõ}† ›=”ye�S”� /u^e ›Ñ´ u<É„‹ ŸT>}ÇÅ` 

´p}† ›ÅÒ "K¨< ¾ገቢ ማስገኛ 

- ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� KTIu^© ›S‰ቾ‹ K=ÁqÁ†¨< 

ŸðKÑ< ¾Ÿ=e Ñ”²w S¡ðM ÃËU^K<:: 

 

6. �ee` �“ Ó”‟<’� SõÖ` 

- uTIu^© ፣uT>¢„T>Á© �“ uþK+"© Ñ<ÇÄ‹ LÃ Ø\ cò 

�ÉÑ� �“ eፋ ያሇ ¨<Ö?� KTeÑ‟� ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ 

ØU[� �ee` �“ Ó”‟<’� Ÿ}KÁ¿ ›"L� Ò` SSe[� 

›Ku�:: 
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- ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� Ÿ}KÁ¿ ›?Ë”c=‹ S”Óe� 

u›”É ›Ã’� e^ LÃ ÁK< ¡õል‹” ¾TIu[cw ›Å[ÍË� �“ 

S”Óe�© ÁMJ’< É`Ï�‹ Ò` ¨²} ÚUa Ó”‟<’�†¨<” 

TdÅÓ ›Kv†¨<:: 

 

U°^õ 2 

¾¨<eØ ¾e^“ ¾}Óv` SS]Á 

2.6  ¾¨<eØ e^ቸውን u²È KTŸ“¨” ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[�  

SS]Á‹” ueUU’� T²ÒË� ›Kv†¨< SS]Á‹ 

G<K<U ›vL� K=Ÿ}K<ª†¨< ¾T>‹K<“ ¾^e ›Ñ´ u<É„‹” 

›LT KTd”ካ� ÉÒõ ¾T>ÁÅ`Ñ< SJ” ›Kv†¨<:: 

 

2.7 ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� ›ባL� ሇጥምረቱ kLM SS]Á‹ 

�”Ç=Á²ÒÌ ’Ña‹ ÃS‰‡L†ªM፡፡ �’²=I” SS]Á‹ Ÿíñ 

u�L �”ÅIÒ†¨< uS¨<cÉ u’c< Sc[� e^†¨<” 

ÁŸ“¨<“K<፡፡ ›vL� ¾^d†¨<” SS]Á‹ �“ IÔ‹ 

›²ÒÏ}¨< unK Ñ<v›? S´Ñv†¨< ¾SËS]Á Ñî LÃ 

ÃS²Ñ¨vD†ªM፡፡ SS]Á‡ u×U Sc[�© “†¨<፡፡ ¨Å 

ewcv usT>’� eKSU×�፣ ¨Å ewcv u�¡¡K†¨< c¯� 

eKU×�፣ usT>’� eK መቆጠብ �“ �”ደ K?L¨< T¡u` 

�”ÇKv†¨< K=Á¨\ Ã‹LK<:: 

 

2.7.1 Ÿewcv Ò` ¾}ÁÁ²< SS]Á‹ ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ 

ØU[�  ¨`G© ewcv ¾ÓÉ SÅ[Ó ›Ku�፡፡ ¾}K¾ 

ewcv ›eðLÑ> J„ ሲÑ‡ K=Ö^ Ã‹LM:: ¾eucv k”፣ 
c¯ት (u¨` ¨<eØ ¾}¨c’ k” u=J” ÃS[×M) �“ x� 

u›vL� eUU’� �“ ¾‰K¨<” ያ¡M w²< c¨< K=Ñ‡u� 

¾T>‹M k” S¨c” ›Ku�:: 

 

 

2.7.2 uewcv SÑ‟� T[ÒÑØ u}ÁÁ² SS]Á‹ ¾G<K<U 

¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� ›vL� uewcv¨< LÃ SÑ‟

� ¾ÓÉ ’¨<:: U“Mv� T”†¨<U ›vM uewcv¨< LÃ 
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SÑ‟� ¾TÃ‹M ŸJ’ U¡”Á~” ቀዯም ብል uS“Ñ` 

Td¨p ›Ku�፡፡ U“Mv� ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� 

›vM kÅU wK¨< S[Í dÃcÖ< Ÿewcv u=k\ ¨ÃU 

›`õÅ¨< u=SÖ< Ÿ’²=I ¾^c ›Ñ´ u<É„‹ LÃ p×� 

ÃጣLሌ:: Kp×� ¾T>J’¨<” SÖ” u<É’< Ã¨e“M:: 

¾p×~ SÖ” ¾}ጋ’’ SJ” ¾Ku�U u²=I ¾}’d 

G<K<U ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ›vL� K=ŸõK< Ã‹LK< u^e 

›Ñ´ u<É„‹ ØU[� ewcv LÃ u=Á”e 80 uS� 

¾T>J’< ›vL� SÑ‟� ›Kv†¨<:: 

 

2.7.3 Ÿ^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� }¨"Ä‹ ¾e^ Ñ>²? Ò` ¾}Á²< 

SS]Á‹ ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� }¨"Ä‹ ¾e^ ²S” 

G<K� ¯S� ÃJ“M:: U“Mv� ›”É c¨< GLò’~” S<K< uS<K< 

S¨×� dÃ‹M u=k` uÖpLL Ñ<vዔ¨< eUU’� Á c¨< ¾e^ 

Ñ>²?¨< dÃÖ“kp Ÿ}¨"Ã’~ K=’d Ã‹LM:: 

 

2.7.4 Ÿ¨<d’@ ›c×Ø Ò` u}ÁÁ²< SS]Á‹ G<K<U ›Ã’� 

¨<d’@‹ u^e ›Ñ´ u<É„‹” ØU[� ¨<eØ uG<K<U ¾e^ ›Ñ´ 

u<É„‹ ØU[� ›vL� eUU’� ÃðìTM:: uT”†¨<U Ñ<ÇÃ LÃ 

¨<d’@ KTdKõ 80 uS� ¾T>J’< ›vL� መገኘት ¾ÓÉ ÃLM:: 

 

2.7.5 Ÿ›vM ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ Ò` Ÿ}¨Á¿ �“ uewcv†¨< ÃI” 

}Ÿ��K¨< ¨<d’@ ካባሇፉ በኋL ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� T”†

¨<U ›Ã’� T>“ �“ IÓ ÁpÇM:: 

 

2.7.6 ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� u›vM u^e ›Ñ´ u<É„‹ 

›e}ÇÅ^© እና የ›e}ÇÅ` SS]Á‹ ×Mn ›ÃÑuu<U �“U 

¾¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ›vM ’í’� ÁŸw^K<:: 

 

2.7.7 ¾›e}ÇÅ^© ¨ß‡” �”Ç=gõ”በ� ›vM ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ 

K^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� u¾¨\ Øm� ›e}ªî*‹” ÃŸõLK<:: 

