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فصل اول  -احکام عمومی
مبنی
ماده اول:
این طرزالعمل به تأسی از ماده های دهم جزء  12وهجدهم قانون آب و با نظر داشت تقویت و حفظ
سيستم عنع نوی و پسندیده ميرآب که یک ميراث فرهنگی در تنظيم و مدیریت آب برای آبياری کشوربه
شمار می رود ،به منظور تنظيم امور مربوط به تأسيس  ،ثبت و طرز فعاليت های انجمن های استفاده
کنندگان آب ،اساسنامه و نيازمندي هاي مقررات داخلي ،پشتيبانی وتقویت همکاری وزارت انرژی و آب
در این زمينه وضع گردیده است.
انواع انجمن های استفاده کننده گان آب
ماده دوم:
انجمن در این طرزالعمل به انجمن استفاده کننده گان آب طوریکه در ماده سوم جزء  1قانون آب تصریح
گردیده یا هر انجمن دیگری که اهداف آن با مدیریت همه جانبه منابع آب در تناقض نباشد ،اطالق می
گردد.
شخصيت حقوقی
ماده سوم:
هر انجمن که مطابق این طرزالعمل ایجاد ميگردد با تثبيت شخصيت حقوقی دارای تمام حقوق و وجایب
ذیل ميباشد:
 .1دعوا نموده و یا مورد ادعا قرار می گيرد.
 .2ميتواند جهت انجام وظایف خود زمين ،تاسيسات ،تجهيزات و غيره دارایی ها را داشته باشد.
 .1و جوه مالي خویش را از طریق حق االجرت امور خدماتی مربوط آب ،اعانه های داوطلبانه نقدی
و قرضه ها به دست آورد.
 .4طبق ماده چهارم ،سيزدهم و هفدهم قانون آب  ،این نهاد در چهارچوب مدیریت منابع آب به حيث
یکي از شركاي مهم پنداشته ميشود.
واحد فرعی
ماده چهارم:
به منظور پيشبرد امور مربوط به ماده سوم ،ساحه فعاليت مدیریت انجمن هاای اساتفاده کنناده گاان آب مای
تواند به واحد های منطقی فرعی مدیریتی کوچکتر که دارای ساختار تشکيالتی با ميکانيزم های نماینادگی
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جامع که درمقررات داخلی انجمن تصریح گردیده است ،تقسيم گردد .بطور كلي ،این واحد هاي كوچكتر به
نام گروپ هاي استفاده كننده گان آب اطالق ميگردد.
اتحاديه انجمن ها
ماده پنجم:
تعداد از انجمن های مربوط به منظور پيشبرد وظایف مرتبط به ماده سوم ،اتحادیه انجمن ها را با اهداف
مشابه مدیریتی یا سایر منافع مشترک تشکيل داده ميتوانند .اتحادیه دارای اساسنامه و قواعد داخلی بوده و
به حيث شخصيت حقوقی شناخته شده و از حقوق مشابه ماده سوم این طرزالعمل در صورتيکه اتحادیه از
اهداف انجمن های تحت االثر تخطی نکند ،برخوردار ميگردد .ایجاد و ثبت اتحادیه انجمن استفاده كننده
گان آب مانند روش ایج اد و ثبت انجمن استفاده كننده گان آب طبق احكام مندرج این طرزالعمل  ،صورت
ميگيرد .این انجمن ها ميتواند در هر مقياس در حوزه فرعي دریایي كه براي آن اهداف مشترك مدیرت
وجود داشته باشد ،تاسيس گردد.
ایجاد اتحادیه های انجمن های استفاده کننده گان آب:
 -1اتحادیه ها ميتوانند به ابتكار انجمن ها تشكيل گردیده و عين پروسيجر ثبت را كه از آن در ماده
 8الي  11این طرزالعمل ذكر گردیده است ،دنبال نمایند.
 -2انجمن ها مي توانند به هر سطح مناسب اتحادیه ها را ایجاد نمایند.
وظايف انجمن ها
ماده ششم:
انجمن ها ميتوانند داراي وظايف ذيل باشند:
 .1جلوگيری از ضایعات آب؛
 .2حفاظت از منابع آب؛
 .1جلوگيری از استفاده غيرقانونی آب؛
 .4برطرف کردن یا تنظيم رفع هر نوع موانع غيرقانونی در مسير آب؛
 .5جلوگيری ازهر نوع فعاليت غيرقانونی که باعث کاهش کميت و کيفيت آب در منبع گردد؛
 .1تنظيم جریان مسير آب با پاککاری مجرای آن ،کاهش خطر صدمه به زمين در هنگام سيالب ها،
تغيير مسير آب دوباره به مسير قبلی آن که بنابر عوامل طبيعی تغيير کرده باشد؛
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تنظيم و نظارت از توزیع و استفاده عادالنه آب با توجه به استحقاق استفاده کننده مربوط ؛

