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ምስግና
ነዙይ ናይ ምትእስሳር ስራሕቲ ማይ፣ ሳኒቴሽንን ሃይጅንን ትኹረት ዘድልዮም ሕማማትን/ዋሽን ኤኒቲድን/ 
መተግበሪ መተሓባበሪ ማንዋል ብዝግባእ ብዕውት መንገዲ ንክፍፀም ዓብይ ኣበርክቶ ንዝገበርኩም 

ተሳተፍቲ ኣካላት ከም ኤጅጅዲሲ/ናላ ሰራሕተኛታት፣ ቀንዲ ተዋሳእቲ ሴክተራትን ውልቀ ኣካላትን ዝለዓለ 

ምስጋና ነቕርብ።

እዚ ማንዋል ካብ መፈለምታ ክሳብ መወዳእታ ኣብ ምዝዛም ዝለዓለ ተሳትፎ ዝነበሮም ካብ ናላ ፋውንዴሽን 

ንኦርታ ሽማልትዝ ከሆን ዝለዓለ ምስጋናና ነቕርብ።

እዚ መተሓባበሪ ማንዋል ተግባራዊ ንክኸውን ብፍልጠቶም፣ ክእለቶምን ልምዶምን ብዝግባእ ብምክፋል 

ሐዚውን ዝለዓለ ኣስተዋፅኦ ዝነበሮም ትካላትን ውልቀ ሰባትን  ናእዳን ዝለዓለ እዩ።

1. ካብ ፌደራል ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና ናይ ዋሽን ኤኒቲድን ኬዝ ቲምን ከምኡውን ናይ ሃይጅንን 
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ጥዕና ኣብ ምድጋፍ ንተመደቡ ናይ ዋሽን ኤኒቲድን ሰራሕተኛታት 

4. ናይ ዋሽን ኤኒቲድን ፕሮግራም ሓገዝቲ ኣካላት ብፍላይ ላይት ፎር ዘ ወርልድ፣ ካርተር ሴንተር፣ 

ኦርቢስን ኤፍ ኤች ኤፍን 

5. ናይ ፌደራል ናይ ዋሽን ኤኒቲድን ቴክኒካል ወርኪንግ ግሩፕ ኣባላት

 ኣብ መወዳእታ እዚ ማንዋል ንክዳሎ ብዋናነት ሙሉእ ትሕዝቶ ንክፀሓፍ ሙሉእ ሞያኦም ብምውፋይ 

ዘይተሓለለ ፃዕሪ ንዘበርከቱ ኤክስፐርታት ዘለና ክብርን ናእዳን ዝለዓለ እዩ።

 1. ሚኸል ብሩክ: ካብ ናላ ፋውንዴሽን 

 2. ነብዩ ንጉስ: ካብ ሚኒስቴር ሓለዋ ጥዕና

 3. ሊያት ረነርት: ካብ ኤጅጅድሲ/ናላ

 4. ብስራት ሞላ: ካብ ኤጅጅድሲ/ናላ



ኣሕፅሮተ  ቃላት
ሰግጥኤ-ሰራሕተኛታት ግልጋሎት ጥዕና ኤክስቴንሽን

ኤልኤፍ-ሊምፋቲክ ፊላሪያሲስ

ሓምኣ- ሓፈሻዊ ምሕደራ ኣፋውስ

ትዝቖሕ- ትኹረት ዘይረኸቡ ናይ ቖላ ሕማማት

ጥቢክ- ክልል ጥዕና ቢሮ

ሓዝሄ-ብሓመድ ዝመሓላለፍ ሄልሚኒትያሲስ

ግሓ-ግብሪ ሓይሊ

ጉቴስ- ጉጅለ ቴክኒካዊ ስራሕቲ /ቴክኒካል ግብረ ሓይሊ/
ወሽ-ዋተር ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጅን/ማይን ስነ ፅሬትን/
ዋሽኮ-ሳኒቴሽን ኤንድ ሃይጅን ኮሚቴ /ናይ ማይን ስነ ፅሬትን ኮሚቴ/
ዎፍድ- ቤት ፅሕፈት ወረዳ ፋይናንስን ኢኮኖሚያዊ ልምዓትን

ሁ-ትካል ጥዕና ዓለም 

ኤስቢሲሲ-ሶሻል ኤንድ ቢሄቨራል ቸንጅ ኮምዩኒኬሽን/ርክብ ማሕበራዊን ስነ 

ልቦናዊ ለውጢ/
ኤችኤች- ሃውስሆልድ /መንበሪ ገዛውቲ /
ሲቢኦ-ኮሚዩኒቲ ቤዝድ ኦርጋናይዜሽን /ማሕበረሰብ ተኮር ትካላት/
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ቤት	ትምህርቲ	ናይ	ምኻድን	ምስራሕን	ዓቕሚታቶም	ዝደርቱ	ጉድኣታትን	ካልኦት	

ከምኒ	 ዓይነ-ስውርነት፣	 ኣካል	መጉዳእቲን	 ኣብ	 አካላውን	 ስነልቦናውን	 ዕብየት	

ፀገም	ምፍጣር	ናይቲ	ሕማም	ብርክን	ድኽነትን	መግለፂኡ	እዩ፡፡

እዚ	ክፍሊ	ዘዘክሮ	ንዝሰዕቡ	ነጥብታት	እዩ፡

01 መእተዊ

ብብርኪ	ዓለም	ለኸን	ሃገርን	ተፈልዮም	ስለ	ዝተፈለጡ	ትኹረት	ዘድልዮም	ቖላማ	
ሕማማት፤

ትኹረት	ዘድልዮም	ቖላማ	ማማት	ዘብፅሕዎ	ፀገማትን	ዝሽፍንዎ	ስፍሓት	ቦታን	

ምትእስሳር	ፕሮግራም	ሃይጅን	ሳኒቴሽንን	ትኹረት	ዘድልዮም	ሕማማትን	
ብመንፀር	ዓለም	ለኻዊ		መተግበሪ	ኣንፈታትን	ዕላማታቱን	

ወረዳ	ማእኸል	ዝገበረ	መተግበሪ	ማንዋልን	ዕላማታቱን	



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  2 

ትኹረት ዝሰዓኑ ናይ ኸቢስ /ቖላ/ ሕማማት (ትዝቖሕ) ከቢድ ኣካል ጉድኣት ብምብፃሕን ሞት 

ብምስዓብን ኣብ ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ዝኾኑ ድኻታት ህዝቢ ዓለም ፅልዋ ከም ዘሕደሩ ዝተፈላለዩ 

መፅናዕቲታት ይሕብሩ እዮም፡፡ ትካል ውድብ ጥዕና ዓለም በብርኪ ዓለም 20 ዝኾኑ ትዝቖሕ 

ብመፅናዕቲ ዝፈለየ እንትኸውን ነዚኦም ሕማማት ንምጥፋእን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንምውዓልን ዓለም 

ለኻዊ ሓባሪ ቅርፂ ወይ ድማ ፍኖተ ካርታ ኣዳልዩን ዝተፈላለዩ ስትራቴጂታት ሓንፂፁን ዕላማታት 

ሓንጊጡን ኣብ ምንቅስቃስ ይርከብ፡፡

ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 75 ሚልዮን ህዝቢ እንተወሓደ ብሓደ ትዝቖሕ ክጥቓዕ ከም ዝኽእል 

ብዝተፈላለየ መፅናዕቲታት ተረጋጊፁ እዩ፡፡ ትዝቖሕ ኣብ ናይ ሰባት ናብ ቤት ትምህርቲ ናይ ምኻድን 

ምስራሕን ዓቕሚታቶም ዝደርቱ ጉድኣታትን ካልኦት ከምኒ ዓይነ-ስውርነት፣ ኣካል መጉዳእቲን ኣብ 

አካላውን ስነልቦናውን ዕብየት ፀገም ምፍጣር ናይቲ ሕማም ብርክን ድኽነትን መግለፂኡ እዩ፡፡ 

ትዝቖሕ ብሰንኪ ፅሬት ዘይምሕላውን ፅሬቶም ብዘይሓለው መንበሪን ከባቢን፣ ፅሬቱ ብዘይተሓለው 

ዝስተ ማይ፣ ግልጋሎት ጥዕና ኣብዘይተስፋሕፋሓሉ ወይከዓ ኣብዘይርከበሉ ከባቢ ከምኡውን 

ሕማም ዘምፅኡ ነፍሳት ኣብ ዝበዝሑሉ ብስፍሓት ዝረአ ፀገም ጥዕና እዩ፡፡ ናይ ትዝቖሕ መቆፃፀሪ 

መርሃግብሪታት መብዛሕቲኡ ግዘ ንማይን ስነፅሬትን እኹል ትኹረት ዘይገብሩ እንትኾኑ ኮታስ ትኹረት 

ዝገብሩሉ ብስፍሓት ኣብ ናይ ምምሕዳር አፋውሳት ምዃኑ ዝፍለጥ ጉዳይ እዩ፡፡

መፅናዕቲታት ከምዝሕብርዎ ፅሬቱ ዝሓለወ ማይ፣ ፅሬት ምሕላውን ሃይጅንን ካብ መብዛሕቲኦም 

ትዝቖሕ ምሕዋይን ብፍላይ ከዓ ብንክሲት ነብሳትን ብሕማም መምፅኢ ተሃዋስያንን ብሓመድን 

ምኽንያት ዝመሓላለፍ ናይ ሕማም ዓይነስውርነት /አንኮ ሰርኪያሲስ/፣ ሕማም ዓበቕ /ትራኮማ/፣ 
ሕማም ካልኣዛር /ሊሽማንያሲስ/፣ ሕበጥ እግሪ ደምባው /ሊምፋቲክ ፊላርያሲስን (ኤልኤፍ)/ 
ጊኒዎርምን በዚምኽንያት ዝፍጠሩ ሕማማት እዮም፡፡ ብውድብ ጥዕና ዓለም ከም ዝተገለፀ ናይ 

ማይን ስነ ፅሬትን  ኣድላይነትን ምስ ትዝቖሕ ብምትሕብባር ዓለምለኻዊ ስትራቲጂክ ሰነድ (2015-

2020) ማይ፣ ፅሬትን ሃይጅንን ንዝለዓለ ለውጥን ዕብየት ንትኹረት ዝስኣኑ ሕማማት ኸቢስ ብዝብል 

ርእሲ አቐሚጥዎ እዩ፡፡ (ንዝበለፀ ሓበሬታ http://www.who.int./wash/-health-tooklit)
እቲ ዓለም ለኻዊ ስትራቴጂ ንዝበለፀ ዕላማን ናይ ሓባር ማይን ስነፅሬትን ትዝቖሕ ፃዕሪታት ብዝቀለለ፣ 

ወፃእታት ብዝቑጥብ ኩነታትን በቢሸነኩ ዝፍፀሙ ተግባራት ነዞም ዝስዕቡ ዕላማታት ንምዕዋት 

የኽእል እዩ፡፡

•  ኣብ	ናይ	ማይን	ስነፅሬትን	ትዝቖሕን	ሓባራዊ	ተግባራት	ግንዛበ	ክብ	ንምባል	ተሞክሮታትን		
መረዳእታን	ብዝተመሓየሸ	ኩነታት	ንምምላዕ	ይሕግዝ፣

•  ኣብ	ወረዳታትን	ዝተፈላለዩ	ቦታታትን	ዘሎ	ናይ	ማይን	ስነፅሬትን	ኩነታትን	ሽፋንን	
ዘይምምጥጣን	መከታተሊ	ብምጥቃም፣	ዕላማታትና		ኣብ	ኢንቨስትመንት	ንምግባርን	

ኩለመዳይ	ዕብየት	ኣብ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ንምርግጋፅ	ይሕግዝ፣

•  ንትዝቖሕ	ውፅኢታዊ	ናይ	ማይን	ስነፅሬትን	ስራሕቲ	ንምትግባር	ምስ	ብፅንዓት	ዝተፈለዩ	
ዛዕባታት		ፍታሕ	ብመምርሒን	ተግባርን	ንምርግጋፅ	ይጠቅም፣

•  መርሃ	ግብሪታት	ምትላም፣	ምቕራብን	ምግምጋምን	ምስ	ተዛመድቲ	ናይ	ማይን	ስነ	
ፅሬትን፣	ጥዕናን	በቢብርኩ	ዝርከቡ	መዳርግቲ	አካላት	ብሓባር	ንምስራሕ	ይጠቅም፤

1.1 ሓፈሻዊ መግለፂ  ትኹረት ዝሰዓኑ ሕማማትን ኩነታት ማይን ስነ ፅሬትን 

01 መእተዊ
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ፌዴራል	ሚኒስትሪ	ሓለዋ	ጥዕና	ምስ	ውድብ	ጥዕና	ዓለም	ብምትሕብባር	ካብ2016-
2020	ናይ	ትዝቖሕ	ኣውራ	ትልሚ	አዳልዩን	ሃገራዊ	ናይ	ማይን	ስነፅሬትን	ትዝቖሕ	ማዕቀፍ	
ምስዝተፈላለዩ	ተዛመድቲ	ሴክተራትን	ሰብግደን	ምትሕብባሩ	ንምዝያድ	ፍሉይ	ትኹረትን	

ኣብ	 ሞንጎ	 ትዝቖሕን	 ማይን	 ስነፅሬትን	 ሴክተራት	 ክወሃብ	 ዘለወ	 ብምዃን	 ብዘላቒነትን	

ብዘተኣማምን	ኩነታትን	ነቶም	ሕማማት	ንምጥፋእ	ዝሕግዝ	ዕላማ	ተጌሩ	ክውሰድ	ዘለወ	

እዩ፡፡

ብናይ	ኢትዮጵያ	ሚኒስቴር	ሓለዋ	ጥዕና	ፌዴራል	ትሽዓተ	ተቅዳሚነት	ዝውሃቦም	ትዝቖሕ	

ተነፂሮም	 እዮም፡፡	 እዚኦም	 እውን	 ሕማም	 ዓበቕ	 /ትራኮማ/፣	 ሕማም	 ካልኣዛር	 /
ሊሽማንያሲስ/፣	ሕማም	ሕበጥ	እግሪ	ደምባው	/ሊምፋቲክ	ፊላርያሲስን	(ኤልኤፍ)/
ትራኮማ፣	 ሕማም	 ቢልሓርዚያ	 /ስቺስቶስሚያሲስ/፤	 ሕማም	 ዓይነ	 ስውርነት	 /
ኦንኮሴርኪያሲስ/	(ሪቨር	ብላይንድነስ)፣	ሕማም	ሙጀሌ	/ፖዶኮኒዮሲስ/፣	ደራኮንኩሊያሲስ	
(ሕማም	ጊኒወርም)፣		እዮም፡፡

ብወረዳ	ብርኪ	ኣብ	ዝርከባ	ኣቢያተ	ፅሕፈት	መተሓባበሪ	ምጥያሽ	ብኹለመዳዩ	ወሰናይ	

ረብሓታት	ኣለዎ፡፡	ካብዚኣቶም	ብመዳይ	ፋይናንስ፣	ፕሮግራምን	ሎጂስቲክስን	እዮም፡፡	እዚ	

ምትሕባባር	ሃፍቲ	 (ሰብኣዊ፣	ፋይናንሳዊ)	ብግቡእ	ንምጥቃም	በቲ	ናይ	ሓባር	ዳታቤዝ፣	
ፀብፃብን	መስርሒን	ብሓበሬታ	ዝተደገፈ	ኣወሃህባ	ግልጋሎት	ንክህሉን	ናይ	ሓባረዊ	ትልሚ	