¾T>ŸፈK¨< SÖ” u^e ›Ñ´ u<É„‹ �“ u^c ›Ñ´ u<É„‹ 

ØU` eUU’� Sc[� ÃJ“M:: u}‰K¨< Ñ>²? ¾^e ›Ñ´ 

u<É„‹” ØU[� ›e}ÇÅ^© ¨ß‹” ¾T>gõ”u�” Ñ”²w Ø\ 

x• KTekSØ ueT†¨< ¾v”¡ H>dw ይከፍታሌ:: 
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2.7.8 Ÿ^e ›Ñ´ u<É„‹ }SddÃ vMJ’ SMŸ< u^e ›Ñ´ u<É„‹ 

ØU[� ›vL� ¨<eØ U”U ›Ã’� ¾wÉ`“ የlÖv }Óv` 

›MðìSU፡፡ ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[� ›vL� u}SddÃU 

¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ›vL� eKሆ’< U”U ›Ã’� uÓM ¾›=¢„T> 

ØpU በጥምረቱ ¨<eØ TÓ‟ት ¾Kv†¨<U፡፡ ª“ ØpT†¨<  

ŸTIu[cu< •¨<ቅና TÓ‟ት ’¨<:: ›”É ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ 

ØU[� uU”U ›Ã’� ¾k” Ÿk” ¾”ÓÉ e^ ¨<eØ 

›Ã”kdkeU፡፡ ÃG<”“ K^e ›Ñ´ u<É„‹ ¾”ÓÉ ›Ò×T> 

TS‰†� Ó” Ã‹Lሌ:: 

 

¾^e ›Ñ´ u<É„‹ 15-20 c?�‹ ¾SËS]Á ›vM’� ›ÖnLÃ ›"M 

 lÖv‹/wÉ`“ G<K<U 

¾›=¢„T> }Óv` 

 u›vL� S"ŸM õp` 

 Sc[�© TIu^© Ñ<ÇÄ‹ 

uu?}cw �“ uTIu[cw ¨<eØ 

¾^e ›Ñ´ u<É„‹ ØU[�  

(8-12 የራስ አገዝ ቡዴኖች) 

¾¨<¡M“ Å[Í 

 ¾^e ›Ñ´ u<É„‹ TÖ“Ÿ` �“ 

›ÇÇ=ሶ‹” SSe[� 

 ŸK?KA‹ ›ÑMÓKA� ሰጪ‹ 

ጋር Ó”‟<’� SõÖ` 

 uTIu[cu< ¨<eØ e’UÓv` 

²È SõÖ` 

ôÈ_i” (8-12 የራስ አገዝ ቡዴኖች 

ጥምረት) 

¾}sS< U”’� 

 ¾}sS<” T”’� 

KTq¾�/KSÁ´ 

 KI´u< ÖnT> KJ’< þK=c=‹ 

Skeke �“ SÔ�Ô� 

 Ÿ¨<ß ›"L� Ò` Se}Òw` 

KSõÖ` IÒ© ›"M 

 



38 
 

ክፍሌ 3 

በፌዯሬሽን ዯረጃ የዴርጅት መመሪያ 
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3. በፌዯሬሽን ዯረጃ 

ፌዯረሽን የማሀበረሰብ ተቋም ከፍተኛው አካሌ ነው፡፡ ፈዳሬሽን በሚቋቋምበት ዯረጃ 

እያንዲንዲቸው ከ8-10 የሚሆኑ የራስ አገዝ ቡዴኖች አሎቸው፡፡ ከ8-10 በሚሆኑ የራስ 

አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ይዋቀራለ፡፡ ይህም ማሇት ወዯ 200 የሚዯርሱ ቤተሰቦችን 

ይወክሊሌ ማሇት ነው፡፡ አንዴ ቤተሰብ በአማካኝ አምሰት አባሊት ይኖሩታሌ ተብል 

ቢታሰብ አንዴ ፌዯሬሽን 10,000 የሚሆኑ ሠዎችን በቀጥታ ተፅእኖ ማዴረግ ይችሊሌ 

ማሇት ነው፡፡ ይህ የማሀበረሰብ ኃይሌ ነው፡፡ ብዙ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 

በአመታት ውስጥ እየተመሠረቱ በሄደ ቁጥር የፌዯሬሽኑ አቅም ማዯጉ ይቀጥሊሌ፡፡ 

ምንም እንኳን ፌዯሬሽን ከፍተኛው የማሀበረሰብ አካሌ ቢባሌም ይህ ማሇት ግን የራሰ 

አገዝ ጥምረት የሚወክለት የፌዯሬሽን አባሊት እና የራስ አገዝ ቡዴኖች አባሊት በራስ 

አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ውሰጥ የተወከለት ፍፁም የሆነ ስሌጣን አንዲሊቸው ያሣያሌ 

ማሇት አይዯሇም፡፡ ሀይለ አጠቃሊይ አሁንም ያሇው በራሰ አገዝ ቡዴኖች በተወከሇው 

አካሌ እጅ ነው፡፡ የራስ አገዝ ቡዴኖች አባሊት የማሀበረሰብ ተቋም “ባሇቤቶች” ሲሆኑ 

ዋናውን ውሣኔ የሚያሣሌፉትም እነሱ ናቸው፡፡ የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ፌዯሬሽን 

ሇተወሰነ በሰርአቱ ሇተሇገፀ ተግባር የተቀመጡ የራሰ አገዝ ቡዴኖች አባሊት ተወካዮች 

ናቸው፡፡ 

3.1 የፌዯሬሽን ባሕርያት 

የመሀበረሰብ ተቋም በፌዯሬሽን ዯረጃ የሚከተለት ባሕርያት ሉኖሩት ይችሊለ   

 በተግባሩ ሊይ መሠረት በማዴረግ በግሌጽ የተሇየ ባሕርያት አለት  

 ፌዯሬሽን ከራስ አገዝ ቡዴኖች እና ከራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ጋር የሚስማማ 

የራሱ የሆነ አሊማና ተግባራት አለት 

 የፈዯሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የፈዯሬሽኑን ስራዎች ያቅዲሌ 

ይተገብራሌ፡፡ 

3.1.1 ፌዯሬሽን በራሱ መብቶችና የተሇየ ማንነት ያሇው ተቋም ነው፡፡ የፈዯሬሽን 

ማንነት በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረትና በራስ አገዝ ቡዴኖች ውስጥ ካለ አባለቱ 

ራእይና ተሌእኮዎች ይመነጫሌ፡፡ 
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3.1.2 የፈዯሬሽን ተወካዮች አካሌ ከአባሌ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሁሇት ሁሇት 

ተወካዮች የተወጣጣ ነው፡፡ ተወካዮችም በራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በተዘጋጀ 

መስፈርት መሠረት ባዯርገ ምርጫ በጥንቃቄ ይመረጣለ፡፡ የራሰ አገዝ ቡዴኖች 

ጥምረት ተወካዮች ስምምነት ሇተዯረሰበት ጊዜ ያክሌ በፈዯሬሽኑ ውሰጥ 

ያገሇግሊለ፡፡ ይህ ጊዜም 3 አመት ነው፡፡ የአንዴ አባሌ ውክሌና በራስ አገዝ ቡዴን 

ውስጥ ያሇው ውክሌና ግን ሉቀጥሌ የሚችሌበት ሁኔታ አሇ፡፡ ይሁንና አባለ በራስ 

አገዝ ቡዴኑ ውስጥ አባሌ ሆኖ ይቀጥሊሌ፡፡ ነገር ግን አባለ የራስ አገዝ ቡዴን 

አባሌ ካሌሆነ እሱ ወይም እሷ ከዚህ በኋሊ የፈዯሬሽን አባሌ ሆነው መቀጠሌ ግን 

አይችለም፡፡ ተወካዮች መቀየር በአንዴ ጊዜ የሚፈፀም አይዯሇም፡፡ የፈዯሬሽኑ 

አባሊት በሁሇት ወር አንዴ ጊዜ ይገናኛለ፡፡ በመጀመሪያ ፈዯሬሽኑ በተቋቋመበት 

ጊዜ ግን በተዯጋጋሚ ሉገናኙ ይችሊለ፡፡ 

 