 .8در صورت کمبود آب ،محدود یا ممنوع کردن استفاده از آب ،مطالبه رها نمودن آب از افراد که آب
تحت کنترل شان ذخيره گردیده است؛
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 .1عرضه خدمات مادیریتي ،آماوزش و ساایر خادمات حماایتی باه نهااد هااي عرضاه كنناده خادمات آب و
جوامع روستایي ؛
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ارائه خدمات مدیریت حوزه هاي آبگير در تفاهم با ادارات ذیربط دولتی؛

.11

انجام امور حفظ و مراقبت و بهره برداری از تأسيسات آب تحت كنترول ومدیریت آن؛

.12

ثبت و كنترول كميت و كيفيت جریان دخولي و خروجي آب.

.11

انجام سایر وظایف كه به اساس قانون آب و این طرزالعمل سپرده شود.

حقوق و فوايد
ماده هفتم:
استفاده كننده گان آب با ایجاد انجمن ها از حقوق ذیل بهره مند ميگردند:
 بدست آوردن حقآبه هاي قانوني در ساحات مربوطه
 مالكيت و كنترول تاسيسات آبي بشمول ساحات تغذیه ( ریچارج)
 نمایندگي در شوراي حوزه فرعي دریایي ( جایيكه تصاميم مهم روي مدیریت منابع آب بشمول
حفظ منافع استفاده كننده گان آب ،اتخاذ ميشود) .
فوايد انجمن راجسترشده قانوني:
 انجمن منحيث نهاد قانوني از سرمایه گذاري دولت در پروژه هاي ساحات مربوطه برخوردار
ميگردد؛
 انجمن به قرضه ها دسترسي پيدا كرده ميتواند؛
 انجمن فعاليت هااي عایاد زا را جهات تاامين اهاداف شاان كاه هماناا دسترساي باه آب ماورد نيااز(از
طریق اخذ اجرت خدمات آب و سایر منابع) ميباشد ،انجام داده و از این طریق بنيه مالي خویش را
نيز تقویت بخشيده ميتواند.
اصطالحات
ماده هشتم:
 .1اداره حوزه دريايی :نهاد های اند که به منظورپالن گـذاری همه جانبه منابع آب جهت تنظيم
وانکشا ف منابع آب  ،حفا ظت محيط زیست  ،سهميه بندی وتوزیع عادالنه حقابه وسا یر امور
مربوط به آب توسط وزارت انرژی و آب ایجاد ميگردد( ماده  1221قانونآب) .اداره حوزه
دریایي با شوراي حوزه دریایي به منظور اشتراك استفاده كننده گان و سایر نهاد هاي اجتماعي،
فرهنگي در روند تصميم گيري تشریك مساعي مينماید.
 .2شوراهای حوزه دريايی :شـورا های حوزه های در یا ئی متشکل از نمـا یندگـان استفاده کنند گان
آب  ،ادارات ذیربط دولتی مرکزی ومحلی وسا یرجوانب ذیدخل در حوزه دریایی ميباشد.
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 .1اداره حمايت جوانب ذيربط :به اساس تشکيالت وزارت انرژی و آب به دفتر حمایت جوانب
ذیربط اطالق ميگردد که تحت هماهنگ کننده اداره حوزه دریایی و حوزه فرعی دریایی ميباشد.
 .4انجمن استفاده کننده گان آب :عبارت از اجتماع داوطلبانه اشخاص حقيقی یا حکمی است که به
منظور تأمين اهداف اجتماعی ،اقتصادی و حرفه یی استفاده از آب مطابق به احکام قانون آب و
این طرزالعمل تأسيس مي گردد( ماده  121قانون آب).
 .5گروپ استفاده كننده گان آب :در صورتيكه انجمن استفاده كننده گان آب ساحه وسيع عملياتي را
تحت پوشش داشته باشد ،ساحه ممكن به زون ها تقسيم گردد .اعضاي كه نمایندگي از یك زون
نماید به نام گروپ استفاده كننده گان آب یاد ميشود .یعني چندین گروپ استفاده كننده گان آب
مركب از یك انجمن استفاده كننده گان آب ميباشد.
 .1اتحاديه انجمن ها :به گروه از انجمن های متحد اطالق ميگردد که به منظور تامين اهداف
اجتماعی ،اقتصادی و تخنيکی مرتبط به استفاده آب طبق قانون ایجاد ميشوند.
 .7اساسنامه انجمن استفاده کننده گان آب :سندی است که در آن اصول  ،وظایف و تشکيالت قانونی
یک انجمن استفاده کننده گان آب تصریح گردیده است .وظایف و فعاليت های یک انجمن ،نظر به
مقصد و اهداف انجمن فرق داشته بنا ً اساسنامه ها هم مختلف ميباشد .با آنهم ازخطوط اساسی و
وظایف الزمی که در این طرزالعمل تذکر یافته است ،پيروی ميگردد.
 .8مقررات داخلي انجمن :یك انجمن ميتواند در صورت ضرورت مقررات داخلي خویش را ترتيب
نمایدقابل ذكر است مقررات داخلي تحت هيچنوع شرایط نميتواند اساسنامه یا مقاصدي را كه در
اساسنامه بيان گردیده ،تغيير دهد.
 .1ساحه مديريت :ساحه فعاليت انجمن استفاده کنندگان آب بخش از اراضي می باشد كه در آن
ساحه استفاده هاي مشخص آب كه اهداف انجمن را تشكيل ميدهد ،انجام ميابد .و طور معين
ميگردد كه جریان دخولي و خروجي آب قابل سنجش باشد .ساحه متذكره مختص به یك انجمن
بوده و در عين وقت انجمن مختلف دیگر ادعاي مدیریت ساحه مربوطه را كرده نميتواند.
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واحد فرعی :در رابطه به انجمن هاي استفاده كننده گان آب به معني تقسيم فرعي ساحه