አመራርሓ	ንዝበለፀ	ሽቶ	ንምዕዋትን	ውፅኢታዊ	ኣተገባብራ	ፕሮግራም	ንክህሉን	ይሕግዝ፡

፡	 ናይ	 ሃፍቲ	ብኽነትን	ብፍላይ	ብዘይኣግባብ	ዝባኽኑ	 ሃፍተ	 ገነታት	 ንምዕቋር	 ፃዕሪታትን	

ከምኡውን	ብዘላቕነት	ቀለልትን	ከበድትን	ባእታታት	ማይን	ስነፅሬትን		ተወሰኽቲ	ረብሓታት	

ከረጋግፁ	ዝኽእሉ	ባእታታት	ብምትሕብባር		ምፍታሕ	ዘድልዮም	ስራሕቲ	እዮም፡፡

ዋላኳ	ትዝቖሕን	ናይ	ማይን	ስነፅሬትን	መዳርግቲን	ዝተፈላለየ	ዕላማ	ይሃልዎም	መብዛሕቲኡ	

ግዜ	ተመሳሳሊ	ሽቶ	አለዎም፤	ጥዕና፣	ደቂሰባትን	ደሕንነት	ኣብ	ምምሕያሽን	ብዝበለፀውን	

ፍትሓዊ	 ተጠቃማይነት	 ግልጋሎት	 ጥዕና	 ዝተረጋገፀሉ	 ሕብረተሰብ	 ንክህሉ	 ይሰርሕ፡፡	

ከምኡውን	ብርክት	ዝበሉ	ናይ	ሓባር	ዕላማታት	ኣብ	ሞንጎ	ትዝቖሕን	ማይን	ስንፅሬትን፣	

ውፅኢታዊነት	ምምሕያሽ፣	ኣብ	ህዝባዊ	ግልጋሎት	እምነት	ንክውስኽ	ፃእሪታት	ምግባር፣	

ንትልሚ	ዝኸውን	መረዳእታ	ምምሕያሽን	 ሽቶ	 ሃፍቲ	ምጥቃም	ምምሕያሽን	 ዝኣመሰሉ	

ናይ	ሓባር	ዕላማታት	እዮም፡፡	ምስ	ትዝቖሕ	ፕሮግራማት	ብሓባር	ምትላም	ናይ	መዳርግቲ	

ኣካላት	ዝለዓለ	ናይ	ቀረብ	ማይን	ናይ	ሳኒቴሽን	መሰረተ	ልምዓት	ፀገም	ንዘለዎም	ክፋላት	

ሕብረተሰብ	ተበፃሒ	ንክኸውን	ይጠቅም	እዩ፡፡	ናይ	ማይ	ስነፅሬትን	ሴክተር	ናይ	ሃይጅንን	

ምዕባለን	ሳኒቴሽን	ስራሕቲ	ናብ	ትዝቖሕ	ተባፃሕነት	ፕሮግራማት	ወይከዓ	ሃፍቲ	ንምርካብ	

ነዞም	ተግባራት	ንምስራሕ	ብሕማማት	መቆፃፀሪ	ሜላታት	ኣቢልካ	ይሕግዝ	እዩ፡፡	ብመዳይ	

ትዝቖሕ	እንትርአ	ምስ	ማይን	ስን	ፅሬትን	ፕሮግራማት	ምትሕብባር	ቀረብ	ማይን	ፅሬት	መሰረተ	

ልምዓት	ኣብ	ትዝቖሕ	ሕክምና	ፕሮግራማት	ናይ	ህዝቢ	ኣመኔታ	ንክውስኽ		ኣብዝሓ	ናይ	

ኣፋውስ	ምሕደራን	በቲ	ሕማም		ካልኣይ	ናይ	ምትሓዝ	ዕድል	ንክንኪ	ኣብቶም	ዝሕከሙ	

ሰባት	ኣፍልጦ	ንክህሉ	ይገብር	(www.who.int/wash-health-toolkit)	::

1.2 ኣድላይነት ምምራሕ  ስራሕቲ ማይን ስነ ፅሬትን ትዝቖሕን



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  4 

በትኩረት	 የሚሹ	ሀሩራማ	በሽታወች	እና	ዋሽ	መካከል	ታች	መሬት	ድረስ	 የተዘረጋ	ተቀናጂቶ	እና	

ተባብሮ	 የመስራት	 ሁኔታ	 ያልነበረበት	 ዋና	ምክንያት	 እነዴት	ማስተባበር	 እንደሚቻል	 የሚጠቁም	

መመምሪያ	አለመኖሩ	እነደሆነ	ተለይቷል፡፡

ግልፂ	ሓባሪ	ቅርፂ	ወይ	ድማ	ፍኖተ	ካርታን	መምርሒን	ብዘይምህላው	ማይን	ስነ	ፅሬት	ትዝቑሕን	

ምትሕብባር	 ኣብ	ባይታ	 ንዘለው	ፀገማት	 ንምፍታሕን	ተግባራዊ	 ንምግባርን	 ኣብቲ	መስርሕ	ኣብ	

ወረዳታት	በዝርዝር	ክስራሕ	ዝተሓሰበ፡-

 •	 ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬት	መዳርግቲ	አካላት	ናይ	ሓባር	ሽቶታት	ምስፍሕፋሕን	ትዝቑሕ	ንምቕናስ	
ዝገብሮ	ኣስተዋፅኦ	ምምዕባልን፣

•	 ናይ	ትዝቑሕ	መዳርግቲ	ኣካላት	ናይ	ትዝቑሕ	ንምጥፋእ	ዝተትሓዙ	ሽቶ	ምውሳኽን	ካካትቱ	
ምግባርን፣

•	 ኣብ	 ሞንጎ	 ሴክተራት	 ቀፃላይነት	 ዘለወ	 ሽርክነት	 ንምፍጣር	 ዘድልዩ	 ቁልፊ	 ግደታትን	
ተግባራትን	ተንቲንካ	ምቕራብ፣

•	 ብወረዳ	ብርኪ	ብዝምልከቶም	መዳርግቲ	አካላትን	ሴክተራን	ንዝተዋደደ	ስራሕቲ	ንምዕባይ	
ዝቐርቡ	ዝርዝር	ተግባራት	ምድላው፣

•	 ነቶም	ዝተዋደዱ	ስራሕቲ	ንምፍፃም	ተኸታታሊ	ከይዲታት	ምምራሕ፣

•	 ውፅኢታዊ	ዝኾነ	 ኣመራርሓ	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራትን	መዳርግቲ	ኣካላትን	ብብርኪ	ወረዳ	
ምምችቻው፣

•	 ማዕቀፍ	ምዝርጋሕን	ናይ	ክትትልን	ግምገማን	ሓዊሱ	ናይ	ሓባር	መግለፂ	ሓጋዚ	ሱፐርቪዥንን	
ዝቐርቡ	መለክዒታት	ስትራቴጂክ	ንፕሮግራም	ትዝቑሕ	ኣበርክቶ	ክህልዎም	ምፅዓር፣

ቀፂሎም	ዝተዘርዘሩ	ዛዕባታት	ብወረዳ	ብርኪ	ዝርከቡ	መመሓደርቲን	መንግስታዊ	ዘይኮኑ	ትካላትን	

ካልኦት	ዝምልከቶም	መዳርግቲ	አካላትን	ኣብ	ረብሓ	ዝውዕል	እዩ፡፡	ወረዳታት	እቲ	ኢደ	መጋብር	

ብናይ	ውልቀ	ኣረዳድኣኦምን	ድልየቶምን	መሰረት	ገይሮም	ንከመሓይሹ	ይበረታትዑ፡፡

1.3 የቅንጀታዊ አሰራር መተግበሪያ አላማዎች
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እዚ	ምዕራፍ	 ናይዚ	መተግበሪ	ማንዋል	ሓደ	 ኣካል	 እንትኸውን	ብብርኪ	ወረዳ	ዝህልዎ	 ናይ	

ምትሕብባርን	ምትእስሳርን	ስራሕ		ማለትውን	ካብ	መበገሲ	እዚ	ፕሮግራም	ጀሚሩ	ክሳብ	ሓፈሻዊ	

ፀገም	 ኣፈታትሓ	 ዘካተተ	 እዩ፡፡	 ካብዚ	 ንታሕቲ	 ዝተዘርዘረ	 ብሓፀሩ	 ከምዝተገለፀ	 ናይቲ	 ስራሕ	

ኩነታት	ሽዱሽተ	ንኡስ	ክፍሊታት	ኣለዎ	ናይቲ	ስራሕ	ኣከያይዳ	ብቐሊሉ	ምርዳእ	ከምዝተኸኣለ	

ማለትውን	ኩሎም	ኩነታት	ተመሳሳሊ	ኮይኖም	ኣወዳድባውን	ኣለዎም	ኣብ	ናይ	ሕድሕድ	ብርኪ	

ኩነታት	ድማ	መብዛሕቲኡ	ግዘ	ከጋጥሙ	ይኽእሉ	እዮም		ተባሂሉ	ትፅቢት	ዝግበረሎም	ተግባራት	

ምስ	መበገሲኡን	ኣከያይዳታትን	ናይዚ	መተግበሪ	መምርሒ	ብምኽታል	ነንሕድ	ሕድ	ንኡስ	ክፍሊ	

ብቕደም	ሰዓብ	ስራሕቲ	ክፍፀሙ	ዝሕግዝ	መተግበሪ	ማንዋል	ኮይኑ	እዞም	ዝስዕቡ	ነጥቢታት	

ዝሓዘ	እዩ፡፡

02  ኣፈፃፅማ ቕደም ሰዓባት

እኹል	ምድላውን	ምልዕዓልን

ዋና	ግብረ	ሓይልን	ቴክኒካል	ኮሚቴን	ምጥያሽ

ብዛዕባ	እዚ	ዓውደ	ስራሕ	ምትንታንን	ህልው	ኩነታት

ምድላው	መተግበሪ	ትልሚ

ከይዲ	ኣፈፃፅማን	

ናይ	ክትትልን	ደገፍን	ዘካተተ	እዩ

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 
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ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ሰደቓ ቅደም ሰዓን ጊዜ ሰሌዳን ስራሕን ሓላፊነትን፡፡

እዚ	ምዕራፍ	ናይ	ስራሕ	ቅደምሰዓብ	ከይዲታት	ካብ	መፈለምትኡ	ኣትሒዙ	ክልተ	ናይ	ስራሕ	

ፕላትፎርማት	ኣቕሪቡ	ኣሎ፡፡	ናይ	ቴክኒካዊ	ስራሕቲ	ጉጅለ		ብትልሚ፣	ትግበራን	ክትትልን	

ናይ	ሓባር	ተግባራትን	እዮም፡፡	ሕድሕድ	ከይዲታት	ናይቶም	ቀንዲ	ቀንዲ	ማሕለኻታት	በዚ	

ቅደምሰዓብ	ዝቐርቡ	ብሉፃት	ስትራቴጂታት፣	 ኣተገባብራ	መምርሒ፣	ዝድለዩ	ውፅኢታትን	

ኣድላይ	ዝኾኑ	መሳርሒታትን	ዝሓቁፍ	እዩ፡፡

ቅደም	ሰዓብ	ከይዲታት

02 ቅደም ሰዓብ ከይዲታት

ክፍሊ ቅደም ሰዓብ

2.1 ምድላውን	ተበግሶን

2.2 ቴክኒካዊ	ስራሕቲ	ጉጅለ	ግብረ	ሓይሊ	ምጥያሽን	

2.3 እዋናዊ	ኩነታት	ምትንታንን	ምምዳብን

2.4 መተግበሪ	ትልሚ	ምድላው

2.5 ትግበራ

2.6 ክትትልን	ገምጋምን

ቅደም ሰዓብ ባእታታት መግለፂ ባእታታት ጊዜ ሰሌዳ ሓላፍነት ሓበርቲ

2.1 ቅድመ ምድላውን 
ተበግሶን

እዚ	ቅደም	ሰዓብ	ንወሽ	ኤንቲዲ	ምጥያሽ	

ዘድልዩ	ምትሕብባር	ፕላትፎርማት	እቶም	

ናይ	ወረዳ	መራሕቲ	ሓላፍነት	ዝወስዱሉ	

እዩ፡፡	እቶም	ዝርዝር	ተግባራት	ናይ	ሓሳብ	

መግለፂን	ዋና	ዋና	መትከላት	ነቲ	ኣመራርሓ	

መተሓባበሪ	ኣኼባ	ዝሓወሰ	እዩ፡፡

1 ወርሒ

ምምሕዳር	
ወረዳታትን	
ሓለፍቲ	
ጥዕና	
ኣቢያተ	
ፅሕፈትን

ንኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	ናይ	ሹመት	ደብዳበ	
ቴክኒካል	ግብረ	ሃይሊ፣	ናይ	ምልዕዓል	/
ኣድቮኬሲ	ፓወርፖይንት	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	
ቢ)	ንሴክተር	ተሳትፎ	(ሓባሪ	ሲ)	ግብረ	
ሓይሊ		(ሓባሪ	ዲ)

2.2 ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽ 

እዚ	ከይዲ	ምምስራት	ግብረ	ሓይልን	

ቴክኒካል	ኮሚቴ	እንመን	ኣድለይቲ	ተሳተፍቲ	

ነቶም	ሽቶታትን	ናይ	ስራሕ	ስነስርዓት	

ክቕመጥ	ኣለዎ፤	ሓላፍነታት	ከመይ	

ከምዝመቓሉን	ኣብ	ቀፃሊ	ዝድለዩ	ብርኪታት	

ኣብቲ	ተግባር	ዘሎ	ናይ	ትግበራ	ፕላትፎርም	

ዘቅምጥ	እዩ፡፡

1 ወርሒ

ምምሕዳር	
ወረዳታትን	
ሓለፍቲ	
ጥዕና	
ኣቢያተ	
ፅሕፈትን

ናይ	ኣድቮኬሲ	ፓወር	ፖይንት	
ቴምፕሌት(ሓባሪ	ቢ)
ቶርስ	(ተደብልዩጂን	ቲኤፍ)	(ሓባሪ	ዲ)
ንሴክተር	ተሳትፎ	(ሓባሪ	ኢ)
ንማፒንግ	ስልጣን	ሳንዱቕ፣	ሓላፍነትን	ናይ	
ሴክተር	ፅልዋ	(ሓባሪ	ኤፍ)፣
ንማፒንግ	ሴክተር	ዓርሰምትሕግጋዝ	(ጂ)	
ንቲዋይጂ	አኼባ	ቴምፕሌት	(ሐባሪ	ኤች)
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የስራ ሂደት ደረጃዎች ማብራሪያ
የተመደበ ጊዜ 

(እንደ ሃሳብ 
የቀረበ)