3.1.3 ፈዯሬሽን የማሀበረሰብ ሕጋዊ አካሌ ሲሆን በሚመሇከተው ሇፈዯሬሽኑ አሠራር 

ባህርይ ቅርበት ባሇው የመንግስት ኤጀንሲ የተመዘገበ ነው፡፡ ይህም ሕጋዊ 

መአቀፍ በዴንብ ከተጠና በኋሊና በራስ አገዝ ቡዴኖች ፀንሰ ሃሣብ ጋር ያሇው 

ግንኙነት ከተመረመረ በኋሊ ይፈፀማሌ፡፡ ምናሌባት ምንም አይነት የሕግ ማአቀፍ 

ከዚህ ሃሣብ ጋር የማይጣጣም ሆኖ ከተገኘ አዱስ ሕግ እንዱዘጋጅ መጏትጏት 

አስፈሊጊ ይሆናሌ፡፡ የፈዯሬሽኑ ሕግም ከሁለም የሀገሪቱ ሕግ ጋር መጣጣም 

አሇበት፡፡ 

3.1.4 ፈዳረሽኑ የፈዯሬሽኑን ተወካዮች ወክል የሚሰራ ዋና ሥራ አስፈፃሚ አሇው፡፡ 

የፌዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚዎች ፈዯሬሽኑ በሚያስቀምጣቸው መስፈርቶች 

መሠረት ከፌዯሬሽኑ አባሊት ውስጥ ይመረጣለ፡፡ የፈዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ 

ኮሜቴዎች ሇተወሰነ ጊዜ ያገሇግሊለ፡፡ አንዴ አባሌ የፈዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ 

ኮሚቴ ሉሆን የሚችሇው እሱ ወይም እሷ በፌዯሬሽኑ ውስጥ እስካለ ዴረስ ነው፡፡ 

የፈዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ ስራውን በዯንብ ያከናውን ዘንዴ አባሊቱ ከ8 

መብሇጥ የሇባቸውም፡፡ 
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3.1.5 በአጠቃሊይ ጉባኤው ተሣትፎ በዲበረና ሁለም በሚጋሩት ሁኔታ ፈዯሬሽኑ ግሌጽ 

የሆነ ራእይ፣ ተሌእኮና አሊማ ያዘጋጃሌ፡፡ 

3.1.6 ፈዯሬሽኑ በራሱ የሇያቸውን ስራዎች ሇማከናወን ስራን መሠረት ያዯረጉ 

ኮሚቴዎችን ያዋቅራሌ፡፡ ይህ ኮሚቴ ሇተወሰነ ጊዜ ያገሇግሊሌ፡፡ ፈዯሬሽኑ 

አስፈሊጊ ሆኖ ባገኘበት ጊዜና ሁኔታ ባሇሞያዎችን ሉቀይር ይችሊሌ፡፡ እነዚህ 

የውጭ ባሇሞያዎች ስራን መሠረት አዴርጏ በተቋቋው ኮሚቴ ውሰጥ ሉገቡ 

ይችሊለ፡፡ ፈዯሬሽኑ የሠው ኃይሌ ሇሚያስፈሌጋቸው ስራዎች ቋሚ ሠራተኛ 

ሉቀጥር ይችሊሌ፡፡ 

3.1.7 ፌዯረሽኖቹ ሇአባሊት አስፈሊጊ የሆነ እውቀትና መረጃ እንዱያገኙ ያዯርጋለ፡፡ 

አንዲንዴ ፈዯሬሽኖች ሇዚህ አሊማ የተቋቋሙ የመረጃ መአካሊት አሎቸው፡፡ 

3.1.8 ፈዯሬሽኑን የራሱ ቢሮ፣ የመገናኛ መሣሪያ እና የታተሙ የፅሕፈት መሣሪያዎች 

ይኖሩታሌ፡፡ 

3.2 የፈዯሬሽን ምሰረታና ስራ መጀመር 

 ፈዯሬሽን ሉመሠረት የሚችሇው የማሀበረሰቡ ተቋም በብዛትና በጥራት ትክክሇኛ 

እዴገት ሊይ በሚዯርስበት ጊዜ ነው፡፡ 

 የፈዯሬሽኑ አቅም የመሀበረሰብ ተቋሙን እንዱያስተዲዴር ከተገነባ በኋሊ ዴጋፍ 

ከሚያዯርጉ ዴርጅቶች ኃሊነቱን ይቀበሊሌ፡፡ 

3.2.1 ፈዯሬሽን ሉመሠረት የሚችሇው ጊዜው ሲዯርስ ነው፡፡ የቁጥር አመሊካች 

የሚሆነውም በቂ የሆኑ የራሰ አገዝ ቡዴኖች መኖርና ከ8-10 የሚሆኑ የራስ 

አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሲኖሩ ነው፡፡ ጥራትን በተመሇከተ ዯግሞ የራስ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት ጠንካራና ተግባራቸውን እና ኃሊፊነታቸውን በጥሩ ሁኔታ 

መወጣት የሚችለ ሲሆኑ ነው፡፡ የፈዯሬሽን ምስረታውን ማጓተትና 

ኃሊፊነትን በወቅቱ ያሇማስተሊሇፍ የማብቃቱን ሂዯት ያቀጭጨዋሌ፡፡ 

3.3.2 ከሊይ የተጠቀሱት አመሊካቾች /ክፍሌ 4.8 ተመሌከት/በራስ አገዝ ቡዴኖቹ 

ጥምረት መካከሌ ውይይት ሚዯረግባቸውን ስምምነት ሊይ ሲዯርስ ዴጋፍ 

ሰጭ ዴርጅቶች አዱሱን ፈዯሬሽን ሇመመስረት ሂዯቱን ማሣሇጥ ይጀምራለ፡፡ 
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3.2.3 የፈዯሬሽን ፅንሰ ሃሣብ የራስ አገዝ ቡዴኖችን ሇራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 

አባሊት ይብራራሊቸዋሌ፡፡ አንዴ ጊዜ ከሆኑና ስምምነታቸውን ካሣወቁ 

የዯሠሣው ሂዯት ይጀመራሌ፡፡ ዯሠሣውም በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረቶች እና 

በኘሮጀክት ኦፊሰሩ/በመሀበረሰብ አመቻች በጋራ በተመረጡ ቁሌፍ አመሊካቾችን 

መሠረት በማዴረግ ይፈፀማሌ፡፡ ዲሠሣ የተዯገባቸው እና ጥሩ ጥራት ያሊቸው 

ሆነው የተገኙት የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረቶች የፌዯሬሽን አባሌ ይሆናለ፡፡ 