مدیریت جهت فراهم آوري تسهيالت فعاليت هاي موثر انجمن  ،ميباشد .واحد فرعي ميتواند به
اساس مرز هاي هایدرولوژیكي یا سایر معيار هاي كه توسط استفاده كننده گان معين ميگردد،باشد.
.11

سال مالی :سال مالی ادارات حوزه دریایی و حوزه های فرعی دریایی سال هجری

شمسی بوده که از روز اول حمل آغاز و در آخرین روز ماه حوت خاتمه می یابد.
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تأسيسات آبی :شامل تعميرات ،کاسه هاي ذخيره ،بندها ،مخزن ها ،مجراهای آب ،ترناب

ها ،چاه ها ،كانال ها ،زابرها ،معبرهای آب  ،دریچه های تخليه و سایر ساختمان های که جهت
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انشعاب ،ذخيره ،انتقال ،اندازه گيری و تصفيه آب  ،حفاظت و نگهداری ،كار ها جهت كاهش
سيالب ها ،حفاظت در برابر سيالب ها و تصفيه آب بکار ميرود.
.11

حفظ و مراقبت :محافظت مستمر  ،ترميم و امور عملياتي سيستم های آبياری ،آبرسانی و

زابر ها طوري که دیزاین و اعمار شده اند .الزم است تا حفظ و مراقبت و امور عمليات آن مطابق
معيارهای مناسب و مشخصات بهره برداری انجام یابد تا توزیع و انتقال آب به مزرعه و سایر
مقاصد به بهترین وجه به اساس احکام قانون آب و اهداف انجمن صورت گيرد.
.14