ኃላፊነት ያለበት 
አካል

ቅጽዎች

2.3  ትንታነን ኣመዳድባን 
እዋናዊ ኩነታት

እዚ	ቅደም	ሰዓብ	ካብ	ኣገደስቲ	

ሴክተራት	ዝተኣከበ	ሓበሬታ		ናይ	

ሕዚ	ዘሎ	እዋናዊ	ኩነታት	ሓባራዊ	

ኩነታት	ብወረዳ	ብርኪ	ዘካትት	እዩ፡፡	

ንሓበሬታ	መአከቢን	ፍልፍላቱን	ኣብ	

ሕድሕድ	ዘፈር	ዝተፈላለዩ	ነባራዊን	

ዘድልዩ	ኩነታት	ናይ	ማፕይንግ	

ቀፃልትን	ሐዚ	ዘለውን	መዳርግቲ	

ኣካላት	ወ.ዘ.ተ.	ዘጠቓልል	እዩ፡፡	
ኣብቲ	ምእካብ	ሓበሬታን	ከይዲን	

ዘለው	ሞዴላት	ካብ	ሓበሬታ	

ምእካብ	ክሳብ	ኦፕሬሽናል	ዘለው	

ኩነታት	ከምኡውን	ኣብ	ውሳነ	

ከይዲ	ፅልዋ	ዘሕድርሉ	መንገዲን	

ናይ	ሓባርን	ኩለመዳያዊ	ዝኾነ	

ትልሚ	ዘተ	ይግበረሎም፡፡	

ብናይ	1	መዓልቲ	
ሙሉእ	ስራሕ	

ኣባላት	ቴክኒካል	

ግብረ	ሓይሊ

ንመበገሲ	ዳታ	ምእካብ	ዝቐርቡ	ሓሳባት	

(ሓባሪ	ኣይ)፣	ናይ	አጋርነት	ማፒይንግን	ዓቕሚ	
መፍለጢን	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	ጄ)፣	ናይ	
ዝተኣከበ	ሓበሬታ	መጠቓለሊን	ትንታነን(ሓባሪ	
ኬ)፣	ብብርኪ	ወረዳ	ዘለዋ	ትካላት	(ሐባሪ	
ኤል)፣	ንመዳርግቲ	ኣካላት	ዝቐርቡ	ሓላፍነታት	
(ሓባሪ	ኤም)፣	ዝተዋደደ	ዕድል	ንምፍጣር	
መሪሕ	ሕቶታትን	መዛተይ	ነጥቢታትን	(ሓባሪ	
ኤን)፣

2.4 ምድላው መተግበሪ 
ትልሚ

እዙይ	ቅደምሰዓብ	እዙይ	ዘቕርቦ	

መተግበሪ	ትልሚ	እንትዳለው	

ክፍፀሙ	ዝግብኦም	ቀንዲ	ቀንዲ	

ተግባራት፣	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	

ዘለው	ኣድላይ	ናይ	ምትሕብባር	

ማዕቀፍን	ናይ	ሓባር	ተግባራትን		

ጠቆምቲ	እውትነት	ሽቶን	ናይ	ሓባር	

ተግባራትን	ዝግለፁሉ	እዩ፡፡	

ብናይ	1	መዓልቲ	
ሙሉእ	ስራሕ	

ኣባላት	ቴክኒካል	

ግብረ	ሓይሊ

ናይ	ስራሕ	ትልሚ	መሓውር	(ሓባሪ	ኦ)፣
ዝተዋደዱ	ተግባራት	መርኣያ	(ሓባሪ	ፒ)

2.5 ትግበራ

እዙይ	ቅደም	ሰዓብ	ናይ	ቴክኒካል	

ግብረ	ሓይሊ	ዝውሰዱ	ሜላታት	

ኣመራርሓ፡	ዝተዋደደ	ስራሕ	ከመይ	

ከምዝቕፅል፣	ፍልጠት	ንምምቓል	

ዘድልዩ	መንገዲታትን	ሜላታትን፣	

ናይ	ኣባላት	ድልየት	ንምስኻዕን	

ወ.ዘ.ተ.	ይገልፅ፡፤እዚ	ትልሚ	ስራሕ	
ክመሓየሽ	ዘድለየሉ	በቲ	እዋናዊ	

ገምጋም	መሰረት	ዝሽፈን	ይኸውን፡፡			

ቴክኒካል	

ግብረ	ሓይሊ	

ምስተመስረተ	ኣብ	

ውሽጢ	ክልተ	

ኣዋርሕ	ክጅምር	

ኣለዎ፡፡

ኣባላት	

ቲደብልዩጂን	ቲፍን

ዓወት	ዝተረኸበሎም	ዓውድታት	ዝትረኹሉ	

ቴምፕሌት	(ሐባሪ	ኪው)

2.6 ክትትልን ገምገማን

እዚ	ቅደምሰዓብ	እዙይ	ዘተኩረሉ	

ናይቲ	ፕሮግራም	ክትትልን	

ገምገማን	ኣፈፃፅማን	ናይቲ	

ዝተዋደደ	ስራሕ	ዓወታት	ዝዕቀንሉ	

እዩ፡፡

በቢወርሑ	ክትትል	

ምግባርን	በቢርብዒ	

ዓመትን	በቢዓመቱን	

ምግምጋምን

ብኣባላት	

ተደብልዩጂን	

ቲኤፍን

ንክትትልን	ገምገማን	ዝቐርቡ	ናይ	ሓባር	

መግለፂታት	(ሓባሪ	ኣር)፣	ኣብ	ጣቢያ	
ዝግበር	ናይ	ድጋፍ	ሱፐርቪዥን	ቼክሊስት	

(ሓባሪ	ኤስ)፣	ብማሕበረሰብ	ብርኪ	ዘሎ	
ናይ	መረዳእታ	መአከቢ	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	
ቲ)፣	ናይ	ወረዳ	ሙሉእ	ሓበሬታ	መጠናኸሪ	
ቴምፕለት	(ሓባሪ	ዩ)፣	በቢርብዒ	ዓመት	
ዝግበሩ	ፀብፃባት	ካብ	ቲደብልዩጂን	ቲኤፍን	

(ሓባሪደብልዩ)፣	ሓበርቲ	ትርጉም	(ሓባሪ	
ደብልዩ)



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ኩሎም	ከይዲታት	ቅደምሰዓብ	ናይክልቲኡ	ግብሪ	ሓይል	ቴክኒካዊ	ጉጅለ	ስራሕቲን	ናይቲ	

ከይዲ	መራሕትን	ዝኾኑ	ዝተፈላለዩ	ቁልፊ	ሓላፍነት	ዝሓዙ	አካላት	ኣለውዎም፡፡	

ኣመሓዳሪ	ወረዳ

ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና

ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ትምህርቲ

ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ማይ	መዓድንን	ኢነርጂን

ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ፋይናንስ	(ደብልዩኦኤፍኢዲ(

ናይ	 ማይን	 ስነፅሬትን	 ትዝቑሕ	 ሰብሞያ	 (መተሓባበርቲ	 ቤት	 ፅሕፈት	 ጥዕና(	

ዘጠቃልል	እዩ፡፡
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እዚ	ክፍሊ	ናይ	ዋሽን	ኤኒቲዲን	ሓበራዊ	መተሓባበሪ	መድረኻት	ንምፍጣር፣	ዋና	

ግብረ	ሓይሊን	ቴክኒካል	ኮሚቴን	ብብርኪ	ወረዳ	ንምጥያሽን	ንምጥንኻርን	ሕድ	

ሕድ	ሴክተር	ዘለዎም	ተበግሶን	ውፍይነትን	ዝገልፅ	መተኣማመኒ	ፅሑፋትን	እዚ	

ብዝግባእ	ንምምራሕ	ዝሕግዝ	ማንዋል	ዘካተተ	ኮይኑ	እዞም	ዝስዕቡ	ኣብ	ግምት	

ዘእተወ	ይኸውን::

2.1 ምድላውን ምልዕዓልን

ክፍጠሩ	ዝኽእሉ	ሓበራዊ	ፀገማትን	መፍትሒታቱን

	ሓበርቲ	ንጥፈታት/ስራሕቲ
ትፅቢት	ዝግበረሎም	ውፅኢታት	

	ሓበርቲ	ልጋባትን	ዘካተተ	እዩ

ቅደም 
ሰዓብ01

ም
ድ
ላው

ን
ም
ል
ዕዓል

ን

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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እዙይ	ክፍሊ	ክልተ	ዝተፈላለዩ	ነቲ	ዋሽ	ትዝቑሕ	ናይ	ምትሕብባር	ተበግሶታት	ዝመርሑ	ኣካላት	

መምርሒ	እዩ፡፡

እቲ	ቀዳማይ	ፕላትፎርም	ካብ	ሕድሕድ	ሴክተር	ላዕለዎት	ሓለፍቲ	ዝተወፃፅአ	ግብረ	ሓይሊ	

እዩ፡፡	 እቲ	 ካልኣይ	 ፕላትፎርም	 ጉጅለ	 ቴክኒካዊ	 ግብረ	 ሓይሊ	 ስራሕቲ	 እንትኸውን	 ካብ	

ዝተፈላለዩ	ሴክተራት	ዝተውፃፅአ	ናይቲ	ምትሕብባር	ኣብ	ባይታ	ዘሎ	ትግበራ	ፈፀምቲ	ኣካላት	

ጉጂለ	ዝሓዘ	እዩ፡፡

እቶም	 ኣባላት	 ዝሕረይሉ	 በቲ	 ግብረ	ሓይሊ	 እንትኸውን	 ፅሬት	መሰረት	 ብዝገበረ	 ኩነታት	

ዝምራሕን	ፀብፃብ		በቢርብዒ	ዓመቱ	ዝቐርበሎምን	እዮም፡፡	ኣብቲ	ዝተዋደደ	ስራሕ	ትልምን	

ኣፈፃፅማን	እቲ	ግብሪ	ሓይሊ	ናይ	ላዕለዋይ	መሪሕነት	ሓላፍነቱ	ተጠቒሙ	ዝሰርሕን	ስልጣኑ	

ናይ	ኣፈፃፅማ	ትልሚን	ውሳነታት	ኣወሃህባን	ከምኡውን	በብብርኪ	ኣፈፃፅማኦም		ዝሰርሑ	

ይኸውን፡፡

እቲ	ግብረ	ሓይሊ	ነቲ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	ሽቶ	ንምስኻዕ፣	ቴክኒካል	ግብረ	ሓይሊ	በቢወርሑ	

ንኽእከብ	ይግበር፡፡

ካብቶም	 በቢእዋኑ	 ዘጋጥሙ	 ልሙድ	 ተግባራት	 ሓሓሊፉ	 ኣባላት	 ዝተፈላለዩ	 ሴክተራት	

ብካልኦት	ሴክተራት	ኣብ	ዝግበሩ	ኣብቶም	ተወሰኽቲ	ኣኼባታት	ምእንታን	ምውዳድ	ስራሕቲ	

ክባሀል	ንምስታፍ	ይበረታትዑ	(ንኣብነት	ናይ	ትዝቑሕ	ሴክተር	ውክልና	ኣብ	ወረዳ	ማይን	ስነ	
ፅሬትን	ኮሚቴ	ኣኼባ	ክሳተፍ	ይግባእ)	፡፡

2.1.1. ሓባራዊ ማሕለኻታትን ናይ መፍትሒ ሓሳባትን 

2.1 ምድላው  ተበግሶታት

ሓባራዊ ማሕለኻታት ናይ መፍትሒ ሓሳባት 

ቅድሚ	ሐዚ	ዘይነበረን	ብሓዱሽ	

ኩነታት	ዝተጣየሸን	ፕላትፎርም	

መሪሕነት	ምፍላይ	

•	 እቲ	ንፉዕ	መራሒ	ብፖለቲካ፣	ብወሳነ	ኣወሃህባ	መደብ	ልዑል	ሓላፍነት	ዘለዎን	ነቲ	ዝድለ	ውፅኢት	ንምምፃእ	
ውፉይ	ዝኾነ	ምእንታን	እቲ	ዝተዋደደ	ረብሓ	ክርከብ		ናይ	ሕድሕድ	ተሳታፋይ	መንግስታዊ	ቤት	ፅሕፈት	ዓቕሚ	

ምጥቃም	ዘኽእል	ይኸውን፤

•	 ኣመሓደርቲ	ወረዳ	ናይቲ	መሪሕነት	ግደ	ኣብቲ	ልዕሊ	ግበረ	ሓይሊ	በቲ	ፕላትፎርም	ንዝሳተፉ	ኣባላት	ኣብ	
ምሕራይ	ምምሕዳራዊ	ስልጣን	ክህልዎ	ይግበር፤

•	 ሓለፍቲ	ኣቢያተ	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና	ወረዳ	ኣብ	ቴክኒካል	ግብረ	ሓይሊ	ግደ	መሪሕነት	(ኣብ	ፈለማ	ኣኼባ	
ግብረ	ሓይሊን	ኣኼባ	ወረዳ	ምምሕዳርን	ድጋፍ	ይረኽቡ)፡፡	መመሓደርቲ	ዞባ	ንወረዳ	ኣመሓደርቲ	ምሕጋዝ	
ኣብ	ሕድሕድ	ወረዳኦም	ንመሪሕነት	ክሓርይዎም	ይግበር፡፡	ግልፂ	ናይ	ጎስጓስ	መልእኽቲታት	ክዳልው	ይግባእ፤	

ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዘሎ	ምትሕብባርን	ናይ	ዝተፈላለዩ	መዳርግቲ	ኣካላት	ሓባራዊ	ረብሓን	ናይ	ዝተለፈላለዩ	

ላዕለዎት	ስራሕ	መካየድቲ	ዝምልከቶም	ሴክተራትን	ናይ	ምትሕብባር	ሜላታት	ቀንዲ	ቀንዲ	ግደ	(ሓባሪ	ሲ	
ይመልከቱ)

 

የግብረ ኃይል / የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን/ አባላት የሹመት 
ደብዳቤ ቀፅ (A)

ለአድቮኬሲ ስራ ለማቅርብ የፓወር ፖይንት ቅፅ (B) 

ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወደ ስራ እንዲገቡ መልዕክት 
ማስተላለፊያ ቀፅ (C) 

በወረዳ ደረጃ ያለ የግብረ ኃይል እና የቴክኒካል ወርኪንግ ስራ 
ማስፈፀሚያ ደንቦች ለይቶ ማስፈሪያ ቀፅ (D)
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ኣባላት ግብረ ሃይል  ክህልዎም ዝግባእ ንጥፈታት

	•	 ብብርኪ	ወረዳ	ንቑሕ	ተሳፎ		ምግባርን	ርኡይ	ተራ	ምፅዋትን
•	 ኣብዞም	ዝስዕቡ	ከባቢታት፡	ማይን	ስነ	ፅሬትን፣	ትዝቑሕ፣	ከባቢያዊ	ጥዕና፣	ትምህርቲ፣	
ማይ	ወይከዓ	ናይ	ሳኒቴሽን	መሰረተልምዓት	ክኢላታት	ምዃን፣

•	 ናይ	ሓባር	ተበግሶታትን	ደገፍን	መሰረት	ብምግባር	ናይ	ሽርክነት	መትከላት	መሰረት	
ዝገበሩ	ኣሰራርሓታት	ብምፍፃም	ውፉያትን	ግዱሳትን	ምዃን፣

•	 ኣብ	እዋናዊ	ተግባራትን	ወርሓዊ	ኣኼባታትን	ምስታፍ፣
•	 ኣብ	ላዕሊ	ዝተዘርዘሩ	ንጥፈታት	ንምጥንካር	ናይ	ወረዳ	መመሓደሪ	ኣብቲ	ናይ	
መፈለምታ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ኣኼባ	መደረ	የቐርብ	(ሓባሪ	ዲ	ይመልከቱ)፡፡

2.1.2 መምርሒ ተግባራት

ሀ.	ሕድሕድ	ናይ	ዞባ	መመሓደርቲ	ንሕድሕድ	ወረዳ	መመሓደርቲ	በቢወረዳኦም	ነቲ	
ከይዲ	ንምጅማር	ይረኽብዎምን	ብዕሊ	ነቲ	ግብሪ	ሓይሊ	ንምምራሕ	ይሾምዎም፡

፡	 ኣውራ	 ናይ	ወረዳ	 ኮሚቴን	 ቴክኒካል	ግብረሓይሊ	 ሰነዳት	 ንዞባ	መመሓደርቲ	

ንሓበሬታን	ተግባርን	ምእንታን	ክሕግዞም	ክበፅሖም	ይግበር፡፡

ለ.	 መመሓደሪ	 ወረዳ	 ንኹሎም	 ሴክተራት	 ሓለፍቲ	 ኣብቲ	 ግብረ	 ሓይሊ	 ንክሳተፉ	
የበራብር	እሶም	አውን	ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና፣	ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ማይ	