3.2.4 በእያንዲንደ የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በጥንቃቄ ሁሇት አባሊት ይመረጡና 

በዙር እየተቀያየሩ በፈዯሬሽኑ ውሰጥ የራስ አገዝ ቡዴናቸውን ጥምረት 

ይወክሊለ፡፡ መስፈርቱ ሉሇያይ ይችሊሌ፡፡ የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 

በፈዯሬሽኑ ውሰጥ ያሇው የውክሌና ጊዜ 3 አመት ነው፡፡ ሇመጀመሪያ ጊዜ 

አንዯኛው ተወካይ በአንዴ አመት ረዘም ሊሇ ጊዜ ይቆያሌ በዚህ ሁኔታ 

የአባሊት መተካካት በአንዴ ጊዜ ሣይፈፀም እንዱቆይ ይሆናሌ፡፡ 

3.2.5 የኃሊፊነት ማስተሊሇፍ ሌምምዴ ቀዴሞ ዴጋፍ በሚሰጠው ዴርጅት ይሠሩ 

የነበሩትን ስራዎችና ፈዯሬሽኑ በራሱ ተረክቦ ተግባራዊ እንዯያዯርጋቸው 

የሚፈሌጉትን የቀሩ ተግባራት መሇየት ይዯረጋሌ፡፡ በዚህ ሌምምዴ በዴጋፍ 

ሰጪ ዴርጅቱ እስካሁን የሚሠሩ ተግባራት ይዘረዘራለ፡፡በፈዯሬሽኑ ጥሌቅ 

እይታ ከተዯረገባቸው በኋሊ ፈዯሬሽኑ እነዚህን ተግባራት እንዱረከብ 

ከተግባራቱ ጋር ይፃፋሌ የጊዜ ገዯቡ ምናሌባትም ዙር ባሇው ሁኔታ ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

3.2.6 በኃሊፊነት ማስተሊሇፍ ሌምምዴ ወቅት የአቅም ግንባታ ፍሊጏቶች ይሇያለ፡፡ 

እቅዴ ይወጣና ተግባራዊ ይሆናሌ፡፡ የውጭ አሠሌጣኞች ጋር ውሌ ሉገባ 

ይችሊሌ፡፡ 

3.2.7 አንዴ ጊዜ ፈዯሬሽኑ ተግባራቱን ሇመረከብ መተማማን ዯረጃ ሊይ ከዯረሰ ረጅ 

ዴርጅት ስራውን ያቆማሌ፡፡ ይህ በረጅ ዴርጅቱ የተወሰዯ እርምጃ 

የማሀበረሰቡን ተቋም መብቃት በመቀበሌ በፍሊጏት ያዯረገው ነው፡፡ ፈዯሬሽኑ 

የረጂ ዴርጅቱን በስራ ሊይ ያለ ቋሚ ንብረቶችም ሉረከብም ይችሊሌ፡፡  

3.3 የፈዯሬሽን ተግባራት  
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ፌዯሬሽኑ በተግባራቱ ሊይ መሠረት ያዯርጉ የታወቁ ባሕርያት አለት 

 ፈዯሬሽኑ ከራስ አገዝ ቡዴኖች እና ከራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ጋር 

የሚስማማ የራሱ የሆነ አሊማዎችና ተግባራት አለት፡፡ 

 የፌዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ የፈዯሬሽኑን ተግባራት ያቅዲሌ 

ይተገብራሌ፡፡ 

3.3.1 በአዱስ የተመሠረተ ፌዯሬሽን ራእዩን፣ ተሌእኮውን እና ግቡን ሇማዘጋጀት 

በስሌታዊ እቅዴ ማዘጋጀት ሂዯት ውሰጥ ያሌፋሌ፡፡ ይህ የሁለም 

መሀበረሰብ የሚጋሩት የጋራ አመሇካከት ስሇሚሆን በሂዯቱ ውስጥ የራስ 

አገዝ ቡዴኖችና የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ተወካዮች ይሣተፋለ፡፡ ነፃ 

ሆኖ ሇመስራት ይህንን ተግባር የረጅ ዴርጅቱ ሰው ከሚያሣሌጠው ይሌቅ 

ከውጭ የመጣ ሰው ቢያሣሌጠው ጥሩ ይሆናሌ፡፡ መንግስታዊ ያሌሆኑ 

ዴርጅቶች የራሣቸው ትኩረት የሚሰጡባቸው ሁኔታዎች ስሊለ ሣያውቁት 

በፌዯሬሽኑ ስሌታዊ እቅዴ ሊይ ተፅእኖ ሉያሣዴሩ ይችሊለ፡፡ 

3.3.2 ፌዯሬሽኑ ከረጅ ዴርጅት ሊይ የመሃበረሰቡን ተቋም አስተዲዯራዊና 

የአመራር ኃሊፊነት ይረከባሌ፡፡ በፈዯሬሽኑና በረጅ ዴርጅቱ መካከሌ 

የኃሊፊነት መተሊሇፍ ሌምምዴ ይካሄዲሌ፡፡ ስሇሆነም ፈዯሬሽኑ ቀስ በቀስ 

እስከ አሁን በረጅ ዴርጅቱ የሚሠሩ ስራዎችን ይረከባሌ ማሇት ነው፡፡ 

3.3.3 ሇራሰ አገዝ ቡዴኖች ሇራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ኃሊፊነትን በመወከሌ 

ፈዯሬሽኑ የመሀበረሰብ ተቋሙ በጥሩ ሁኔታ እየሠራና በዱሞክራሲያዊ 

መርህ እየተዲዯረ እንዲሌ ያረጋግጣሌ፡፡ 

 

3.3.4 ፈዯሬሽኑ ሇመሃበረሰብ ተቋሙ ሕጋዊ ግንኙነት ይሰጣሌ፡፡ ይህም ስሇሆነ 

ፈዯሬሽኑ የተሇያዩ አማራጮችን እና በሀገሪቱ ውሰጥ ካሇው ሕጋዊ 

ባሇስሌጣን ይመዘገባሌ፡፡ ከዚህ ጋር የሚገናኙ ሕጏች ባማይኖሩበት ሁኔታ 

ፈዯሬሽኑ ምቹ የሆነ ሕግ እንዱወጣና ሕጋዊ ማንነት እንዱያገኙ 

መጏትጏት አሇበት፡፡ 
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3.3.5 ፈዯሬሽኑ መሀበረሰብ እኩሌነት፣ ሠሊም እና ፍትህ እንዱያገኝ አሌግልት 

ይሰጣሌ፡፡ በማሃበረሰብ ውሰጥ መብታቸው የተጣሱ አባሊት ወዯ ፌዯረሽኑ 

ቢሮ ሉመጡ ይችሊለ፡፡ 

3.3.6 ፈዯሬሽኑ አጠቃሊይ አባለቱና መሀበረሰብ አስፈሊጊ ስሇሆኑ ጉዲዮች 

እውቀትና መረጃ ማገኘታቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ ይህ ምናሌባት የመረጃ 