حالت موقت :به انجمن تایيد شده موقت گفته ميشود كه مكلف به اصالح كاستي هاي مربوط

طي مدت زمان معين كه توسط اداره حوزه دریایي مشخص گردیده ،ميباشد .انجمن موقت از
كليه حقوق و مسووليت هاي یك انجمن منظور شده طي مدت زمان متذكره  ،بهره مند ميباشد.
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فصل دوم  -ايجاد انجمن های استفاده کننده گان آب
شرايط ايجاد
ماده نهم:
اسناد ذیل جهت ایجاد قانونی یک انجمن ضروری ميباشد:
 )1فورمه درخواست
 )2اساسنامه و مقررات داخلی
 )1لست اعضا و بورد انتخابی
 )4در ابتدا اعضای انجمن ميتوانند متشکل از تعداد نمایندگان باشند که طور مکمل از کليه ساحات
مدیریت مربوطه نمایندگی نمایند .
 )5عضویت در انجمن بدون در نظرداشت مسایل قومی ،جنسيت و اجتماعی حاصل ميگردد.
 )1صورت جلسه ایجاد انجمن که توسط اشتراک کننده گان جلسه امضا شده باشد.
 )7اعضای انجمن باید متشکل از تمام استفاده کننده گان ذیربط در امور آب باشد.
 )8رئيس انجمن استفاده کننده گان آب و هيئت مدیره آن در مجمع عمومی توسط اعضا انتخاب می
گردد.
 )1رئيس انجمن استفاده كننده گان آب از صورت اجراآت و فعاليت های خویش در مجمع عمومی
گزارش ميدهد.
 )11حساب بانكي باید داشته باشد
 )11انجمن باید یك دفتر دایمي در ساحه مربوطه داشته باشد.
طی مراحل ثبت و راجستر انجمن
ماده دهم :
پروسه ثبت قانونی یک انجمن دارای مراحل ذیل ميباشد:
 )1در جلسه ایجاد انجمن حد اقل دو ثلث اعضا حضور داشته و ثبت و راجستر انجمن طبق قواعد و
معيار های شفاف ،صورت ميگيرد.
 )2انجمن ها اسناد ثبت را به دفتر هماهنگی اداره حوزه فرعی دریایی تسليم می نمایند.
 )1مسوول دفتر هماهنگی درخواستی را ثبت نموده و روند مالحظه و بررسی بشمول تصدیق موارد
آتی ،را آغاز مينماید:
أ .اطمينان از خانه پری درست فورمه های درخواستی
ب .اطمينان از صحت کليه جوابات
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ت .اطمينان از اینکه اساسنامه و مقررات داخلی طور کل در مطابقت با قانون آب قرار دارد.
ث .اطمينان از اینکه در تناقض با پاليسی های وزارت انرژی و آب و سایر پاليسی ها قرار
نداشته باشد.
 )4فراهم آوری مالحظات برای ثبت ذریعه دفتر هماهنگی اداره حوزه فرعی دریایی به امضای
رئيس اداره حوزه فرعی دریایی به دفتر جوانب ذیربط اداره حوزه دریایی .مالحظات شامل موارد
آتی ميگردد:
أ .تأئيد شده :اگر کليه اسناد درست و از نظر صحت و دقت تایيد گردیده و در توافق با
اصول و پاليسی ها قرار داشته باشد.
ب .مشروط /موقتی  :اگر کليه اسناد طور مکمل پاسخگوی نيازها نباشد  ،چنين انجمن ميتواند
طی مدت زمان معين به رفع کوتاهی ها بپردازد.
ت .رد شده :در صورتيکه انجمن طی مدت زمان معين نتواند پاسخگوی نيازمندی ها باشد،
با ارائه دالیل مقنع به رد چنين انجمن اطالع داده ميشود .بادرنظرداشت قانون و این
طرزالعمل ،براي درخواست دهنده مشوره هاي الزم نيز صورت ميگيرد.
 )5اداره حوزه دریایی اسناد ایجاد انجمن استفاده کننده گان آب را که در اداره حوزه فرعی دریایی
تایيد گردیده و در مغایرت با پاليسی ها و استراتيژی های حوزه دریایی قرار نداشته و هم در
حوزه فرعی دیگر ثبت نباشد  ،به اساس این بررسی ها در مورد درخواستی تصميم گرفته و سه
گزینه ذیل قابل تطبيق می باشد:
أ .اگر بررسی ها مثبت بود ،اداره حوزه دریایی به ثبت انجمن اقدام نموده ،تصدیق ثبت را اعطا
نموده و یک نقل آن را جهت راجستر در مرکز معلومات(دیتابيس) ،به ریاست حقوق آب
ریاست عمومی تنظيم امور آب ،وزارت انرژی و آب در کابل ارسال ميدارد و یک نقل به
ارگان های ذیربط نيز گسيل می نماید .براي تكميل لست مكمل عضویت در صورتيكه تنها
نماینده اعضا طبق ماده هفتم جزء چهارم راجسترشده باشد ،زمان معين ميگردد.
ب .ریاست حقوق آب وزارت انرژی و آب طی مدت یک ماه اسناد ارسالی را بررسی ،تایيد و یا
رد آن را به ادارات مربوطه اطالع ميدهند.
ت .تصدیق موقتی :اگر در اسناد ارسالی حوزه فرعی دریایی در ایجاد انجمن استفاده کننده گان
آب نواقص و کمبودی ها موجود باشد ،تصدیق مؤقت برای مدت یک ماه صادر شده و اسناد
مذکور غرض اصالح مجدد به اداره حوزه فرعی دریایی ارسال ميگردد.
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ث .درخواستی زمان رد ميشود که بررسی ها منفی بوده و امکان بروز مسایل منازعوی و نتایج
نامطلوب احساس گردد؛ بنااً اسناد مذکور به اداره حوزه فرعی دریایی مسترد ميشود.
 )1اداره حوزه دریایی بانظرداشت سفارش ثبت موقت از اداره حوزه فرعی دریایی ،ميتواند موارد ذیل
را انجام دهد:
أ .تایيد راجستر موقت و تسليم دهی تصدیق ثبت و اطالع انجمن از طریق اداره حوزه فرعی
دریایی از اقدام اصالحی مورد نياز و چهارچوب زمانی
ب .رد سفارش حالت موقت و فراهم آوری اطالع و دالیل رد به اداره حوزه فرعی دریایی
 )7در صورتيکه درخواستی رد گردید ،چنين انجمن ميتواند به انجام موارد ذیل اقدام ورزد:
أ .اصالح کاستی ها و درخواست مجدد
ب .مدافعه در برابر تصميم
 )8انجمن در صورت منظوري یا حالت موقت باید حساب بانكي افتتاح نموده و مدرك آن را به دفتر ثبت
اداره حوزه فرعی دریایي طي سه ماه فراهم نماید.
 )1الي ایجاد و توانمند شدن ادارات حوزه هاي دریایي ،اسناد تکميل شده انجمن های استفاده کننده گان آب
بعد از منظوری وزارت انرژی و آب نهایی بوده و قابل اجرا ميباشد.
چهارچوب زمانی
ماده يازدهم :
 )1اداره حوزه فرعی دریایی سفارش خویش را طی مدت یک ماه بعد از دریافت درخواستی ،نهایی
ميسازد.
 )2اداره حوزه دریایی طی مدت یک ماه از تاریخ سفارش اداره حوزه فرعی دریایی ،انجمن را ثبت
یا ثبت آن را رد می نماید.
 )1در صورت ثبت به حيث انجمن موقت ،یک ماه اضافی غرض معين کردن اقدامات اصالحی
مورد نياز و مدت معين جهت تکميل اقدامات متذکره ،در نظر گرفته ميشود .
 )4فورمه های درخواستی در برابر پرداخت پول معين که مقدار آن بعدآ توسط اداره حوزه دریائی به
وزارت انرژی و آب پيشنهاد می گردد ،فورمه متذکره از اداره حوزه فرعی دریایی دریافت
ميشود.
 )5تصدیق ثبت انجمن در مقابل پول از اداره حوزه دریایی صورت ميگيرد.
 )1انجمن موقت باید کاستی های خویش را طی مدت زمان که از طرف اداره حوزه دریایی تعين
گردیده ،اصالح نماید در غير آن رسميت انجمن به حالت تعليق قرار ميگيرد.
1