ሃፍቲ፣	ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ፋይናንስን	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ትዝቑሕ	ክኢላታት/
መተሓባበርቲ፣

ሐ.	ምስ	ሓለፍቲ	ሴክተራት	ዝግበር	ርክብ	ትኹረቱ		ሓዱሽ	ፕላትፎርም	ንክህልው	ብዝርዝር	
ምቕማጥ፣	 ብኹለመዳያዊ	 ኩነታት	 ኣብቲ	 ወረዳ	 ኩነታት	 ጥዕና	 ንምምሕያሽ	

ዝፈጥርዎ	ፅልዋ	ብፍላይ	ከዓ	ናይ	ትዝቑሕ	ንከይስፋሕፋሕ	ክኸውን	ኣለወ	እዩ፡፡	

ሴክተራት	ናይ	ባዕለን	ዓቕሚ	አስተዋፅኦ	ንክገብራን	ሕማማት	ንከይስፋሕፍሑ	ኣብ	

ምንካይ	ከምኡውን	ናይ	ባዕለን	አስተዋፅኦ	ኣብ	ሰፋሕቲ	ልምዓታዊ	ሽቶታት	ውፉያት	

ኮይነን	ስራሐን	ንክዛዝማን	ንክዕወታን	ምሕጋዝ	የድሊ፡፡

መ.	 ተመሳሳሊ	 ስጉምቲ	 ኣብ	ማይን	 ስነፅሬትን	 ትዝቑሕን	 	መዳርግቲ	 (መንግስታዊ	
ዘይኮኑ	አካላት)	ኣብ	ወረዳ	ኣብ	ዝጣየሽ	ግብረ	ሓይሊ	ንክሳተፉ	ምግባር፤

ረ.	ናይ	ወረዳ	መመሓደሪ	ናይ	ውክልና	ደብዳቤ	ንኩሎም	ኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	(ሓባሪ	
ኤ	ይመልከቱ)	ይዕድል፤

ሰ.	ኣባል	ግብረ	ሓይሊ	ኮይነን	ምስተመደባ	ሕድሕድ	ኣቢያተ	ፅሕፈት	ናይ	ሴክተራተን	
ተወካሊ	ናብቲ	መተሓባበሪ	ፕላትፎርም	ቴክኒካዊ	ስራሕቲ	ጉጅለ	ይምድባ፤

ሸ.	 ቀወምቲ	 ወይከዓ	 ጊዝያዊ	 ኣባላት	 ቴክኒካል	 ኮሚቴ	 ዝተፈላለዩ	 ዛዕባታት	 ከከም	
ኣድላይነቱ	ከም	መንግስታዊ	ዘይኾኑ	ትካላት፣	ሃይማኖታዊ	ትካላት፣	ስራሕ	መካየዲ	

ማእኸላት	 ጥዕና፣	 ናይ	 ጥዕና	 ኤክስቴንሽን	 ሱፐርቫይዘራትን	 ሰራሕተኛታትን፣	

ማሕበረሰብ	መሰረት	ዝገበሩ	ትካላት	ንግዲ	(ማይክሮፋይናንስ)፣	ተወከልቲ	ፒቲኤ፣	
ናይ	ጥዕና	ልምዓት	ሰራዊትን	ካልኦት	ኣድለይቲ	መዳርግቲ	ናይቶም	ግብረ	ሓይሊታት	

ዕላማን		ሽቶታትን	ዘዕብዩ	ክግበሩ	ኣለወም፡፡

01
ቅደም 
ሰዓብ

ም
ድ
ላው

ን
ም
ል
ዕዓል

ን

የግብረ ኃይል / የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን/ አባላት የሹመት 
ደብዳቤ ቀፅ (A)

ለአድቮኬሲ ስራ ለማቅርብ የፓወር ፖይንት ቅፅ (B) 

ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወደ ስራ እንዲገቡ መልዕክት 
ማስተላለፊያ ቀፅ (C) 

በወረዳ ደረጃ ያለ የግብረ ኃይል እና የቴክኒካል ወርኪንግ ስራ 
ማስፈፀሚያ ደንቦች ለይቶ ማስፈሪያ ቀፅ (D)
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ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ሀ.	ነቲ	ግብረ	ሓይሊን	ከይዲ	ስራሕን	ንምምራሕ	ወረዳ	መሪሕነት	ይህልዎ፣

ለ.	ኩሎም	ዝምልከቶም	መዳርግቲ	ኣካላት	ኣብቲ	ግብረሓይሊ	ንክሳተፉን	ብሓባር	
ንክሰርሑን	ይግበር፤

ሐ.	ኩሎም	ሓለፍቲ	ሴክተራት	ኣብቲ	ግብረ	ሓይሊ	ንክሳተፉ	ይምድቡ፤

መ.	ንናይ	ግብረሓይሊ	ኣኼባን	ናይ	ፈለማ	ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባ	ግዘ	ይቕመጥ፤

•	 ንወረዳ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ኣባላት	ናይ	ሽመት	ደብዳበ	(ሓባሪ	ኤ)፣

•	 ናይ	ኣድቮኬሲ	ፓወር	ፖይንት	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	ቢ)፣

•	 ንሴክተር	ተሳትፎ	መልእኽቲ	(ሓባሪ	ሲ)፣

•	 ብብርኪ	ወረዳ	ቲኤፍን	ቲደብልዩጂ	ቢጋር	(ሓባሪ	ዲ)፣

2.1.3 ስራሕን ሓላፍነትን

2.1.4  ኣድለይቲ ሓባሪታት
የግብረ ኃይል / የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን/ አባላት የሹመት 
ደብዳቤ ቀፅ (A)

ለአድቮኬሲ ስራ ለማቅርብ የፓወር ፖይንት ቅፅ (B) 

ሴክተር መስሪያ ቤቶች ወደ ስራ እንዲገቡ መልዕክት 
ማስተላለፊያ ቀፅ (C) 

በወረዳ ደረጃ ያለ የግብረ ኃይል እና የቴክኒካል ወርኪንግ ስራ 
ማስፈፀሚያ ደንቦች ለይቶ ማስፈሪያ ቀፅ (D)



ገጽ 1302 .ምድላው  ተበግሶታት

ግብረ	 ሓይልን	 ቴክኒካል	 ኮሚቴን	 ምጥያሽ	 ማለት	 ዝርዝር	 ኣባላት	 መነ	 መን	

ምዃኖም	ብምግላፅ	ዝህልዎም	ናይ	ስራሕን	ሓላፍነትን	ከምኡውን	ብዝርዝር	

ዝተቐመጡ	ሽቶታትን	ዘካተተ	እዩ፡፡

2.2 ከይዲ ምንቅስቓስ    
       ኣብ ምጥያሽን ምጥንኻርን   
       ጉጅለታት ግብረ ሓይልን  
    ቴክኒካል ኮሚቴን

02
ከይዲ

 ም
ንቅስቓ

ስ ኣብ
 ም

ጥ
ያሽን 

ም
ጥ
ንኻ

ርን ጉ
ጅ
ለታ

ት
 ግብ

ረ 
ሓ
ይል

ን ቴ
ክኒካል

 ኮሚ
ቴ
ን

ቅደም 
ሰዓብ

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 
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እዚ	ክፍሊ	ናይዞም	ክልተ	ፕላትፎርማት	ምምስራትን	ኩሎም	ኣባለት	ብሓደ	ይዝርዝሮም፡፡

2.2.1 ናይ ሓባር ማሕለኻታትን መፍትሒ ስትራቴጂን

2.2.2 የስራ አተገባበር መምሪያ

ግብረ ሓይሊ

ሀ.	ናይ	ወረዳ	መመሓደሪ	ንኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	መበገሲ	ኣኼባ	የቐምጥ፤	ብግቡእ	
ተግባራዊ	ዝኸውን	ንኻልኦት	ሓለፍቲ	ሴክተራት	ሓዊሱ	ኣብ	ወረዳ	ንዘለው	(ንኣብነት	
ዋን	ወሽ	ቲኤፍ)	እቲ	ሐዚ	ዘሎ	ፕላትፎርም	ብቲ	ሓድሽ	ብምትካእ	(ናይቲ	ምትሕብባር	
ኣጀንዳ	ምጥንኻር	ፍሉይ	ትኹረት	ምሃብ	የድሊ)፡፡	ኣብ	ፈላማይ	ቀንዲ	ናይ	ምውዳድ	
ረብሓን	ምትሕብባር	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ኣብ	ሓባሪ	ቢ	ናይ	ኣድቮኬሲ	መሳርሒታት	

ብምጥቃም	ብዝተዳለወ	ፓወር	ፖይንት	ከምኡውን	ኣብ	ሓባሪ	ሲ	ዘሎ	ናይ	ተሳትፎ	

መልእኽቲ	ክቀርብ	ኣለወ፡፡	

ለ.	ሓባሪ	ጂ	ብምጥቃም	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዘሎ	ዓርሰምድግጋፍንን	ዕድልን	ንሓባራዊ	
ረብሓ	ብሓባር	ምይይጥ	ይግበረሎም፤

ሐ.	ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ቢጋር	ንኣመራርሓ	ኣባላትን	ክርከብ	ዝግባእን	ንቑሕ	ተሳትፎን	ኣብ	
ከይዲ	ክትትል	ቲዋይጂ	ተግባራት	ዝመሓለለፍ	እዩ፡፡

2.2  ግብረ ሓይሊን ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ ምምስራትን ምትግባርን

ሓባራዊ ማሕለኻታት መፍትሒ ስትራቴጂ

ምትሕውዋስ	ስልጣን፣	ሓላፍነትን	ፅልዋን			ሴክተራት	

•  ብግልፂ	ስልጣን	፣	ሓላፍነትን	ፅልዋን		ናይ	ምትሕብባር	ስራሕ	ባህሊ	
ንምፍጣር	ሕድሕድ	መዳርግቲ	ኣካላት	ሙያዊ	ፍልጠት	ናይ	ካልኦት	
ስልጣን	ወይከዓ	ሓላፍነት	ምቕማጥ፤	ንመዳርግቲ	ኣካላት	ስልጣን	
ገደብ	ንምቕማጥ1	ሓላፍነትን	ፅልዋን	ኣብ	ሕድሕድ	ርእሲ	መዳርግቲ	
አካላት	ከይዲ	ተዳልዩ	እዩ፡፡

ኣብ	ሞንጎ	ኣባለት	ዘሎ	ድኹም	ኣረዳድኣን	ናይ	
ዘይምስምዕማዕ	ፀገምን	ረብሓታቱን	ጥንካረኡን	
ናብቲ	ጉጅለ	ሕድሕድ	መዳርግቲ	ኣካል	ዘምፅኦ	
ከምኡውን	ዘለው	ክፍተታን	ሕፅረታትንን		መንገዲታትን	
ነቶም	ሴክተራት	ብሓባር	ንምጥቃም	ብዝምልከት፣

	•		ሕድሕድ	ሴክተራት	ካብቲ	ተሳትፎ	ዘለዎ	ትፅቢትን	አስተዋፅኦን	
ነቲ	ዝተዋደደ	ማእቀፍ	ምቅማጥ፣

•			ሓባራዊ	ራእይን	ናይ	ሓባር	ዓወትን	ንምምፃእ	ኣብ	ግብረ	
ሓይሊ		ምትሕብባር	ካብ	ኣናእሹተይ	ዓወታት	ጀሚርካ	
ውፉይነት	ንምጥንኻርን	ኣድላይነቱን	ሓበራዊ	ጉጅለ	ስራሕቲ	
ምጥንኻር፤

•			ውልቃውን	ሓባራውን	ናይ	ሴክተር	ድልየት	ንምፍላይ	
ናይ	ሐባር	ፕላትፎርም	ሙያዊ	ሽቶታት	ኣብ	ናይ	ዓርሰ	
ምትሕግጋዝን	ሂብካ	ምቕባልን	ኣብ	ሞንጎ	ዘሎ	ርክብ	
ምልውዋጥ፣		

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን የመጀመሪያውን ስብሰባ ሲያደርግ 
እንዲነጋገርበት በምክረ-ሃሳብ ደረጃ የቀረበ አጀንዳ ቀፅ (E)

ሴክተሮች/አጋሮች ያላቸውን ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ እንዲሁም 
ተፅእኖ ምን እንደሆነ ለይቶ ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ 
ቀፅ (F) 

በሴክተሮች መካከል ያለውን የእርስ በርስ መደጋገፍ ለይቶ 
ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ ቀፅ ቀፅ(G) 

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ለሚያደርው ስብሰባ የማጠቃለያ 
ሃሳብ ማስፈሪያ ቅፅ (H)

ስልጣን	-ኣብ	ሕድሕድ	መዳርግቲ	ኣካላት	
1.	 ስልጣን	ዘይግሃስን		ዘይውሰድን	እዩ፤
2.	 ሓላፍነት	-	ናይቶም	መዳርግቲ	ኣካላት	ነቶም	ኣብ	ከይዲ	ስራሕ	ዝርከቡ	ግደታትን	ብትኽክልን	ብእምነትን	
ምፍፃም፣

3.	ፅልዋ-መደባዊ	ስልጣን	ኣብዘየለውሉ	ወይከዓ	ሓላፍነት	ግን	ድማ	ርኡይ	ለውጢ	ኣብቲ	ውፅኢት	ኣሎ፡፡



2.2 ከይዲ ምንቅስቓስ ኣብ ምጥያሽን ምጥንኻርን ጉጅለታት ግብረ ሓይልን ቴክኒካል ኮሚቴን ገጽ  15

መ.	ሕድሕድ	ሴክተር	ሓለፍቲ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ቀዋሚ	ተወካሊ	በምዃን	ዘገልግሉ	
አባላት	ይሸወሙ፤

ሰ.	ኣብ	ሞንጎ	ሕድሕድ	ሴክተር	ኣብቲ	ናይ	ምውዳድ	ተበግሶ	ነቶም	ዝድለዩ	ውፅኢታት	
ብምግላፅ	ዘተ	ይግበር፤

ሸ.	ኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	ኣብቲ	ናይ	መጀመሪያ	ኣኼባ	ንክሳተፉ	ይበረታትዑ፡፡	ነዚ	ኣኼባ	
ስዒቡ	እቲ	ቀፃሊ	ኣኼባ	ኣብ	ሞንጎ	ፕላትፎርማት	ዝግበር	መተግበሪ	ትልሚ	ብምድላው	

ብቲኤፍ	ብሓደ	ወርሒ	ድሕሪ	ምምስራት	ግብረ	ሓይሊ)	ዝፀድቕ	እዩ፡፡	እቲ	መተግበሪ	
ትልሚ	ምስፀደቐ	እቶም	ክልተ	ፕላትፎርማት	በቢርብዒ	ዓመቱ	ንክትትል፣	ገምገማን	

ኣመራርሓን	ይእከቡ፡፡	

ስራሕቲ ጉጅለ ቴክኒካል ኮሚቴ     

ሀ.	ዋላኳ	ግብረ	ሓይሊ		ዝመርሕ	ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ጥዕና	እቲ	ናይ	መፈለምታ	ኣኼባ	
ብወረዳ	ምምሕዳር	ተዝምራሕ	ካብኡ	ንድሓር	ናይ	ቤት	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና	ሓላፊ	

እቶም	ዝቕፅሉ	ኣኼባታት	ብሓባር	ብምምራሕ	ኣብ	ኩነታዊ	ትንታነን	ስራሕ	ትልምን	

ከቀርብ	ይድለ	እዩ፡፡	እቲ	ናይ	መፈለምታ	ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባ	ንፍርቂ	መዓልቲ	(ን4	
ሰዓታት)	ክካየድ	ይግባእ፡፡

ለ.	ኣመሓዳሪ	ወረዳ	እቲ	ኣፍቲ	መፈለምታ	ኣኼባ	

•	 ኣብ	ሞንጎ	ኣባላት	ውፉይነት	ምፍጣር፣

•	 ትርጉምን	ኩነታትን	መትከላትን	ተሳትፎ	ግብረ	ሓይሊ		ምግላፅ፣

•	 ናይ	ሽውመት	ደብዳቤ	ምቕባልን	ኣብቲ	ቢጋር	ምስምዕማዕ	ይሓውስ፡፡

ሐ.	እቲ	መመሓደሪ	በቢሴክተራቱ	ንዝተሓረዩ	ተወከልቲ	እብቲ	ፈላማይ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ		
ኣኼባ	ይመርሕ፡፡

•	 መግለፂታት	ሽቶታትን	ዓወታትን	የብርሕ፣

•	 ኣብ	ባይታ	ዘለው	ተግባራት	ከመይ	ከምዝትግበሩ	ይገልፅ፣

•	 ዘለው	ማሕለኻታት	ዘርእዩ	ነፀብረቓትን	ዝርከቡሉ	ብርክን	(ናይ	ሞት	ኩነታት፣	ሃፍቲ	
ማይ	ወ.ዘ.ተ	ተንቲኑ	የቀርብ.)