ማአከሌ በማቋቋም ሉሆን ይችሊሌ፡፡  

3.3.7 ትብብርን ሇመግሇጽ እያንዲንደ የራስ አገዝ ቡዴን ትንሽ መዋጮ 

ይከፍሊሌ፡፡ ይህ ምናሌባት የአሜሪካ ድሊር በማጠቀሙ አካባቢ ከሆነ 

በአመት 0-50 የአሜሪካ ሣንቲም ሉሆን ይችሊሌ፡፡ የፈዯሬሽኑ የአስተዲዯር 

ወጭዎች በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በዋናነት ይሰባሰባሌ፡፡ 

አስፈሊጊውን ሇሚያሰባስቡት የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ፈዯሬሽኑ 

እቅደንና በጀቱን ያሣውቃቸዋሌ፡፡ 

3.3.8 ፈዯሬሽኑ ባስፈሇገ ጊዜ ጠቅሊሊ ጉባኤውን ሉጠራ ይችሊሌ፡፡ በተሇምድ 

ሁለንም 

3.3.9 የፈዯሬሽኑን አመታዊ ሰራ ሇመገምገም ጠቅሊሊ ጉባኤው በአመት አንዴ 

ጊዜ ይሰበሰባሌ፡፡ አሣታፊ የግምገማ መሣሪያዎች ስራ ሊይ ይውሊለ፡፡ 

ሇሂዯቱ ምናሌባትም የውጭ አመቻቾች በፌዯሬሽኑ ሉቀጠር ይችሊሌ፡፡ 

3.3.10 ፌዯረሽኑ ከረጂ ዴርጅቱ፣ ከላልች አመቻቾች እና ባሇሞያዎች ሊገኘው 

አገሌግልት ክፍያ ይፈፅማሌ፡፡ 

3.3.11 ብዙ አይነት የታቀደ ስራዎችን ሇመሰራት የፌዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ 

ኮሚቴ ስራን መሠረት ያዯረጉ ኮሚቴዎች ሉኖሩት ይችሊለ፡፡ ዋና ዋና 

ተግባሮችም  

 የሕዝቡን ተቋም ዱሞክራሲያዊ አሠራር ሇማረጋገጥ 

 በኢኮኖሚ ማብቃት ሊይ ጥሩ ሚና ሇመጫዎት 

 ፌዯሬሽኑ የሕዝቡን ተቋም ሇመሃበረሰብ ማብቃት ያዯርሠዋሌ 

 ፈዯሬሽኑ ሕዝቡን ሇፖሇቲካ ብቃት ያመጣሇታሌ  
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 ዋናው ሚና ነፃና ፍትሏዊ የሆነ መሀበረሰብ በመፍጠር ሇሁለም አባሊት 

ክብርና ስብእና መዴረሱን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

3.4 የፈዯሬሽኑ ተግባራት ሉሆኑ የሚችለ  

 የፌዯረሽኖችን ተግባር በእያንዲንደ ፌዯሬሽን እና በሚሠሩበት አካባቢ ሁኔታ ሊይ 

የሚወሰን በመሆኑ አንዲንዴ ሉሆን የሚችለ ሁኔታዎች በሌምዴ ሊይ 

ተመስርተው ተዘርዝረዋሌ፡፡ የፌዯሬሽኖችን ተግባር መዘርዝር ከመጠን ያሇፈ 

መተማመን ይሆናሌ፡፡  

 በአጠቃሊይ ፈዯሬሽኑ አሠሣ በተዯረበት ፍሊጏት ሊይ በመመስረት የተግባር አቅዴ 

ያዘጋጃሌ፡፡ እነዚህ እቅድች ሇራሰ አገዝ ቡዴኖች በተሰጡ ኃሊፊነቶች፣ የራስ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት፣ በስራ አስፈፃሚ ኮሚቴው እና በፌዯሬሽኑ ንዐስ ኮሚቴዎች 

እንዯሚሟለ ይረጋገጣሌ፡፡ ፈዯሬሽኑ ሉያከናውናቸው የሚችለት ተግባራት 

በጥንካሬያቸውን የአካባቢው ሁኔታ በሚጠይቀው ሁኔታ ነው፡፡ ተግባሮችን 

የሚመሩት አንዴ አንዴ መርሆች የሚከተለት ናቸው፡፡ 

3.4.1 የመሀበረሰቡን ፍሊጏት የሚያሟለ ተግባራት  

 መሀበረሰቡን አስፈሊጊ የሆኑ መረጃዎችን በጤና ጉዲይ፣ በገበያ ጉዲይ፣ 

የተሇያዩ የመንግስት አሠራሮች ወዘተ በተመሇከተ የሚያገኙበትን 

የማሀበረሰብ የመረጃ መአከሌ ፈዯሬሽኑ ሉያቋቁም ይችሊለ፡፡  

 የማሀበረሰብ አባሊቱ መጥተው ሙከራ የሚያዯርጉባቸው እና መረጃ 

የሚያሠባሰቡባቸው ብዙ ትክክሇኛ ቴክኖልጂ ያሊቸው አርአያ የሚሆኑ 

የመረጃ መአከሊት ይኖረዋሌ፡፡ 

 ሇአባሊቶቹ እና ሇማሀበረሰብ በግንኙነቶች ውሰጥ የዋስትና ሁኔታን 

ያመቻቻሌ፡፡ ይህ ዋስትና የጤና፣ የእህሌ እና አጠቃሊይ ዋሰትና ሉሆን 

ይችሊሌ፡፡ 

 ብዙ ጉዲዮች ሊይ ግንዛቤዎችን ሇማዲበር ፈዯሬሽኑ ጥሩ በሆነ ሁኔታ 

የህትመትና የኤላክትሮኒክስ ብዙሀን መገናኛን ይጠቀማሌ በዚህም 

አብዛኛውን ማሀበረሰብ መዴረስ ይቻሊሌ፡፡ 
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 ፌዯሬሽኑ በአባሊቱና በመሀበረሰብ ተሣተፎ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ጥበቃ 