 )7وزارت انرژي و آب در صورتيكه اداره حوزه دریایي یا اداره حوزه فرعي دریایي مطابق وقت
معينه عمل نتواند ،وقت آن را با درنظرداشت معاذیر و دالیل معقول تمدید مينماید.
داد خواهی
ماده دوازدهم:
انجمن ميتواند صرف طی مدت  1ماه از تاریخ اطالع رد ثبت یا تصميم فعاليت به حيث انجمن موقت،
دادخواهی نماید.
 )1دادخواهی کتبا ً به دفتر هماهنگی اداره حوزه فرعی دریایی تسليم داده شود.
 )2معلومات اضافی یا مدارک که واجد شرایط بودن انجمن را جهت ثبت نشان ميدهد ،ضم
درخواستی ارائه می گردد.
 )1اداره حوزه فرعی دریایی باید طی یک ماه موارد ذیل را ارزیابی نماید:
أ .اگر درخواست دهنده به اعتراضات اوليه اداره حوزه فرعی دریایی طور درست رسيدگی
نماید ،در این صورت سفارشات مثبت از طرف اداره حوزه فرعي دریایي به اداره حوزه
دریایي ارائه ميگردد در غير آن رد اوليه به حالت خود باقی و چنين انجمن پروسه ایجاد را
دوباره آغاز ميماند.
ب .اداره حوزه دریایی طی یک ماه درخواست راجع شده را ارزیابی نموده  ،اگر تصميم اولی
اداره حوزه دریایی به اساس معلومات جدید قابل تغيير باشد ،ثبت انجمن تایيد گردیده در غير
آن رد اوليه به حالت خود باقی مانده و چنين انجمن پروسه ایجاد را دوباره آغاز می نماید.
ت .در صورتيکه انجمن رد درخواست را قبول ننماید ،روش حل منازعات که در ماده سی و
چهارم قانون آب ذکر گردیده قابل تطبيق ميباشد.
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فصل سوم -اساسنامه
ماده سيزدهم:
با درنظرداشت ماده  18قانون آب انجمن مکلف به تهيه اساسنامه ميباشد.
 .1اساسنامه شامل موارد ذیل ميباشد:
أ .نام انجمن
ب .آدرس  ،بشمول آدرس پستی ،شماره تماس و در صورت ممکن آدرس پست الکترونيکی
ت .اهداف
ث .وظایف تكميلي
ج .توضيح دقيق ساحه مدیریت
ح .وظااایف اساساای انجماان (بااا در نظرداشاات ماااده اول قااانون آب بشاامول حفاظاات منااابع آب و
واستفاده موثر ودوامــدار ازآن) قرار ذیل است:
 مدیریت منابع آب
 نماینده گی از انجمن
 امور اجرائيوی یا عملياتی
 امور حفظ و مراقبت
 سایر وظایف مربوط
خ .شرح عضویت بطور عمومي ( جزئيات عضویت در رابطه به حقوق  ،مسووليت و صالحيت
و مقررات اشخاص غيرعضو در مقررات داخلی توضيح گردد)
د .لساات اعضاااي بنيااان گااذار و یااا در صااورتيكه انجماان غياار رساامي فعالياات داشااته باشااد  ،هيئاات
مدیره
ذ .چهارچوب تشکيل انجمن ( هيئت مدیره ،مجمع عمومی)
ر .تكرار جلسات عمومي
ز .نمایندگی و رای دهی
س .منابع مالي بشمول قرضه ها و اعانه ها  ،هزینه ها و بازدهی
ش .گزارش دهي تجدید لست عضویت ذریعه انجمن
 .2اساسنامه انجمن به اشتراک دو ثلث اعضای مجمع تصویب ميگردد.
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مقررات داخلی
ماده چهاردهم :
برعالوه اساسنامه  ،یک انجمن دارای مقررات داخلی بوده که در آن دساتير و شيوه های رسيدن به اهداف
و انجام وظایف اساسی آن درج ميگردد.
( )1هرگونه تغييرات در مقررات داخلی ذریعه اشتراک دو ثلث اعضا یا نمایندگان که به اساس معيار
های شفاف انتخاب گردیده باشد  ،تایيد می شود.
( )2مقررات داخلی حد اقل دارای موارد آتی می باشد:
أ.