ወሰንቲ ንቁልፊ ማሕለኻታት መፍትሒታት ክኾኑ ዝኽእሉ 

•	 እቲ	ሴክተር	ግብረ	ሓይሊ		ዘምፅኦ	ፍሉይ	ፍልጠት፣

•	 እቲ	ሴክተር	ካብቶም	ካልኦት	ሴክተራት	ዝጠልቦ	ፍልጠት፣

•	 ኣብቲ	ስራሕ	ምትሕብባር	ዘሎ	ወሰንን	ዝድለ	ውፅኢትን	እዮም፣

መ.	እቲ	ወረዳ	መመሓደሪ	ነቲ	ናይ	መፈለምታ	ኣኼባ	በቲ	ሓባሪ	ኢ	ብዝተገለፆ	መሰረት	ይመርሕ፣	
ኢ.	ናይ	ኣኼባ	ኣመራርኻ	ስርዓት

02
ከይዲ

 ም
ንቅስቓ

ስ ኣብ
 ም

ጥ
ያሽን 

ም
ጥ
ንኻ

ርን ጉ
ጅ
ለታ

ት
 ግብ
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ሓ
ይል

ን ቴ
ክኒካል

 ኮሚ
ቴ
ን

ቅደም 
ሰዓብ

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን የመጀመሪያውን ስብሰባ ሲያደርግ 
እንዲነጋገርበት በምክረ-ሃሳብ ደረጃ የቀረበ አጀንዳ ቀፅ (E)

ሴክተሮች/አጋሮች ያላቸውን ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ እንዲሁም 
ተፅእኖ ምን እንደሆነ ለይቶ ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ 
ቀፅ (F) 

በሴክተሮች መካከል ያለውን የእርስ በርስ መደጋገፍ ለይቶ 
ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ ቀፅ ቀፅ(G) 

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ለሚያደርው ስብሰባ የማጠቃለያ 
ሃሳብ ማስፈሪያ ቅፅ (H)



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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1.	 እቲ	ኣኼባ	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ኣድላይነት	ምትሕብባር	ምልዕዓል	ብምግባር	ይጅምር	
(ሓባሪ	ቢን	ሲን	ይመልከቱ)፣

2.	 ሓባሪ	ሳንዱቕ	ሓባሪ	ጂ	ብምጥቃም	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዘሎ	ዓርሰ	ምትሕግጋዛትን	
ዕድልን	ብምትሕብባር	ኣቢልካ	ሓባራዊ	ረብሓ	ምይይጥ	ይግበረሉ፤

3.	 ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ሓባራዊ	ዕላማታት	ይግለፁ

•	 ሽቶታት	ምንካይ	ትዝቑሕ፣	ቀረብ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ንምምሕያሽን	ግልጋሎት	ጥዕና፣	
ዕላማ	 ምምሕያሽን	 ብዝተዋደደ	 ስራሕ	 ብዝምልከቶም	 ክኢላታት	 ፕሮግራማት	

ውፅኢታዊ	ምግባር	ብከመይ	ምዃኑ	ይግለፅ፤

•	 ናይ	 ኣባላት	 ዓቕሚ	 ተጠቒምካን	 ብሙያዊ	 ፍልጠት	 ኣቢልካን	 ናይቲ	 ፕሮግራም	
ዕላማ	ንምስኻዕ	ምስራሕ	እንታይነት	ይግለፅ	፤

4.	 ኣብ	ስራሕቲ	ቴከኒካል	ኮሚቴ	ዝተቐመጡ	መትከላት፤

•	 ኣብ	ከይዲ፣		ፍልፍል	ሓበሬታ	ምፍላጥ፤

•	 ኣብ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባታትን	ብሓባር	ምውሳንን	ውፍይነትን፣

•	 ብእዋኑ	ፀብፃባት	ናብ	ዝበፅሓሉ	ብርኪ	ምቕራብ፣

•	 ንኩሎም	መዳርግቲ	ኣካላት	ምድማፅን	ሓሳባት	ምክባን

5.	 ወረዳ	ኣመሓዳሪ	ነቲ	ከይዲ	ብዕምቆት	ናይ	ሴክተራት	ፍልጠት	ወሰን	ስራሕን	ሓላፍነትን	
የቀምጥ፤

•	 ሕድሕድ	ውክልና	ሴክተር	ናይ	ክልስ	ሓሳብ	ባእታታት	ቅድም	ኢሉ	ዝተገልፀ	ሴክተራትን	
መድብ	ፍልጠት	መሰረት	ብምግባር	ምምዳብ፣

•	 ሕድሕድ	ሴክተር	ናይ	ስልጣን	ፍኖተ	ካርታ፣	ሓላፍነትን	ፅልዋን	(ሓባሪ	ኤፍ	ይመልከቱ)፣	
ከባቢታት	 በምፍላይ	 ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	 ከምኡውን	 ከባቢታት	 ኣብ	ውሽጢ	ሓደ	

ሴክተር	 ዘሎ	ኩነታ	ምግንዛብ፡፡	 እቲ	ዝግበር	 ዘተ	ፍረ	 ዘለዎ	ምትሕብባራዊ	መሰረት	

ንክህሉን	 ናይ	 ሴክተራት	 ስልጣን	 ንምቁፅፃር፣	ውሳነ	 ንምውሳንን	 	 ጎንፂታት	 ብሓባር	

ንምፍታሕ	ኣብቲ	ከይዲ	ስራሕ	ይሕግዝ	እዩ፡፡

•	 እቲ	ዝግበር	ምይይጥ	ዝድለ	ሕድሕድ	ሴክተራት	ኣብቲ	ዝተዋደደ	ተበግሶ	(ሓባሪ	ኤም	
ይመልከቱ)	ክኸውን	ይግባእ፡፡	

•	 ንበዓልመዚ	ማፒንግ፣	ሓላፍነትን	ፅልዋን	ሴክተራት	ዘርኢ	ሳንዱቕ	/መዳርግቲ	(ሓባሪ	
ኤፍ)፣

•	 ናይ	ዓርሰ	ምትሕግጋዝ	ሴክተራት	ማፒንግ	ዘርኢ	ሳንዱቕ	(ሓባሪ	ጂ)

•	 ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባ	ዝኸውን	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	ኤች)፣

•	 ንሓበሬታ	መተኣኻኸቢ	መግለፂ	ዝቐርቡ	መግለፂታት	(ሓባሪ	ኣይ)፣

•	 ዝቐርቡ	መዳርግቲን	ሓላፍነታትን	(ሓባሪ	ኤም)፣	ክቀርብ	ኣለወ፡፡

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን የመጀመሪያውን ስብሰባ ሲያደርግ 
እንዲነጋገርበት በምክረ-ሃሳብ ደረጃ የቀረበ አጀንዳ ቀፅ (E)

ሴክተሮች/አጋሮች ያላቸውን ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ እንዲሁም 
ተፅእኖ ምን እንደሆነ ለይቶ ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ 
ቀፅ (F) 

በሴክተሮች መካከል ያለውን የእርስ በርስ መደጋገፍ ለይቶ 
ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ ቀፅ ቀፅ(G) 

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ለሚያደርው ስብሰባ የማጠቃለያ 
ሃሳብ ማስፈሪያ ቅፅ (H)
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6.  የወረዳው	አስተዳደር	ስለ	ስብሰባው	ማጠቃለያ	ይሰጣል (ቅፅ H ይመልከቱ)

• ውይይት	የተደረገባቸውን	ሁሉም	ዋና	ዋና	ነጥቦች	በአጭሩ	ይቀርባሉ

• የድርጊት	ነጥቦችና	ሴክተሮች	በመካከላቸው	የተከፋፈሏቸውን	ኃላፊነቶች	ግልፅ	በሆነ	

መልኩ	ይቀመጣሉ

• ትኩረቱን	 በወረዳው	 ውስጥ	 ስላለው	 ሁኔታ	 ተንትኖ	 መረዳት	 ላይ	 ለሚያደርገው	

የሚቀጥለው	የቴክኒካል	ወርኪንግ	ቡድን	ስብሰባ	ጊዜ	እያንዳንዱ	ሴክተር	አግባብነት	

ያላቸውን	መረጃ	በመሰብሰብ	አዘጋጅቶ	እንዲያቀርብ	የሚወስደው	ዋና	የድርጊት	ነጥብ	

ነው	 [ቅፅ	 I – (ከየሴክተሮች)	ለመነሻ	መረጃ	መሰብሰቢያ	መለኪያዎች	የሚያገለግሉ	

ምክረ	ሃሳቦች	(ከሁለተኛው	የቴክኒካል	ወርኪንግ	ቡድን	ስብሰባ	በፊት)] 

*  የቴክኒካል	 ወርኪንግ	 ቡድንና	 የግብረ-ኃይል	 ቡድን	 መደበኛ	 ስብሰባዎች	 ቃለ-ጉባኤ	

ዶኩመንት	የሚያደርግ	እንዲሁም	በመድረኮቹ	መሪዎች	መመሪያ	መሰረት	ለሚቀጥለው	

ስብሰባ	ይያዙ	የተባሉትን	አጀንዳዎች	በማዘጋጀት	ለአባላት	የሚያጋራ	ፀሃፊ	መሰየም	

አለበት፡፡	 

*  ከሁሉም	ሴክተሮች	የመጣውን	መረጃ	አንድ	ላይ	በማድረግ	የሚጠምር	እና	የሚያደራጂ	

አንድ	ሰው	ከአባላቶቹ	ውስጥ	የጤና	ፅ/ቤቱ	ከሚቀጥለው	ስብሰባ	በፊት	ይመድባል፡

፡	መረጃውን	የሚጠምረው(የሚያዘጋጀው	ሰው	መረጃው	ያለውን	እንድምታ	ሳይተነትን	

በዋናነት	 የያዘውን	 ጉዳዮች	 ብቻ	 በማጉላት	 ያቀርባል፡፡	 ይህ	 የሚሆንበት	 ምክንያት	

ሴክተሮች	 በሚቀጥለው	 ስብሰባ	 ላይ	 መረጃዉን	 በክለሳ	 በሚያዩበት	 ጊዜ	 አመቺ	

ስለሚያደርገው	ነው፡፡ 

2.2.3 የሚጠበቁ ውጤቶች

ግብረ-ኃይል:

ሀ. የግብረ-ኃይል	አባላት	እንደ	ሴክተር	ኃላፊነታቸው	ሂደቱን	የመምራት፣	በቴክኒካል	ወርኪንግ	
ቡድን	ውስጥ	ሴክተራቸውን	የሚወክል	ሰው	የመመደብ፣	ከዚያም	የመደቡትን	ሰው	

የመከታተልና	በሁሉም	ሂደቶች	ጊዜያት	መመምሪያ	የመስጠት	ኃላፊነት	ይኖራቸዋል፡፡	

ለ. የግብረ-ኃይሉ	የሚቀጥለው	የሩብ	አመት	ስብሰባ	ቀን	መቼ	እንደሆነ	ተወስኗል	

				የመጀመሪያው	ስብሰባ	ቃ-ጉባኤ	ዶኩመንት	ተደርጓል 

ሐ. የስራ	ማስፈፀሚያ	መመሪያ (ToR) ቀርቦ	ፀድቋል	

መ. የሹመት	ደብዳቤ	ተፈርሟል

ቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን:

ሀ. የሁሉም	ሴክተር	ተወካዮች	ቀጣይ	በሆነ	መልኩ	በትብብር	ለመስራት	ቁርጠኛና	ተነሳሽ	
ናቸው፡፡	ያላቸውን	ልዩ	ሚናና	የሚያበረክቱትን	አስተዋፅኦ	በሚገባ	ተረድተዋል፡፡ 

ለ. መድረኩ	በስራው	መርሆዎች፣	የኃላፊነት	ክፍፍል	ላይ	ስምምነት	ደርሷል፡፡	በተጨማሪም	
ስራው	ስለሚካሄድበት	ሁኔታና	አወቃቀር	ስምምነት	ላይ	ተደርሷል፡፡	
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የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን የመጀመሪያውን ስብሰባ ሲያደርግ 
እንዲነጋገርበት በምክረ-ሃሳብ ደረጃ የቀረበ አጀንዳ ቀፅ (E)

ሴክተሮች/አጋሮች ያላቸውን ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ እንዲሁም 
ተፅእኖ ምን እንደሆነ ለይቶ ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ 
ቀፅ (F) 

በሴክተሮች መካከል ያለውን የእርስ በርስ መደጋገፍ ለይቶ 
ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ ቀፅ ቀፅ(G) 

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ለሚያደርው ስብሰባ የማጠቃለያ 
ሃሳብ ማስፈሪያ ቅፅ (H)



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  18 

ሐ. የቴክኒካል	 ወርኪንግ	 ቡድን	 የሚቀጥለው	 የሩብ	 አመት	 ስብሰባ	 ቀን	 መቼ	 እንደሆነ	
ተወስኗል 

መ. የመጀመሪያው	ስብሰባ	ቃለ-ጉባኤ	ዶኩመንት	ተደርጓል 

ሰ. የስራ	ማስፈፀሚያ	መመሪያ (ToR) ቀርቦ	ፀድቋል	

ረ. የሹመት	ደብዳቤ	ተፈርሟል

 

2.2.4 የሚያስፈልጉ ቅጽዎች

• ለአድቮካሲ	ስራ	ለማቅርብ	የፓወር	ፖይንት	ቅፅ / ቴምፕሌት (ቅፅ B)

• ሴክተር	መስሪያ	ቤቶች	ወደ	ስራ	እንዲገቡ	መልዕክት	ማስተላለፊያ (ቅፅ C) 

• በወረዳ	ደረጃ	ያለ	የግብረ	ኃይል	እና	የቴክኒካል	ወርኪንግ	ስራ	ማስፈፀሚያ	ደንቦች	
ለይቶ	ማስፈሪያ (ቅፅ D) 

• የቴክኒካል	ወርኪንግ	ቡድን	የመጀመሪያውን	ስብሰባ	ሲያደርግ	አወቃቀር	ምክረ-ሃሳብ 
(ቅፅ E)

• ሴክተሮች/አጋሮች	ያላቸውን	ስልጣን፣	ኃላፊነት፣	እንዲሁም	ተፅእኖ	ምን	እንደሆነ	ለይቶ	
ለማስፈሪያ	የተዘጋጀ	ሰንጠረዥ (ቅፅ F)

• በሴክተሮች	 መካከል	 ያለውን	 የእርስ	 በርስ	 መደጋገፍ	 ለይቶ	 ለማስፈሪያ	 የተዘጋጀ	
ሰንጠረዥ (ቅፅ G)