ሇማዴረግ እርምጃዎችን ይወስዲሌ፡፡  ይህም እንዯየተፋሰስ አስተዲዯር እና 

ሰፊ የሆነ ስነምዴራዊ ቦታን የሸፈነ የአካባቢ ስነምሕዲር ጥብቅ እርመጃዎች 

ነው፡፡ 

3.4.2 ሀይሌና ተፅእኖ ፈጣሪነት ወሣኝ የሆኑበት ተግባራት 

 ከፖሉስና ከፍትህ አሠራር ጋር በተፈጠረ እና በቆየ ግንኙነት ፍትህ 

ሇተጓዯሇባቸው ሠሇባዎች ምክንያታዊ በሆነ ጊዜ ውስጥ ፍትህ 

ማግኘታቸውን ፈዯሬሽኑ ያረጋግጣሌ፡፡ የዯካሞችን እና አቃፊ የላሊቸውን 

መሀበረሰቦች ጉዲይ ያሣውቃለ፡፡  

 ከአካባቢው የመንግስት አስተዲዯሮች ጋር ቋሚ የሆነ ግንኙነት በመፈጠር 

እና እንዯ መንግስት የረዘመ እጅ ሆኖ በክትባት ኘሮግራሞች፣ በነብስ 

አዴን ተግባራት፣ በመሀይምነት ማጥፊትና ሰሊምንና መረጋጋትን 

ማነሣሣት ሊይ ይሰራሌ፡፡ 

 በከፍተኛ ዯረጃ ከተመረጡ ተወካዮች ጋር ግንኙነት መፍጠረና ቀጣይ 

እንዱሆን ማዴረግ 

3.5 ሇፌዯሬሽኑ አቅም ግንባታ የሚሆኑ ግብአቶች 

 ፈዯሬሽኑ ሚናውን፣ ኃሊፊነቱን እና ተግባሩን በትክክሌ ሇመረዲት የፈዯሬሽኑ 

አባሊት የአቅም ግንባታ ግብአቶችን ይፈሌጋለ፡፡ 

 ሇፈዯሬሽን የሚሰጠው የአቅም ግንባታ ግብአት ከርዲታ ሰጪው ዴርጅት 

ሃሊፊነትን ሇመቀበሌ እና የሕዝቡን ተቋም ስራ በትክክሌ ሇማከናወን ይረዲዋሌ፡፡ 

 

የፈዯሬሽን አባሊት ከርዲታ ሰጭ ዴርጅቶች ኃሊፊነትን የመቀበሌ እና መሀበረሰቡን 

መሠረት ያዯረገ ዴርጅት ሆኖ ሇመቀጠሌ ሚናቸውን በግሌጽ መረዲት አሇባቸው፡፡ 

አንዴን ዴርጅት ሇማስተዲዯርና ሇመምራት የአቅም ግንባታ ግብአት ሉያስፈሌጋቸው 

ይችሊሌ፡፡ 
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 የፈዯሬሽን አባሊት ኃሊፊነታቸውን እና ሚናቸውን በተሇይም በአሰአዊ መብት፣ 

የሕፃናት መብት እና በሴቶች መብት ዙሪያ ሇማሟሊት ይሰሇጥናለ፡፡ 

 የአቅም ግንባታ ግበአቶች ሇቅስቀሣና ሇጉትጏታ ይሰጣለ፡፡ 

 የፌዯሬሽን አባሊት የገንዘብ አስተዲዯር ጨምሮ የሕዝብ ተቋማት አስተዲዯርን እና 

አመራርን ሇማከናወን ግብአቶች ያስፈሌጊቸዋሌ፡፡ በዚህ ዙሪያ የራሱን የራሰ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት ብቃት ግምገማ ሇማካሄዴ እና ምክር ሇመስጠት ሇፈዯሬሽኑ 

በጣም አስፈሊጊ ነው፡፡ ፈዯሬሽኑ ፈንዴ ሇራስ አገዝ ቡዴኖችና ሇራስ አገዝ 

ቡዴኖች ጥምረት ሇማስተሊሇፍ ስራ ውስጥ ሉገቡ ይችሊለ ስሇዚህ ይህን 

ሇመምራት ክሕልት ያስፈሌጋሌ፡፡ 

 የራስ አገዝ ብዴኖች ጥምረት ከሚያስተዲዴሩት በሊይ የሆኑ ኘሮጀክቶችን 

ሇማስተዲዯር ዋና ሥራ አስፈፃሚ ኮማቴ እና ላልች ስራን መሠረት ያዯረጉ 

ኮሚቴ አባሊት ሇኘሮጀክት አስተዲዯርና በገንዘብ አሰተዲዯር ዙሪያ ግብአቶች 

ይቀርቡሊቸዋሌ፡፡ ይህ ማሇት ፈዯሬሽኑ በራሱ ይተገብራሌ ማሇት ሳይሆን ሇራስ 

አገዝ ቡዴኖች ጥምረት እና ሇራሰ አገዝ ቡዴኖች የተሠጡ ሰራዎችን 

በኮሚቴያቸው ውስጥ ክትትሌ ያዯርጋሌ ሇማሇት ነው እንጂ፡፡ 

 ፍሊጏት በመጣ ጊዜ ፈዯሬሽኑ ላልች የአቅም ግንባታ ግብአቶችን ሉፈሌግ 

ይችሊሌ፡፡    

ሇፈዯሬሽኑ የአቅም ግንባታ ግብአቶች የውጭ ሠው ጋር ውሌ ሉፈፀም ይችሊሌ፡፡ 

ሇተሇያዩ የአቅም ግንባታ ፍሊጏቶች ፈዯሬሽኑ የባሇሞያዎች የመረጃ ባንክ ሉኖረው 

ይገባሌ፡፡ 

3.6 በፌዯሬሽን ዯረጃ የራሰ ዯሠሣ  

ፈዯሬሽኑ ራሱን የመዲሰስ፣ ብቃቱን የመከታተሌ እና ያስገኘውን ውጤት በጊዜው 

መገምገም አሇበት፡፡ 

ፌዯሬሽኑ በአመት አንዴ ጊዜ ብቃቱን ሉዲሰስ ይችሊሌ፡፡ በዚህ አሣታፊ ዲሠሣ ውስጥ 

የፈዯሬሽኑ ዋና ስራ አስፈፃሚ ኮሚቴ አባሊት እና የፈዯሬሽኑ አባሊት ይሣተፋለ፡፡ 

ዲሠሣው በውጤታማ እና በጊዜው የተዯረሰባቸው የታቀደ ተግባራት እና የፌዯሬሽኑን 

ግብና አሊማ በጠበቁ የሰራ እቅድች ሊይ የሚያተኩር ይሆናሌ፡፡ 
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ፌዯሬሽኑ በአመት አንዴ ጉዜ ጠቅሊሊ ጉብኤ ይጠራሌ፡፡ በዚህ ስብሰባ ወቅት ፌዳሬሽኑ 