واجد شرایط بودن عضویت ( در اساسنامه معيار ها تعریف شود)

ب .حقوق اعضا
ج .مسووليت اعضا
د .پذیرش اعضای جدید
ه .استعفا و اخراج اعضا
و .طرزالعمل برای اشخاص غيرعضو
ز .ساختار تشکيالتی انجمن و مکلفيت های مسوولين دفتر ،بورد ،کميته یا هر گروپ دیگر در
داخل انجمن،
ح .پروسه انتخاب ،رای دهی و نمایندگی،
ط .جزئيات مدیریت مالی بشمول ميکانيزم ها جهت تفتيش داخلی و خارجی،
ي .جزئيات در رابطه به دارایی ها و مدیریت دارایی،
ك .جزئيات گزارش دهی داخلی و خارجی،
ل .منابع براي رفع منازعات داخلي بشمول معيارها جهت تقاضاي همكاري بيروني
( )1معيارهای انتخاب اعضا
 اعضا باید از جمله استفاده کننده گان صنوف مختلف آب باشد
 تعداد اعضا نظر به ساحه فعاليت تعين ميشود.
( )4مقررات داخلي ميتواند شامل موارد ذیل نيز گردد:
أ .جزئيات اهداف و وظایف اصلی و تکميلی انجمن
ب .جزئيات كارمندان انجمن
ت .قرضه ها ،اعانه ها یا سایر طریقه ها جهت بلند بردن وجوه مالی انجمن.
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فصل چهارم -وظايف وزارت انرژی و آب
ماده پانزدهم:
به اساس قانون آب  ،وزارت انرژی و آب با انجمن ها در موارد ذیل و سایر موارد مربوط کمک و
همکاری مينماید:
( )1موارد عمومی
أ .آگاهی به جوانب ذیربط در رابطه به فرصت ها  ،موثریت و سایر موارد جهت ایجاد انجمن
ها
ب .همکاری و تشویق جهت ایجاد انجمن ها
ت .رهنمایی انجمن ها در بلند بردن سطح آگاهی آنها غرض مشارکت به حيث شرکا در مدیریت
منابع آب
( )2ثبت انجمن
أ .فراهم آوری سهولت در ایجاد انجمن
ب .تهيه رهنمود به منظور حصول اطمينان از اینکه این روند اصول مشارکتی را تعقيب می نماید
و پروسه آن شامل موارد ذیل ميباشد:
 .1راه اندازی پروسه مشوره با اعضا
 .2ارزیابی و تشخيص اجراآت و زیربنای مدیریت موجود منابع
 .1تشخيص مشکالت و اصالحات مورد نياز
 .4اولویت بندی اصالحات از لحاظ تخنيکی و تشکيالتی
 .5تهيه مسوده ابتدایی چهارچوب تشكيالتي
 .1تهيه مسوده مقررات داخلی
 .7تهيه مسوده اساسنامه
 .8تنظيم جلسه تشکيل انجمن
 .1خانه پری فورمه های درخواستی
.11