• የቴክኒካል	ወርኪንግ	ቡድን	ለሚያደርው	ስብሰባ	የማጠቃለያ	ሃሳብ	ማስፈሪያ	ቅፅ (ቅፅ 
H)

• ለመነሻ	መረጃ	መሰብሰቢያ	መለኪያዎች	የሚያገለግሉ	ምክረ	ሃሳቦች (ቅፅ I)

• በምክረ-ሃሳብ	የተቀመጡ	ባለድርሻ	አካላትና	ኃላፊነቶቻቸው (ቅፅ M)

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን የመጀመሪያውን ስብሰባ ሲያደርግ 
እንዲነጋገርበት በምክረ-ሃሳብ ደረጃ የቀረበ አጀንዳ ቀፅ (E)

ሴክተሮች/አጋሮች ያላቸውን ስልጣን፣ ኃላፊነት፣ እንዲሁም 
ተፅእኖ ምን እንደሆነ ለይቶ ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ 
ቀፅ (F) 

በሴክተሮች መካከል ያለውን የእርስ በርስ መደጋገፍ ለይቶ 
ለማስፈሪያ የተዘጋጀ ሰንጠረዥ ቀፅ ቀፅ(G) 

የቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ለሚያደርው ስብሰባ የማጠቃለያ 
ሃሳብ ማስፈሪያ ቅፅ (H)
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እዚ	ርእሲ	ዝሽፍኖም	ፍሰት	ዳታ	ካብ	መዳርግቲ/	ካብ	መንግስታውን	ዘይመንግስታውን/	
ኣካላት	 ስለዝኾነ	 ድማ	 ከም	 ወረዳ	 ዘለዎ	 ህልዊ	 ኩነታት	 ንምትንታንን	 ንምፍላጥን	
ዝሕግዝ	ኮይኑ	እዚ	ድማ	ምእካብ	ዳታ፣	ፍሰት	ዳታ፣	ካብ	መን	ይመፅእ፣	ዝጥቀሙሎም	
መልክዒታት፣	ብኡ	መሰረት	መረዳእታ	ዝእከበሎም	ከባቢታት፣	ዘለው	ሃፍቲታት/ፀጋታትን	
ንመፃኢ	ሓገዝቲ	ዝኾኑ	መዳርግቲ	ኣካላትን		ብዝግባእ	ምንፃር	ወዘተ	የካትት፡፡	

ከምኡውን	ሓበሬታ	ካብ	ምቕባል	ጀሚሩ	ክሳብ	ምትርጓምን	ናብ	ተግባር	ምሽራፍን	ኣብዚ	
እዋን	እዚ	ኣብ	ውሳነታት	ከጋጥሙ	ዝኽእሉ	ማሕነቖታትን	ሓበራዊ	መፍትሒታት	ብምንፃር	
ሓበራዊ	መተግበሪ	ትልሚ	ንምድላው	ዝሕግዙ	ሓሳባት	ዘማልአ	እዩ፡፡

2.3 ትንታነታት ኣብ ባህርያትን  
    ህልው ኹነታት ስራሕቲ  
     ዋሽን-ኤኒቲዲን 

03
ት
ንታ

ነታ
ት
 ኣብ

 ባህርያት
ን ህል

ው
 

ኹ
ነታ

ት
 ስራሕ

ቲ
 ዋሽን-ኤ

ኒቲ
ዲ
ን

ቅደም 
ሰዓብ

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ቅድሚ	መተግበሪ	ትልሚ	ምድላው	ኣብ	ወረዳ	ብዘሎ	ነባራዊ	ኩነታት	ፅቡቕ	ምርድዳእ	

ምግባር	ኣድላይ	እዩ፡፡	ነዙይ	ዕላማ	ንምዕዋት	መበገሲ	ሓበሬታ	ብሴክተራት	ዝዳሎ	ሓበሬታ	

(ናይ	ኢምፓክት	ሰርቨይ	ፅንዓት)	ምቅራብ	የድሊ	እዩ፡፡	ነቲ	ፕሮግራም	ዓወት	በቲ	መበገሲ	
ሓበሬታ	ዝዕቀን	ግብረ	ሓይሊ	 	ናይ	ማሕበረሰብ	ድልየት	ንምምላእ	ግልፂ	ዕላማ	ዘለዎ	

ፕሮግራም	ብምድላው	ክፍፀሙ	ዝግብኦም	ዕማማትን	ብርኪ	ኣተገባብራኦምን	ኣፈፃፅማ	

ፕሮግራምን	ዘምፅእዎም	ሳዕቤንን	ፈሊኻ	ምዕቃን	የድሊ፡፡

ኣብዚ	ከይዲ	ቅደምሰዓብ	ኣባለት	ግብረ	ሓይሊ	ሙያዊ	ክእለቶም	ተጠቒሞም	ነዚ	ፅንዓት	

ንምግባርን	ውፅኢቱ	ንምትርጓምን	መተግበሪ	ትልሚ		ንምድላውን	ውሳነ	ንምሃብን	ይሕግዝ	

እዩ፡፡

እዚ	ቅደም	ሰዓብ	ሙሉእ	ዕለታዊ	ስራሕ፡	ኣብ	እዋን	ንጉሆ	ዳታ	ኣብ	ዝቕመጠሉን	ዝቐርበሉን	

ኣብ	ናይ	ድሕሪ	ቀትሪ	ፕሮግራም	ድማ	ነዚ	ብዕምቆት	ንምትንታን	ብዙሕ	ሰዓት	ተመዲቡሉ	

ኣሎ	እዩ፡፡

ኣብዚ	ከይዲ	ቅደም	ሰዓብ	ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ጥዕና	ንወረዳ	ኣመሓዳሪ	ከም	ተሓጋጋዚ	

መራሒ	ገይሩ	ይእክብ፡፡

2.3.1 ሓባራዊ ማሕለኻታትን ስትራቲጂክ መፍታሕታቶምን

ሓባራዊ ማሕለኻታት ስትራቴጂክ መፍትሕታቶም

•   ሓበሬታ	ምእካብ	ብሴክተር	ተፈልዩ	ዝግበርን	ብኹሎም	
ሴክተራት	ዝካየድ	ዘይምዃኑ 

•  ኣብ	ምእካብ	ሓበሬታን	ትንታነ	መሳርሒታቱን	ብእኹል	ናይ	ኩሎም	ሴክተራት	
ሓበሬታ	ንመተግበሪ	ትልሚ	መዳለዊ	ኣብ	ኩለን	ወረዳታት	ምስምዕማዕ	የድሊ	
እዩ፡፡

•   ተኣማኒ	ሓበሬታ		ዘይምርካብ	

	•		ንሕድሕድ	ሴክተር	ወኪሉ	ዝሳተፍ	ተወካሊ	ሰብ	ኣድላይ	ሓበሬታ	ንሴክተሩ/
ትካሉ	ምእካብ፣

•		ብብርኪ	ወረዳ	ብልሙድ	ኩነታት	መረዳእታ	ዝእከበሉ	ሜላታት	ሓበሬታ	
ምእካብ፤

• 	ኣብ	ባይታ	ቁልፊ	መደብ	ዝሓዙ	ሕድሕድ	ሴክተር	ናይ	ሴክተር	መጠቓለሊ	
ልምድን	ፍልጠትን	መሰረት	ብዝገረ	ኩነታት	ምፍላይ፡፡	ዝተሰነዱ	ልምድታት	
ምስ	ሓበሬታ	ምእካብ	ዝተዋደዱ	ክኾኑ	ይግባእ	ነቲ	ምዕባለ	እውን	ሓገዝቲ	
ይኾኑ			   

•   ብዘይወድዓዊ	ኩነታት	ዘለው	ፍልጠታት	ምስ	ብግልፂ	ዘለው	
ሓበሬታት	ዘይምስናይ፤	

•  ሓላፍነት	ዝወስድ	ኣካል	ሓበሬታ	ንክእክብ	ኣብ	ኩለን	ሴክተራት	ኣብ	
መፈለምታን	ኣብ	ሞንጎን	ይምደብ፡፡

•   ኣብ	ባይታ	ዘለው	ቀንዲ	ምኽንያታት	ክፍተት	ኣተገባብራ	ፈሊኻ	
ኣብ	ሓባራዊ	ስምምዕነት	ዘይምብፃሕ፤

•  ኣብቶም	ዘለውን	ዝተፈለዩን	ክፈተታት	ግልፂ	ምይይጥ	ምክያድ	ሓደ	ንበይኑ	
ዝኸውን	ሓቅነት	ዘለዎ	ጉዳይ	ነቶም	ውፅኢታትን	ኩነታት	ዝገልፅ	ስለዘይህሉ፤	
ኣዎንታዊ	ምይይጥ	ንክኸውን	ኩለን	ሴክተራት	ሓላፍነት	ንክወስዱ	ብወገኖም	
እቲ	ክፍተት	ክህሉ	ዝገበርዎ	ኣስተዋፅኦ	ይግለፅ፡፡

2.3 ትንታነ  ነባራዊን ህልውን  ኩነታትን ምደባን

ለመነሻ መረጃ መሰብሰቢያ የሚያገለግሉ መለኪያዎች- 
በምክረ ሃሳብ የቀረቡ ቀፅ (I) 

አጋሮችን ለመለየትና አቅማቸውን ለመፈተሽ የሚረዳ ቅፅ (J) 

የተሰበሰበውን የመነሻ መረጃ ማጠቃለያና መተንተኛ ቀፅ (K) 

በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ተቋማት ቀፅ (L) 

በምክረ-ሃሳብ የተቀመጡ ባለድርሻ አካላትና ኃላፊነቶቻቸው 
ቀፅ (M) 

ፕሮግራሞች ተቀናጅተው የሚሰሩበት ምቹ አጋጣሚዎች ካሉ 
ለመለየት የሚረዱ መሪ ጥያቄዎችና መወያያ ነጥቦች ቀፅ (N)
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2.3.2 መምርሒ ተግባራት

ዝስዕቡ	 ቅደምሰዓባት	 ሓባሪ	 ኬ	 መጠቓለሊን	 ትንታነን	 ብምጥቃም	 መበገሲ	 ሓበሬታ	

ይስርሑ፡፡

ሀ. መሰረታዊ ምእካብ ሓበሬታን ኣተሓሕዛ ሰነዳትን  

ኣብ	መወዳእታ	እቲ	ሕሉፍ	ኣኼባ	ሕድሕድ	ሴክተር	መዳርግትን	ኣገደስቲ	ሓበሬታታት	ተግባራት	

እቲ	ሴክተር	ንቤት	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና	የቅርብ፡፡	ናቲ	መበገሲ	ሓበሬታ	ዝርዝር	መግለፂታት	

ንኩሎም	ዝምልከቶም	ናይ	ሴክተር	ሓበሬታታት	ትዝቑሕ፣	ብብርኪ	ማሕበረሰብን	ትካላት	

ማይን	ፅሬትን፣	ሓፈሻዊ	ማሕበረሰብ	መበገሲኡን	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዘሎ	ምትሕብባር	

ብወረዳ	ብርኪ	ይሓውስ	(ሓባሪ	ኣይ	ይመልከቱ)፡፡

መራሒ	 ግብረ	 ሓይሊ	 	 ነቲ	 ናይ	 ኣኼባ	 ትንታነ	 ምስ	 ቁልፊ	 ውፅኢታት	 መፅናዕቲ	 ካብ	

ሕድሕድ	ሴክተር	ዝተረኸቡ/ናይ	መዳርግቲ	ፀብፃባት	ንኣባላት	ግብረ	ሓይሊ		ብምቕራብ	
ይጅምር፡፡	ካብኡ	ኣባላት	ግብረ	ሓይሊ		ብሓባር	ኮይኖም	ኣብ	ኣተገባብራ	ዘለው	ክፍተታት	

ይፈልዩዎም፡፡

ለ. ነቲ ብሉፅ መስርሕ ብምጥቃም ናይ ማይን ስነ ፅሬትን ትዝቑሕ ተታሓሒዞም ዘለው ናይ  

     ፅንዓት ውፅኢታት ማእቀፍ ምትንታን

ቁልፊ	ናይ	ፅንዓት	ክፍተት	ዘለዎም	ከባቢታትን	ምስተነፀሩ	ማሕለኻታት	ብዝበለፀ	ክትንተኑ	

እንተለው	ነቲ	ብሉፅ	መስርሕ	ብምጥቃም	እንትኸውን	ኣብ	ኣርባዕተ	ዓበይቲ	መልእኽቲታት	

ዝተደረኸ	 ናይ	 ትዝቑሕ	 ተግባራት	 (ባህርያት፣	 ከባቢ፣	 ማሕበራዊን	 ሕክምናን	 ክንክንን)	
ክግበር	ይግባእ፡፡	እዙይ	ሓበሬታ	ነቲ	መተግበሪ	ትልሚ	ዝበለፀ	መሰረት	ንክህልዎ	ይገብር፡፡ 

ሐ. ናይ ፔስት (PEST) ሞድል ብምጥቃም ትንታነ ነባራዊ ኩነታት

እቶም	 ዝርዝር	 ክፍተታትን	 ማሕለኻታትን	 ምስተነፀሩ	 ንሕድሕድ	 ሴክተር	 ስራሕቲ፣	 ናይ	

ግዳማዊ	ሓይልታት	ፅልዋ	ኣብ	ወረዳ	ክግበር	ኣለዎ፡፡	ፔስት	ሞዴል	ፖለቲካዊ፣	ኢኮኖሚያዊን	

ከባቢያውን	 ባእታታት	 ኣብ	ግምት	ብምእታው	 ነቲ	 ፕሮግራም	 ፅልዋ	 ከሕድሩሉ	 ዝኽእሉ	

ስራሕ	ኣብ	ወረዳታት	ይፍፅም፡፡	ስለዝኾነ	ድማ	እዞም	ባእታታት	ዘሕድርዎ	ፅልዋን	ቅድሚ	

ስራሕቲ	ትልሚ	ዝግበር	ናይቶም	ወረዳታት	እዋናዊ	ኩነታት	ኣካል	ክኸውን	ይግባእ፡፡

መ. ኣብ ወረዳ ናይ መዳርግትን አጋራትን ማፒንግ ፅልዋ

እቲ	ቐፃሊ	ቅደምሰዓብ	እዋናዊ	ኩነታት	ኣብ	ምትንታን	ዘለዎ	ምስሊ	ተወሰኽቲ	መዳርግቲን	

ፅልዋ	ፈጠርትን	መሻርክቲ	ኣብ	ማሕበረሰብ	ካብቶም	ኣብ	ግብረ	ሓይሊ		ዝተወለኩ	

ሴክተራትን	መሻርክቲን	 ንላዕሊ	 ኣብ	ምትሕብባራዊ	 ፃዕሪታት	 ትልሚታት	 ኣብ	ወረዳ	

ክፍፀሙ	ይግባእ፡፡	ካብቶም	ቁልፊ	ፅልዋ	ፈጠርቲ	ምስልታት

•	ቤት	ዕዮታት	መንግስቲ	ከም	ቤት	ፅሕፈት	ሕርሻን	ቤት	ፅሕፈት	ጉዳይ	መናእሰይን	

•	ኣብ	 ትዝቑሕ	 ዝሰርሑ	 ዘይመንግስታዊ	 ትካላት፣	 ማይን	 ስነ	 ፅሬትን፣	 ኤስቢሲሲ፣	
ኣመጋግባ፣	ጥዕና	ኣዴታትን	ህፃናትን	ወ.ዘ.ተ.