አመታዊ ሪፖርትና የሚቀጥሇው አመት ዕቅደን ያሣውቃሌ፡፡ እንዯዚህም ጠቅሊሊ ጉባኤ 

አመታዊ ግምገማውን ያካሂዲሌ፡፡ አመታዊ ግምገማው ሲካሄዴ በመተዲዯሪያ ዯንብ 

መሠረትና በአመጣው ውጤት ይሆናሌ፡፡ 

3.7 ሇፌዳሬሽኑ ሉሆኑ የሚችለ አማራጮች 

በአንዲንዴ ሁኔታዎች የተነሳ ቡዴኑ በፌዳሬሽን ዯረጃ መመስረት ባይችሌ ሉሆኑ 

የሚችለ አማራጮችን በዚህ ክፍሌ ተዘርዝሯሌ፡፡ 

በተሇያዩ ጥቂት ምከንያቶች ራሰ አዝ ቡዴኑ በፌዳሬሽን ዯረጃ ባይመሠረት እንኳን የራሱ 

የሆነ እሴትና አሇማ ይኖረዋሌ፡፡ 

 የማህበረሰብ ቁጥር ዝቅተኛ ሆኖ እስከ 100 ራሰ አገዝ ግሩኘ ወይም 8-10 የራስ 

አዝ ቡዴን ጥምረቶች መመስረት ባይችለ እንኳን ወዯ ሕብረት መምጣት 

ይችሊለ፡፡ 

 ባሌተጠበቁ ምክንያቶች የሚረዲው ዴርጅት ቢሮውን ቢዘጋ ወይም አካባቢውን ሇቆ 

ቢወጣ ከመሌቀቁ አስቀዴሞ ጥቂት ራሰ አገዝ ቡዴኖችን ሇምሣላ 15-20 

እንዱሁም 1 ወይም 2 የራሰ አገዝ ቡዴን ጥምረቶችን አቋቁሞ መውጣት አሇበት 

 የሚረዲው ዴርጅት ከአሊማው ወይም ከኘሮግራሙ አንፃር የተወሰነ የራስ አገዝ 

ቡዴን ማቋቋም ቢፈሇግ በትንሹ 10 ራስ አገዝ ቡዴን ወይም አንዴ የራስ አገዝ 

ቡዴን ጥምረት መመሰረት አሇበት፡፡ 

4. የጊዜ ሰላዲ 

 በራስ አገዝ ቡዴን ሃሣብ ውሰጥ ብዛት ጠቃሚ ነው በተሇይ የማብቃት ሂዯቱን 

ሇማጠናከር ብዛት ወሳኝነት አሇው፡፡ በአተገባበር ሂዯት ውሰጥ ጥራትና መጠን 

እያመዛዘንን መሄዴ መቻሌ አሇብን፡፡ ራስን በራስ የመገምገሚያ መሇኪያዎች 

በተሇያዩ በሕዝባዊ ተቋማቶች ውስጥ ከዚህ በፊት ባሇው ምዕራፍ ውስጥ እንዳት 

ማሣሳካት እንዲሇበት ተገሌፀዋሌ፡፡ 

 በመጠን እንዳት እያዯጉ እንዲሚሄደ በዋናነት የሚያሳዩ ሂዯቶችን በዚሀ ክፍሌ 

ውሰጥ እንዯሚከተሇው ተቀምጠዋሌ፡፡ 
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3. ሂዯቱን በመተግበር ሁኔታ ሊይ ያለ ዯረጃዎች  

አመት ዯረጃ የራአቡ 

ቁጥር 

የራአቡጥ 

ቁጥር 

ፈዯሬሽን የሰው ኃይሌ ግብአት 

0 
የሙከራ ጊዜ 6 

  1 ኘሮጀክት ኦፊሰር 

0.5   2 የማህበረሰብ አመቻች 

 

 

1 የማስፋፊያ 

ጊዜ 
30 2 

 

1 ኘሮጀክት ኦፊሰር 

4-6 የማህበረሰብ አመቻች 1.5 

2 

2.5  

 

3 
የማብቃት 

ዯረጃ 
100 8 ፌዯሬሽን 

 

1ፒኦ 4-6 የማህበረሰብ አመቻች 

ቢያንስ 2 የማህበረሰብ አመቻች 

በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 
የሚታገዝ 

3.5 

 

 

4 

 

ስራ 

የማቆሚያ 

ዯረጃ 

150 12 

  
 

1ፒኦ 4-6 የማህበረሰብ አመቻች 

አብዛኞቹ የማህበረሰብ አመቻች 
በራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 
የሚታገዝ 4.5  

 

 

 

 

 

በሠንጠረዥ ውስጥ ያለት ሂዯቶች በ3 ዯረጃዎች መካፋፈለ ጠቀሜታ አሇው፡፡ እነሱም 

የሙከራ ጊዜ፣ የማስፋፊያ ጊዜና የማጠቃሇያ ወይም የማብቂያ ጊዜ ናቸው፡፡ በሠንጠረዥ 

ውስጥ ያለት ሶስት ዯረጃዎች መምጣት የሚፈሇገውን የራሰ አገዝ ቡዴን፣ የራስ አገዝ 

ቡዴን ጥምረቶች እና የፌዳሬሽኑን ዕዴገት የሚያሳይ ነው፡፡ 
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የማስፋፈያ ጊዜ የጊዜው ሂዯት ሁሇት አመት ነው፡፡ ረጂው ዴርጅት በዚህ 

የመስፋፉያ ጊዜ ውስጥ በጣም በአትኩሮትና በአንክሮ ሂዯቶችን በመመሌከት 

በመጀመሪያው የሙከራ ጊዜ ወይም 6 ወር የታዩ የአተገባበር ጉዴሇቶችን በመሙሊት 

የሚሄዴበት ጊዜ ነው፡፡  

የመከፋፈያ ጊዜ ቡዴን የመመስረቱ መጠን በከፍተኛ እየጨመረ የሚፈሇገውን ብዛት 

መዴረስ ነው፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ ጥቂት የማህበረሰብ አመቻቾች መሇየት ያሇበት ጊዜ 

ነው፡፡ ቡዴኑ ጥሩ የሚባለ የማህበረሰብ አመቻቾችን ይይዛሌ፡፡ /መጀመሪያ ሊይ 

ያለትን 2 አመቻቾች በማካተት/ 

በዚህ ጊዜ ውስጥ ረጂው ዴርጅትና የተቋቋሙ የራስ አገዝ ቡዴን ሇማህበረሰብ 

አመቻቾቹ ጥሩ ግንዛቤ በመስጠትና ከአመቻቾቹ ምን እንዯሚጠበቅ ማስረዲት 

ያስፈሌጋሌ፡፡  

የሙከራ ጊዜ፡ የጊዜው ሂዯት 6 ወር ሲሆን የሚነሳው ከመጀመያው የራሰ አገዝ 

ቡዴን ምስረታ ጀምሮ ነው፡፡ እዚህ ዯረጃ ሊይ ሂዯቱ ቀስ እያሇ እንዱሄዴ ይመረጣሌ 

ምክንያቱም ረጁው ዴርጅት ሕዝብ/ ማህበረሰቡ የአዯራጀጃቱ ሂዯት ስሊሌተሇመደትና 

እንዱሁም ከተግባር የመማር ሂዯቱ ቦታውን እስከሚይዝ ዴረስ ይሆናሌ፡፡ 

በተጨማሪም ማህበረሰቡ ቡዴን የመምስረቱ ጠቀሚታውን እስከሚረደ ወይም 

እስኪቀበለት ዴረስ ጊዜ የሚወስዴ ስሇሆነ ነው፡፡  

በዚህ ሙከራ ጊዜ ትክክሇኛ የሆኑ የማህበረሰብ አመቻቾች የሚፈሇጉበትና በቀጣይነት 

እንዱሄደ ሇማዴረግ ይሄ ዯረጃ ወሳኝነት ያሇው ነው፡ ረጂው ዴርጅት የማህበረሰብ 

አመቻቾች ከመምረጡ በፊት ሚናቸውና ኃሊፊነታቸውን የሚረዲበት ጊዜ ነው፡፡ 

እንዱሁም ማህበረሰብ አመቻቾች ስራቸውን በአግባቡ ተረዴተውና እንዳት ምሊሽ 

መስጠት እንዲሇባቸው ሚያውቁበት ዯረጃ ነው፡፡ 

የማህበረሰብ አመቻቾች በየወሩ አንዴ የራሰ አገዝ ቡዴን ማቋቋምና እንዱሁም 4 

የስሌጠና ሞዳልችን በማቅረብ በጥሩ ሂዯት እንዱሄዴ ማዴረጊያ ዘዳ ነው፡፡ ከመጠን 

በሊይ የሆነ የራሰ አገዝ ቡዴን በዚህ ዯረጃ አስፈሊጊ አይዯሇም/ ወይም መወገዴ 

አሇበት፡፡ 
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ስሇዚህ በአጠቃሊይ ማሀበረሰቡ ውሰጥ የርዲታ ሰጭ ዴርጅቱ ተጨማሪ የማሀበረሰብ 