تسليم دهی درخواستی ها و سایر اسناد مربوطه به اداره حوزه فرعی دریایی یا

سایر دفاتر مربوط
ت .طی مراحل درخواستی و تهيه آن در مدت زمان معين ،بانظریات اداره حوزه فرعی دریایی
به اداره حوزه دریایی
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ث .اداره حوزه فرعی دریایی درخواستی ها را با اسناد و ضمایم مربوط به اداره حوزه دریایی
ارسال داشته و تعقيب می نماید،
ج .اداره حوزه فرعی دریایی درخواست دهنده گان را در مورد وضعيت درخواستی شان وقتا ً
فوقتا ً اطالع می دهد،
ح .اداره حوزه دریایی درخواستی را بررسی نموده و تصميم نهایی را در مورد ثبت طی مدت
زمان معين اتخاذ مينماید،
خ .در حاالت استثنایی هنگام که تصاميم طی مدت زمان معين تکميل نگردد ،اداره حوزه فرعی
دریایی و اداره حوزه دریایی انجمن ها را از دالیل تاخير مطلع ساخته و جهت تکميل آن ،
زمان معين را مشخص ميسازد.
د .اداره حوزه فرعی دریایی در اخذ تصدیق ثبت همکاری مينماید،
ذ .اداره حوزه فرعی دریایی یا اداره حوزه دریایی در صورت رد یا وضعيت انجمن موقت
مشوره های الزم را در مورد تدابير اصالحی ارائه می نمایند،
( )1رسميت بخشيدن
أ .فراهم آوری تصدیق ثبت به انجمن
ب .نشر منظم ليست انجمن های ثبت شده
ت .حصول اطمينان از دخول انجمن های تایيد شده در بانک معلوماتی ( دیتا بيس) اداره حوزه
دریایی ،وزارت انرژی و آب ،
ث .ارسال ليست انجمن های تایيد شده در مراحل مناسب به وزارت خانه های ذیربط ،همکاری
به انجمن های راجستر شده از طرف وزارت خانه های ذیدخل و سایر نهاد های مربوط ،
()4

ارتقای ظرفيت
(أ ).جنبه های کلی پيشبرد انجمن ( برنامه ریزی  ،جلسات ،تهيه صورت جلسه ،در آرشيف
قرار دادن ،گزارش دهی ،منابع بشری وغيره)
(ب ).جنبه های مدیریت منابع آب
(ت ).نماینده گی از انجمن ،بخصوص مشارکت در شورای حوزه فرعی دریایی و شورای
حوزه دریایی
(ث ).جنبه های اجرائيوی و حفظ و مراقبت
(ج ).مدیریت اداری و مهارت های الزمی
(ح ).حل منازعات
(خ ).مدیریت پروژه های کوچک
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أ.

سایر امکانات:
 مهارت های تخنيکی و یا ميخانيکی
 مدیریت آب الی مزرعه
 جنبه های تحکيماتی
 کنترول کيفيت آب
 موثریت استفاده از آب
 بازاریابی
 جنبه های اقتصادی

()5

همکاری به انجمن در موارد ذیل:
 مواد و تجهيزات
 قرضه ها
 پروژه های کوچک
 سایر نيازمندی ها