•	ከም	ዋሽኮ፣	ኤችኢደብልዩ፣	ኤችዲኤ፣	ሃማኖታዊ	ጉጅለታት፣	ጉጅለ	መናእሰያት፣	ቤት	
ትምህርቲ	ወሽ/ክለባት	ጥዕና፣	ናይ	ማሕበረሰብ	ጉጅለ	 (ዕቁብን	ሕድርን)	ከባቢያዊ	
ናይ	ንግዲ	ወነንቲ	ምስ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ትዝቑሕን	ዝኣመሰሉ	ጉጅለ	ማሕበረሰብ፣

03
ት
ንታ

ነታ
ት
 ኣብ
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ት
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ቲ
 ዋሽን-ኤ

ኒቲ
ዲ
ን

ቅደም 
ሰዓብ

ለመነሻ መረጃ መሰብሰቢያ የሚያገለግሉ መለኪያዎች- 
በምክረ ሃሳብ የቀረቡ ቀፅ (I) 

አጋሮችን ለመለየትና አቅማቸውን ለመፈተሽ የሚረዳ ቅፅ (J) 

የተሰበሰበውን የመነሻ መረጃ ማጠቃለያና መተንተኛ ቀፅ (K) 

በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ተቋማት ቀፅ (L) 

በምክረ-ሃሳብ የተቀመጡ ባለድርሻ አካላትና ኃላፊነቶቻቸው 
ቀፅ (M) 

ፕሮግራሞች ተቀናጅተው የሚሰሩበት ምቹ አጋጣሚዎች ካሉ 
ለመለየት የሚረዱ መሪ ጥያቄዎችና መወያያ ነጥቦች ቀፅ (N)



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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-	 ብወረዳ	ብርኪ	ዝርዝር	ትካላት	ኣብ	ሓባሪ	ኤል	ይርከብ፤

-	 ናቶም	ዝቐርቡ	መዳርግቲን	ሓላፍነቶምን	ኣብ	ግብረ	ሓይሊ		ሴክተራት	ሓዊሱ	ኣብ	

ሓባሪ	ኤም	ይርከብ፤

ሓባሪ	ጄ	ብምጥቃም	 እቶም	ዝተሓረዩ	መዳርግቲ	 ዘላዎም	ፍሉይ	ሙያን	 ናይ	 ስራሕ	

ወሰንን	መሰረት	ብምግባር	ክፍለዩ	ኣለዎም፡፡

ረ. ምድላው ትንታነ ስዎት 

እቶም	መዳርግቲ	ኣካላት	ምስተፈልጡ	ከምኡውን		ክፍተታትን	ማሕለኻታትን	ነቲ	ብሉፅን	

ፔስት	ሞዴልን፣	እቲ	ናይ	መወዳእታ	ትንታነ	ወድዓዊ	ኩነታት	ናይ	ስዎት	ሞደል	ብምጥቃም	

እዋናዊ	ናይ	ወረዳታት	ኩነታትን	ጥንካረ፣	ድኽመታት፣	ዕድላትን	ስግኣታትን	ኣብ	ቀፃሊ	ናይ	

ሓባር	ስራሕቲ	ይንፀሩ፡፡	እዙይ	ሞዴል	እዙይ	ብዝሓለፈ	ብዝነበሩ	መሳለጢታት	ትንታነታት	

ብምጥቃም	ኣብ	ድምዳመ	ንምብፃሕ	የክእል	እዩ፡፡

ሰ. ኣብ ረቛሒታት ዘሎ መደምደምታ ሓሳብ 

ኣብ	መወዳእታ	ብርኪ	ትንታነ	እቶም	ረቜሒታት	ብግልፂ	ክቕመጡ	ይግባእ	ኣብ	ቀፃሊ	

ንዝዳሎ	መተግበሪ	ትልሚ	ከም	ሰረት	ኮይኖም	የገልግሉ	እዮም፡፡

ዝስዕቡ	መመያየጥቲ	ዛዕባታት	ክዝተየሎምን	ክስነዱን	ይግባእ፡፡

1.	ኣብ	ሞንጎ	ስራሕቲ	ሴክተራት	ዘሎ	ናይ	ዛዕባታት	ምድርራብ	እንታይ	እዩ

2.	ኣብ	ናይ	ሓደ	ሴክተር	ስራሕ	ብካሊእ	ሴክተር	ዘለው	ግልፂ	ክፍተታት	እንታይ	እዮም

3.	እንታይ	እንታይ	ክፍተታት	እዮም	ንምትሕብባርን	ምውዳድን	ዘድልዩ	ቁልፊ	ዕድላት

4.	ሓደ	ሴክተር	ኣብቲ	ካሊእ	ዝህሉ	ስራሕ	እንታይ	ይመስል	

5.	ሓደሽቲ	ስራሕቲ		ክህልው	ዝግብኦም	እቶም	ክሳብ	ሐዚ	ዝተነፀሩ	ክፍተታት	
ዝመልኡ

6.	እቶም	ቅድሚት	ክወሃቦም	ዝግባእ	ተግባራት

ሓባሪ	ኤን	ነቲ	ዘተ		ዝተዋደደ	ናይ	ፕሮግራም	ዕድል	ንምድጋፍ	ኣብ	ጥቕሚ	ክውዕል	

ይኽእል፡፡	ንፕሮግራም	ምውዳድን	ምትሕብባርን	ኣድላይ	እንትትኸውን	ሓባራዊ	ምርድዳእ	

ነዞም	ዝስዕቡ	ቅደም	ሰዓብ	ምድላው	መተግበሪ	ትልሚ	ሓበሬታ	ንረክበሉ፡፡

2.3.3 ዝድለዩ ውፅኢታት 

ሀ.	ትንታነ	እዋናዊ	ኩነታት	ፈጢርካን	ኣብ	ዝተመሓየሸ	ዳታን	ሓበሬታን	ካብቲ	ሙያ	
ዝብገስ	ክኸውን	ትፅቢት	ይግበር፡፡

ለ.	እቲ	ዝተኣከበ	ሓበሬታ	ናይ	ምትንታን	ረብሓ	ዘርእዩ	ባእታታትን	ውሳነ	ምሃብ	
ዝሓዙ		በቢእዋኑ	ዝመሓየሽ	ዳታ	ትግበራ	እንትጅመር	ንኣባላት	ግብረ	ሓይሊ		

ለመነሻ መረጃ መሰብሰቢያ የሚያገለግሉ መለኪያዎች- 
በምክረ ሃሳብ የቀረቡ ቀፅ (I) 

አጋሮችን ለመለየትና አቅማቸውን ለመፈተሽ የሚረዳ ቅፅ (J) 

የተሰበሰበውን የመነሻ መረጃ ማጠቃለያና መተንተኛ ቀፅ (K) 

በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ተቋማት ቀፅ (L) 

በምክረ-ሃሳብ የተቀመጡ ባለድርሻ አካላትና ኃላፊነቶቻቸው 
ቀፅ (M) 

ፕሮግራሞች ተቀናጅተው የሚሰሩበት ምቹ አጋጣሚዎች ካሉ 
ለመለየት የሚረዱ መሪ ጥያቄዎችና መወያያ ነጥቦች ቀፅ (N)
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ንክመሓላለፍን	ክውነንን	ትፅቢት	ይግበር፡፡

ሐ.	ኣብ	ወረዳ	ዘለው	ቀንዲ	ቀንዲ	ፀገማት	ተነፂሮምን	ምኽንያታቶም	እውን	ተተንቲኑ	
ንክፍለጥ	ትፅቢት	ይግበር፡፡

መ.	ምስቶም	ዕድላትን	ሓደጋታትን	ተታሓሒዙ	ዝተነፀረ	ዝተዋደደ	ናይ	ምተሕብባር	
ሽቶ	መተግበሪ	ትልሚ	ትፅቢት	ይግበር፡፡	

2.3.4 ኣድለይቲ ሓበርቲታት

•	 ንቤዝላይ	ዳታ	ምእካብ	ዘድልዩ	መግለፂታት	(ሓባሪ	ኣይ)

•	 ናይ	መሻርክቲ	ማፒንግን	ዓቕሞም	ምፅናዕን	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	ጄ)

•	 ዝተኣከበ	ዳታ	ቤዝላይን	መጠቓለሊን	ትንታነን	(ሓባሪ	ኬ)፣

•	 ብወረዳ	ብርኪ	ዘለው	ትካላት	(ሓባሪ	ኤል)፣

•	 ንመዳርግቲ	ኣካላት	ዝቐርቡ	ሓላፍነታት	(ሓባሪ	ኤም)፣

•	 መሪሕ	ሕቶታትን	መመያየጢ	ዛዕባታትን	ንዝተዋደደ	ናይ	ፕሮግራም	ዕድል	(ሓባሪ	
ኤን)

ወረዳ መመሓደሪ ነቶም ኣኼባታት የጠቓልል (ሓባሪ ኤች ይመልከቱ)

•	 ኩሎም	መመያየጥቲ	ዛዕባታት	ብንፁር	ይግምገሙ፤

•	 ኣብ	ሞንጎ	ኣባላት	ዝህሉ	ናይ	ተግባር	ዛዕባታትን	መቐላ	ሓላፍነትን	ብግልፂ	
ይቕመጥ፣

•	 ንቐፃሊ	ኣኼባ	ዝኾኑ	ቀንዲ	ንሕድሕድ	ሴክተር	ኣድላይ	ዘበለ	ሓበሬታ	ንምእካብን	
ኣብ	ቀፃሊ	ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ኣኼባ	ናይቲ	ወረዳ	እዋናዊ	ኩነታት	ዝትንትን	እዩ	

(ሓባሪ	ኣይ	ነቶም	ዝቐረቡ	ሓበሬታት	ኣብ	ሕድሕድ	ሴክተር	ቅድሚ	ካልኣይ	
ግብረ	ሓይሊ		ይመልከቱ)

•	 ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ኣውራ	ጉጂለ	ወረዳን	ኣኼባታት		ናይ	ቀፃሊ	ኣኼባ	ኣጀንዳ		
በቲ	ናይ	መራሕቲ	ዝተቐመጠ	ኣንፈት	መሰረት	ቃለ	ኣኼባ	ሰነዳት	ብዝሽወም	

ፀሓፊ	ክትሓዙ	ይግባእ፤

•	 ሓላፊ	ቤት	ፅሕፈት	ሓለዋ	ጥዕና	ብዝተፈላለዩ	ሴክተራት	ንዝቐርቡ	ሓበሬታት	
ንምድርጃው	ቅድሚ	እቲ	ቐፃሊ	ኣኼባ	ኣበል	ክምድብ	ይግባእ፡፡	

ለመነሻ መረጃ መሰብሰቢያ የሚያገለግሉ መለኪያዎች- 
በምክረ ሃሳብ የቀረቡ ቀፅ (I) 

አጋሮችን ለመለየትና አቅማቸውን ለመፈተሽ የሚረዳ ቅፅ (J) 

የተሰበሰበውን የመነሻ መረጃ ማጠቃለያና መተንተኛ ቀፅ (K) 

በወረዳ ደረጃ የሚገኙ ተቋማት ቀፅ (L) 

በምክረ-ሃሳብ የተቀመጡ ባለድርሻ አካላትና ኃላፊነቶቻቸው 
ቀፅ (M) 

ፕሮግራሞች ተቀናጅተው የሚሰሩበት ምቹ አጋጣሚዎች ካሉ 
ለመለየት የሚረዱ መሪ ጥያቄዎችና መወያያ ነጥቦች ቀፅ (N)
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2.3.5 ትፅቢት ዝግበረሎም ውፅኢታት

 ግብረ ሓይሊ

ሀ.	 ኣባላት	 ኣውራ	 ጉጂለ	 ወረዳ	 ነቲ	 ከይዲ	 ከም	 ሓለፍቲ	 ሴክተር	 ናይ	ምምራሕ	
ሓላፍነት	ይህልዎም፤	ተወከልቶም	ግብረ	ሓይሊ		ይውክሉ፣	ንዕኦም	ኣብቲ	ከይዲ	

ክትትል	ይገብሩሎም፡፡

ለ.	ኣብ	ቀፃሊ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	ኣኼባ	ግብረ	ሓይሊ	ፕሮግራም	ይተሓዘሉ፤

ሐ.	ነቲ	ናይ	መፈለምታ	ኣኼባ	ቃለ	ኣኼባ	ብሰነድ	ይተሓዝ፣

መ.	ቢጋር	ቀሪቡ	ይፀድቕ፤

ረ.	ናይ	ሽውመት	ደብዳበታት	ይፍረሙ፤

ጉጅለ ቴክኒካዊ ስራሕቲ

ሀ.	ኩሎም	ተወከልቲ	ሴክተራት	ብዝተቀመጠ	ጊዜ	ሰሌዳ	ብምትሕብባር	
ንምስራሕን	ዘለዎም	ፍሉይ	ግደን	ብሓፈሻ	ነቲ	ከይዲ	ዘለዎም	ግደን	ብውፉይነትን	

ብትግሃትን	ይሰርሑ፤

ለ.	እቲ	ፎረም	ብዛዕባ	መትከላት	ስራሕ፣	መቐሎ	ሓላፍነትን	ተስማዕሚዑ፤	
ከምኡውን	ናይ	ስራሕ	ከባቢ	ብዝምልከት	ግልፅን	ዝተዘርግሓን	ማዕቀፍ	ክህልው	

ይግበር፡፡

ሐ.	ኣብ	ቀፃሊ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	ኣኼባ	ግብረ	ሓይሊ	ፕሮግራም	ይተሓዘሉ፤

መ.	ነቲ	ናይ	መፈለምታ	ኣኼባ	ቃለ	ጉባኤ	ብሰነድ	ይተሓዝ፣

ረ.	ቢጋር	ቀሪቡ	ይፀድቕ፤

ሰ.	ናይ	ሽውመት	ደብዳበታት	ይፈርሙ፤

2.3.6  ኣድለይቲ ሓበርቲታት 

•	 ናይ	ኣድቮኬሲ	ፓወር	ፖይንት	ሳንዱቕ	(ሓባሪ	ቢ)፣

•	 ንሴክተር	ተሳትፎ	መልእኽቲ	(ሓባሪ	ሲ)፣

•	 ብወረዳ	ብርኪ	ናይ	ኣውራ	ጉጂለ	ወረዳን	ግብረ	ሓይልን	ቢጋር	(ሓባሪ	ዲ)፣

•	 ናይ	መበገሲ	ጉጅለ	ስራሕቲ	ቴክኒክ	ዝቐርብ	ኣጀንዳ	(ሓባሪ	ኢ)፣
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እዚ	ብርኪ	መተግበሪ	ትልሚ	ኣብ	ዝዳለወሉ	እዋን	ክፍፀሙ	ዝግቦኦም	ተግባራት	

ብምቕራብ	 ከምኡውን	 ኣብ	 መንጎ	 ሴክተራት	 ዘሎ	 ምትእስሳር	 ብዝተዋደደ	

መልክዑ	ጎሊሁ	ክወፅእ	ይገብር፡፡	ሽቶታት፣	ናይ	ስራሕ	ኣፈፃፅማ	መልክዒታትን	

ሓበራዊ	መፈፀሚ	ደንቢታትን	መርሆታትን	ወዘተ	ገለፃ	ይገብር፡፡

2.4 ምድላው መተግበሪ  
    ትልሚ 

04
ም

ድ
ላ

ው
 መ

ተ
ግ

በ
ሪ

 
ት

ል
ሚ

 

ቅደም 
ሰዓብ

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 
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ብግቡእ	ዝተዳለወ	መተግበሪ	ትልሚ	ዝተዋደደ	ተግባር	 ንክህሉን	ኣብ	ሞንጎ	ዝተፈላለዩ	

ሴክተራትን	ኣጋራትን	ቀፃላይነት	ዘለወ	ኣጋርነት	ንምምስራት	ኣድላይ	እዩ፡፡	እቲ	ናይ	ስራሕ	

ትልሚ	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዝህሉ	ምትሕብባርን	ዓርሰ	ምትሕግጋዝን	ብናይ	ሴክተራት	