አመቻቾችን ባለት የራሰ አገዝ ቡዴኖች አባሊት በመታገዝ መሇየት አሇባቸው፡፡ 

በዚህ ዯረጃ የተቀመጠው ግብ በዚህ አመት መጨረሻ ሊይ 24 የራስ አገዝ ቡዴኖች 

እንዱመሠረቱ ከዘህ በፊት ከተመሠረቱት ስዴስተ በተጨማሪ እና በሁሇተኛው አመት 

ላሊ 3ዏ የራስ አገዝ ቡዴኖች በመጨመር አጠቃሊይ የራስ አገዝ ቡዴኖች ቁጥር 6ዏ 

ያዯርሰዋሌ /6+24+3ዏ=6ዏ/፡፡ አንዴ ጊዜ የራሰ አገዝ ቡዴኖች ቁጥር አስር ከዯረሰ 

የማሀበረሰብ አመቻቾች የራሰ አገዝ ቡዴኖቹን ሇራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ፅንሰ 

ኀሣብ እና ስሇመጀመሪያው የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት እንዱያዯርጉ ሃሣባቸውን 

አትኮሮት ሊይ ያዯርጋለ፡፡ በጊዜው የማሀበረሰብ አመቻቾችን ከራስ አገዝ ቡዴኖች 

ጥምረት ፅንሰ ሃሣብ ጋር እንዱተዋወቁ እርዲታ ሠጭው መንግስታዊ ያሌሆነ 

ዴረጅት ቡዴኑ የሚመሰረትበትን ፍጥነት ሁኔታ ግንዛቤ ቢኖረው በጣም ጥሩ ነው፡፡ 

አንዯኛው የራስ አዝ ቡዴኖች ጥምረት ተግባር ሇአባሌ የራስ አገዝ ቡዴኖች ክብካቤ 

ማዴረግ እና አዲዱስ ቡዴኖች መመስረት ነው፡፡ ስሇዚህ ሇማስፋፈያው በዯረጃ ሁሇተኛ 

አመት ቀዴሞ የመተሰረተው የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት በተጨማሪም አዲዱስ 

የራሰ አገዝ ቡደኖችን ይመሠረታሌ፡፡ ይህ እንግዱህ 6ዏ የራሰ አገዝ ቡዴኖች እና 5 

የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ምስረታ ተግባራዊ የሚሆንበት መንገዴ ነው፡፡ ቁጥሮቹ 

እንዯገና አመሊካቾች ናቸው፡፡ በአካባብው ሁኔታ ሊይ መሠረት በማዴረግ ትክክሇኛው 

ቁጥር በትንሹ ሉያንስ ወይም ሉጨምር ይችሊሌ፡፡ 

አቅም የመፈጠር ዯረጃ፡ ይህ በግምት ሇ3 አመት ጊዜ ይሆናሌ፡፡ የራስ አገዝ ቡዴኖች 

ምስረታ እና የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ምስረታ ፍጥነት ሉቀጥሌ እና ከዚህ 

በሊይም ሉጨምር ይችሊሌ ብዙ እና በዙ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት 

እስከተመሠረቱ እና በቡዴን ምስረታ እና በማጠናከር ሊይ እስከተሣተፊ ዴረስ፡፡    

በዚህ ጊዜ ዋናው ስራ የሚሆነው ሚናዎችንና ኃሊፊቶችን ከዴጋፍ ሰጭ ዴርጅቱ ወዯ 

ሕዝቡ ተቋም ማስተሊሇፍ ነው፡፡ 

የፈዯሬሽን ምስረታው ላሊ በጣም አስፈሊጊ ወሳኝ ተግባር ነው፡፡ ፈዯሬሽን የሚመሠረተው 

ወዯ አንዴ መቶ ገዯማ የራስ አገዝ ቡዴኖች ሉኖሩ እና ስምምነት ወይም ከዘያ በሊይ 

የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሲኖሩ ነው፡፡ ይህ ዯረጃ ሂዯቱ በተጀመረበት በአራት 
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አመታት ውሰጥ ሉዯረስበት ይችሊሌ፡፡ የፈዯሬሽን አቅም ግንባታ በረጅ ዴርጅት 

ሇሚቀጥሇው አንዴ አመት ራሱን ከስራዉ ሇማውጣት በሂዯት ሊይ ባሇበት በተመሣሣይ 

ጊዜ ይዯረጋሌ፡፡ በ5 ወይም በ6 አመት ውስጥ ርዲታ ሰጭ ዴርጅቱ ከስራው ውሰጥ 

ራሱን ሙለ በሙለ ማውጣት መቻሌ አሇበት፡፡ 

የማሀበረሰብ አመቻቾች ቁጥር በምስረታ ጊዜ መጨመር የሇበትም ከ4-6 እንዯሆነ 

ይቆያሌ እንጂ፡፡ የመሀበረሰብ አመቻቾች ቀስ በቀስ የሕዝብ ተቋም ስራዎችን 

ይስረክቧቸዋሌ፡፡ ይህ መተሊሇፍ የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ከተመሠረተ 6 ወር 

ከሆነው ጊዜ ጀምሮ ይጀመራሌ፡፡ 

አዲዱስ የራስ አገዝ ቡዴኖች እና የራሰ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ምስረታ ፌዯሬሽን 

ከተመሠረተ በኋሊ እና ዴጋፍ ሰጭ ዴረጅቱም ሰራውን ካቆመ በኋሊም ይቀጥሊሌ፡፡ 

ፈዯሬሽኑ በተመሠረተበት ጊዜ 8 የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሉኖሩ ይችሊለ፡፡ ከሶስት 

አመታት በኋሊ በፌዯሬሽኑ ስር እስከ 15 የሚሆኑ የራስ አገዝ ቡዴኖች ጥምረት ሉኖሩ 

ይችሊለ፡፡ የቁጥሩ እዴገት ፌዯሬሽኑ እስከፈሇገ ዴረስ ሉቀጥሌ ይችሊሌ፡፡ በስነ ምዴራዊ 

ሽፋን ወይም የአስተዲዯር ዴንበርን መሠረት በማዴረግ ፌዴሬሽኑ ሇምስረታ ወሰን 

ሉያዯርግ ይችሊሌ ነገር ግን በላሊ መሌኩ ዯግሞ የዚህ መንገዴ ጥንካሬ ሕዝቡ የሕዝቡን 

ተቋም ቀጣይነት ባሇው መሌኩ መቀሊቀሌ ይችሊሌ፡፡ 

 