()1

فراهم آوری حمایت دایمی حسب تقاضا از قبيل:
 برنامه ریزی و مدیریت منبع.
 امور فنی پروژه های کوچک  ،کارهای انجنيری و سایر فعاليت های که نياز به
مهارت های فنی دارد.
 امور مالی و اداری.
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فصل پنجم  -انحالل انجمن
انحالل اجباری انجمن
ماده شانزدهم:
وزارت انرژي و آب می تواند انجمنی را درصورتيکه مکرراً از قانون آب تخلاف ورزد منحال و هيئات
تصفيه را جهت انجام پروسه انحالل تعين نماید.
انحالل انجمن
ماده هفدهم:
 .1جلسه مجمع عومی فوق العاده به دعوت هيئت مدیره می تواند با تصاویب قطعناماه ای  ،در
موجودیت حد اقل دو ثلث اعضا انجمن را با دالیل مقنع منحل سازند .انحالل تا زمانيكاه ماوارد
فقره دوم تكميل نشود ،فعاليت چنين انجمن به حالت تعليق قرار ميگيرد.
 .2جلسه ای که قطعنامه مذکور رابنابر فقره یک این ماده تصاویب مای نمایاد  ،همچناان مای تواناد
قطعنامه ای را برای تعياين هيئات تصافيه باا اکثریات آراء تصاویب نمایاد و وجاوه و دارایای
های منقول و غير منقول انجمن را بعاد از انحاالل وتصافيه و پرداخات دیاون والزاماات آن  ،در
تفاهم با اداره حوزه دریایی به انجمن یا نهاد دیگردارای اهداف مشابه واگذار نماید .
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فصل ششم -احکام متفرقه
واگذاری پروژه های منابع آب
ماده هجدهم :
هرگاه دولت طبق ماده بيست و ششم قانون آب ،پروژه های منابع آب دولتی را باه انجمان ثبات شاده
استفاده کننده گان آب واگذار نمایاد ،مالکيات و مسائوليت اجرائياوي انجمان  ،باا تهياه یاک تفااهم ناماه
ميااان انجماان واداره دولتاای مربوط اه کااه مساائوليت هااای هاار دو جانااب درآن معااين باشااد ،مشااخص
ميگردد .
ثبت در زمان مرحله انتقالی
ماده نوزدهم :
( )1ریاست های موجود تنظيم آب والیات الی ایجاد حوزه های دریایی و حوزه های فرعی دریایی به حيث
دفاتر تسليم دهی درخواستی ثبت انجمن ها عمل می نمایند.
( )2ریاست های تنظيم آب والیات درخواستی ها را بررسی نموده وآنرا ضم اسناد مربوطه به ریاست
حقوق آب ریاست عمومی تنظيم امور آب وزارت انرژی و آب  ،طی مدت یک ماه ارسال و بعداً از
تایيد ریاست عمومي تنظيم امور آب و منظوري وزارت انرژي و آب به مرجع قبلي آن ارسال
ميگردد.
خدمات ويژه
ماده بيستم :
در حوزه های فرعی دریایی دفتر تنظيم آب وجود داشته  ،پروسه مقدماتی و تسليم درخواستی ها در آن
دفتر صورت ميگيرد .این دفتر ماموریت ویژه را جهت تسليم درخواستی و سایر اسناد مورد نياز به دفتر
مربوطه اداره حوزه فرعی دریایی در کوتاه ترین مدت زمان که از  2هفته تجاوز نکند ،انجام ميدهد.
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ضميمه 0-نمونه اساسنامه انجمن
رهنمود جهت ترتيب اساسنامه انجمن ها
این اساسنامه به اساس قانون آب و طرزالعمل انجمن هاي استفاده كننده گان آب ترتيب گردیده است .بعد
از ثبت ،انجمن به حيث شخصيت حقوقي پنداشته شده و در اداره حوزه دریایي ....ثبت گردیده است:
 .1نام انجمن  :انجمن استفاده كننده گان آب......
أ .مهر انجمن در قسمت اخير این اساسنامه ميباشد؛
ب .آرم انجمن در باالي اساسنامه ميباشد.
 .2آدرس انجمن:
 .1اهداف انجمن :
 .4ساحه مدیریت:
 .5عضویت
 .1ارگان هاي رهبري انجمن ( :انجمن به منظور پيشبرد فعاليت هاي خویش طبق طرزالعمل ها
داراي نهاد هاي ذیل ميباشد بورد ،هيئت مدیره و مجمع عمومي و شرایط و وظایف)
 .7انجمن حد اقل ( ).............مرتبه تشكيل جسله ميدهد.
 .8منابع مالي ( لست منابع مختلف كه در اختيار انجمن هاي استفاده كننده گان آب قرار خواهد گرفت
و نحوه جمع آوري آنها بيان گردد)
 ...... .1انجمن استفاده كننده گان آب مكلف به ارائه گزارش دهي به  ......ميباشد.
انجمن استفاده كننده گان آب ليست عضویت را حفظ و طبق مقررات داخلي وقتا ً فوقتا ً
.11
تجدید مينماید.
اساسنامه در جلسه ایجاد انجمن در (....محل) مؤرخ  ...تایيد گردیدو با مهر انجمن تایيد شود.
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