ተግባራት	 ዘርኢ	 ክኸውን	 ኣለዎ፡፡	 ሓዱሽ	 ሓስብ	 ዘቕርብን	 ኣብ	 ወረዳ	 ቅድሚ	 ሓዚ	

ዘይተሰርሑን	ክቐርቡ	ይግባእ፡፡

እቲ	ናይ	ስራሕ	ትልሚ	ክዳሎ	ዝግብኦ	ግብረ	ሓይሊ	በቲ	ሳልሳይ	ኣኼባ	ካብኡውን	በቲ	

ግብረ	ሓይሊ	ኣባላት	ቅድሚ	ትግበራ	ምጅማር	ዝዳሎ	እዩ፡፡	ቤት	ፅሕፈት	ወረዳ	ፋይናንስ	

ናይቲ	 ስራሕ	 በጀት	 ከፅድቕ	 ልዑል	 ናይ	 ምውዳድ	 ተግባርን	 ምትሕብባርን	 ኣብ	 ሞንጎ	

ሴክተራት	ዘሎን	ዘለው	ሃፍቲታትን	ምጥቃም	የድሊ	እዩ፡፡

ናይ	 መተግበሪ	 ትልሚ	 ንምድላው	 ዝግበር	 ኣኼባ	 ብወረዳ	 መመሓደሪን	 ብሓላፊ	 ቤት	

ፅሕፈት	ጥዕናን	ብሓባር	ዝምራሕ	ይኸውን፡፡

እቲ	ናይ	ስራሕ	ትልሚ	ዝስዕቡ	ባእታታት	ዝተካተቱሉ	ክኸውን	ይግባእ፡፡

•	ናይ	ሓባር	ሽቶታት	(ማእኸላይን	ናይ	ነዊሕ	ግዘን)፣

•	ናይ	ሓባር	ዓወታት	መግለፂ	ንሕድሕድ	ሽቶ	ንምቃዕን፣

•	ጥንኩራት	ዝተዋደዱ	ተግባራት	ንሽቶታት	ንምዕዋት፣

•	ግልፂ	ግደን	ሓላፍነትን	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራትን	ኣጋራትን	ምቕማጥ፣

•	ግልፂ	ናይ	ሃፍቲ	መቐላ	ምግባር

2.4.1 ሓባራዊ ማሕለኻታትን መፍትሒ ዝኾኑ ስትራቴጂታትን

2.4 መተግበሪ ትልሚ ምድላው

ሓባራዊ ማሕለኻታት መፍትሒ ስትራቴጂታት

•   ናይ	ሓባር	ሽቶታትን	ረብሓታትን	ብኩሎም	ሴክተራትን	መዳርግትን	
ግልፂ	ዘይምዃን 

•  ንዝተዋደደ	ስራሕ	ዕድላት	ብምንፃር	ናይ	ሓባር	ረብሓታት	ብዝተፈላለዩ	ሴክተራት	
ድልየታቶም	ክውስኽን	ምስ	ሽቶታቶም	ብሓባር	ምስራሕን		  

•   ናይ	ሓባር	ፕሮግራም	መግለፂታትን	ዝተርኣዩ	ዓወታትን	ዓርሰ	
ምትሕግጋዝ	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዝፍፅምዎም	ተግባራት	ክንድቲ	
ዝድለ	ዘይምዃን

•  ግልፂ	ናይ	ሓባር	መግለፂታት	ብምድላው	ግብረ	ሓይሊ		ናይ	ኩሎም	ሴክተራት	ተሳትፎ	
ምስ	ሴክተራቶም	ዝራኸቡ	ስራሕቲ	መግለፂታት	(እናመርሑ	ዝርከቡ	ውልቀ	ሰባት	
ምንቅስቓስ)	ሰነድ	ምድላው

•   ንኹሎም	ሴክተራት	ዝምልከት	ሕፅረት	ፍልጠትን	መረዳእታ	
መሰረት	ዝገበረ	ውሳነ	ምሃብን፣ 

•  ከይዲ	ውሳነ	ምሃብ	ኣብ	ሓቂ	ዝተመስረተን	ቁፅሪ	መሰረት	ዝገበረ	ናይ	ሓደ	ፀገም	
ክብደትን	ኣብ	ማሕበረሰብ	ዝህልዎ	ፅዕንቶን	ከምኡውን	ናይቶም	ተግባራት	ምችውነት	
ምግንዛብ፣

•  ግብረ	ሓይሊ		ኣብ	ሴክተራት	ዝህሉ	ፍልጠት	ውሳነ	ንምሃብ	ዝበለፀ	መስርዕ	ኣብ	
ምኽፋትን	ሃፍቲ	መቐላ	ተግባራት	እንትትለሙ	(ንኣብነት	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ሴክተር	
ናይ	ትዝቑሕ	ስታቲክስ	ምስፍሕፋሕ	ኣብ	ግምት	ውሽጢ	ብምእታው	ሓዱሽ	ናይ	ማይን	
ስነ	ፅሬትን		መሰረተ	ልምዓት፡	ትዝቑሕ	ሴክተር	ምምሕያሽ	ከምሓደ	መሰረታዊ	ባእታ	
ንምቁፅፃርን	ዝዓለሙ	ፕሮግራማት	ክሕቁፍ	ኣለወም

የስራ ዕቅድ አደረጃጀት / አወቃቀር ቅፅ (O) 

የቅንጅታዊ አሰራር ምሳሌዎች ቀፅ (P)
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 2.4.2 መምርሒ ተግባራት

ሀ. ናይ ሓባር ሽቶታት ምቕማጥ 

ትርጉም ሽቶ፡ ግብረ	ሓይሊ	ዝጠልቦ	ኩለመዳያዊ	ዕላማ	ብናይ	ሓባር	ስራሕቲ	ፕላትፎርም	ምርካብ፤			

•			መግለፂታት	ሽቶን	ዓወትን	ነቲ	ትልሚ	ስራሕን	ክትትሉን	ገምጋም	ሜላኡን

ግብረ	ሓይሊ		ክልተ	ሽቶታት	የቐምጡ፣

-	 ናይ	ማእኸላዋይ	ግዘ	ሽቶታት	(ኣብ	ውሽጢ	ሓደ	ዓመት	ዝብፃሕ)፣

-	 ናይ	ነዊሕ	ግዘ	ሽቶታት	(ካብ	ሓደ	ዓመት	ንላዕሊ	ዝብፃሕ)

• እቶም	 ሽቶታት	 ክፍተታት	 ዝቕንሱን	 ኣብ	 ዝሓለፈ	 ብርኪ	 ዝተነፀሩን	 ሓዱሽ	 ዕድል	 ንምፍጣርን	

ምምሕያሽ	ንቶም	ወረዳታት	ብሓባራዊ	ተግባራት	ዝድገፉን	ምግባር

•	ሽቶታት	ስማርት	ክኾኑ	ይግባእ

-	ብግልፂ	ዝተዘርዘሩ	 (ክርከብ	ዝግባእ)፣	ዝዕቀን	 (እቶም	ሜላታት	ነዚ	ዕላማ	ክውዕሉ	ይግባእ)፣	
ተበፃሓይ	(ዘድልዩ	ሃፍቲ፣	ኣድላይነት)	ዘለው	ክፍተታትን	ወይከዓ	ድልየታትን	ተነፂሮም	ኣብ	ዝሓለፉ	
ከይዲታት)ን	ብግዜ	(ብግልፂ	ናይ	ማእኸላዋይን	ነዊሕ	ግዘን	ክፍፍል	ተጌሩ	ይንፀር)

ሓባራዊ ማሕለኻታት መፍትሒ ስትራቴጂታት

•   ናይ	ሓበሬታ	ሸኽሚ	ዝተፈላለየ	ሙያ	ትልሚታት	ትኹረት	ዘድልዩ	
ብዝበለፀን	ብዝሰፍሐን	ዳታ	ኣብ	ዝተፈላለዩ	ዓውዲታት	ናይ	
ምውዳድ	ፀገም	ምሕላው	

•  መሳርሒታት	ዳታ	ትንታነ	ብምጥቃም	ናይ	ዳታ	ቁልፊ	ባእታታት	ብምፍላይ	ኣብ	ሕድሕድ	
ሴክተር	ኣብ	እዋን	ውሳነ	ምሃብ	ከይዲ	መተግበሪ	ትልሚ	ምድላው፤

•   ምምዳብን	ቅድሚት	ዝስርዑ	ነገራት	መተግበሪ	ትልሚ	ብምድላው	
ኣብ	ሞንጎ	ኣባል	ሴክተራት	ድልየት	ብማዕረ	ክዓብዩ	ዘይምኽኣል 

•  ብዕምቆት	ኣብ	ዝግበር	ምይይጥን	ኣብ	ሓባራዊ	ስምምዕነት	ዝግበር	ስርርዕ	ተግባራት	
መተግበሪ	ትልሚ	ንምስራሕ	ጠቆምቲ	ምቅማጥ	

•  ብምትሕብባር	ዝተፈላለዩ	ሴክተራት	እቶም	ተግባራት	መልሲ	ሴክተራቶም	ዝደልዮን	
ዘለው	ክፍተታትን	ምንፃር

•   ኣብ	ባይታ	ዘየለ	ትልሚ-ልዑል	ትፅቢት	ዝግበረሎም	ውፅኢታት	
ኣብ	መፈለምታ	ስራሕ	ብርኪ	ካብ	ሓቂ	ዝረሓቐ	ትልሚን	ክብፅሑ	
ዝግብኦም	ዕላማታቱን	ንምውዳቕ	ዝምራሕ	ሽቶታት	ምቕማጥ

•  እቲ	ናይ	ስራሕ	ትልሚ	ናይቶም	ተግባራት	ኣፈፃፅማን	ናይ	ግዘ	ሰሌዳን	ምስቶም	ዝርዝር	
ተግባራት	ተኣሳሲሩ	ከምኡውን	ትፅቢት	ዘይግበረሎም	ኩነታት	ነቲ	ዕብየት	ዕንቅፋት	
ብዘይኸውን	መንገዲ	ክርኣዩ	ይግባእ፡፡	ብተመሳሳሊ	እዋን		ምውዳድ	ስራሕቲ	ናይ	ምሕዞ	
ሓሳብን	ሽቶታት	ንምቕማጥ	ክሳብ	ሐዚ	ዘይተሞከሩን	ብወረዳ	ቅድሚ	ሐዚ	ዝተርኣዩ	
ምዃኖም	ምልላይ
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ለ. ናይ ዓወት መግለፂታት ምፍላይ:

ትርጉም መግለፂ፡-	ዝብፅሓሉ	ብርኪ	ንምፍላጥን	ኣፈፃፅማ	ኣብቶም	ዝተነፀሩ	

ዕላማታት	እቶም	ውፅኢታት	ዝርከቡሉ	እዩ፡፡

•	 ግብረ	ሓይሊ		ናይ	ዓወት	መግለፂታት	ንሕድሕድ	ሽቶ	ይውስን፡፡	ካብኡ	
ንድሓር	ኣብቲ	ክትትል	ብርኪ	እቲ	ዝተደለየ	ዕላማ	ምርጋግፁን	ወይከዓ	ፍርቁ	

ዝተሳኸዓ	ምዃኑን	ዘይምዃኑን	ንምፍላጥ	ይጠቅም፡፡	ሓደ	መግለፂ	ብቑፅሪ	

(ብምእታዊ፣	ኣሃዝ፣	ኩነታት	ምቕናስ	ወይከዓ	ምውሳኽ	ሞት	ህፃናት	ወ.ዘ.ተ)	
ወይከዓ	ብኳሊቴቲቭ	(ኣዎንታዊ	ኣረኣእያታት	ንውልቀ	ፅሬት	ብዝብል)	ዝተፈላለዩ	
ዓይነታት	ናይ	ዓወት	መግለፂታት	ይግለፅ፡፡

•	 ናይ	እታወታት	መዐቀኒ፡	ክንደየናይ	ሃፍቲ	ኢንቨስት	ከምዝተገበረ	ኣብ	ፍሉይ	
ዛዕባ	(ኣብነት	ክንደይ	ዝኣክል	ምምሕያሻት	ኣብቲ	ወረዳ	ዝተሰራጨው	
መምሓሪ	ሓገዛትን	ካኦት	ናውቲታን	በጀትን)

•	 ናይ	ውፅኣት	መዐቀኒ-ናይቲ	ከይዲ	ውፅኢት	ኣብቲ	ፕሮግራምን	መረጋገፂ	
ለውጥን	(ንኣብነት	ክንደይ	ሓደሽቲ	ሽቓቕ	ህንፀት	ኣብቲ	ወረዳ	ናይ	ኮሚዩኒቲ	
ሞቢላይዜሽን	ተግባራት)

•	 መዓቀኒ	ውፅኢት	ዓወት-እቲ	ቀዳማይ	ውፅኢት	ፕሮግራም	ዝረኽቦ	(ንኣብነት	
ምንካይ	ሕማማት	ኤምዲኤ	ብምውሳኽን	ኣብቲ	ወረዳ	ዘሎ	ህንፀት	ሽቓቕ	

ክብ	ምባልን)

ሐ. ዝተዋደዱ ተግባራት ምግላፅ 

ቀንዲ	ቀንዲ	ዕድላት	ዝተዋደዱ	ስራሕቲ	ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ብቅደም	ሰዓብ	ሴክተራት	

ክንፀር	 ኣለወ፡፡	 ኣብዙይ	 ጉዳይዙይ	 ግብረ	 ሓይሊ	 ዝርዝር	 ተግባራት	 ኣብ	 ዝተፈላለዩ	

ሴክተራት	ነቲ	መተግበሪ	ትልሚ	ዝሓቖፈ	ክኸውን	ኣለወ	እዩ፡፡	ሓባሪ	ፒ	ዝተፈላለዩ	ኣብነታዊ	

ምውዳድ	ተግባራት	ብወረዳ	ብርኪ	ኣብቲ	መተግበሪ	ትልሚ		ዝሕቆፍ	እዩ፡፡

መ. ጥንኩራት ኣድለይቲ ተግባራት ምንፃር 

•			 እቶም	ዝተዋደዱ	ተገሊፆም	ግብረ	ሓይሊ		ዘድልዩ	ተግባራት	ንተግባራውነቶም	
ክቕመጡ	ኣለወም	፡፡

•	 መሓውር	ዘለዎ	ማእቀፍ	ንተግባራውነቱ	ሓላፍነት	ዝወስድ	መን	ምዃኑ	እቶም	
ኣድለይቲ	ሴክተራት/ኣጋራት	ኣብቲ	ተግባር	ምስታፍ	ናይ	ዓወት	መግለፂታትን	
መሰረታትን	ንኣፋርቕ	እዋን	ገምጋም	እቲ	ግዘ	ሰሌዳ	እንታይ	ሃፍቲ	የድሊ	እንታይ	

እንታይ	 ዕድላት	 ኣለው	 (ሓባሪ	 ኦ	 ይመልከቱ	 ዝቐረበ	 ናይ	 ስራሕ	 ቴምፕሌት)	
ብዝብል	ክቕመጥ	ኣለወ፡፡የስራ ዕቅድ አደረጃጀት / አወቃቀር ቅፅ (O) 

የቅንጅታዊ አሰራር ምሳሌዎች ቀፅ (P)
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•	 እቶም	ዝሳተፉ	ሴክተራት/ኣጋራት	ሰለስተ	መዐቀኒታት	ቅድም	ክብል	ዝተገለፁ	
ኣብ	ግምት	ምእታው	የድሊ፡፡

o	ስልጣን	(መደባዊ)	-ግቡእ	ስልጣን	ዝተውሃቦ	ሰብ	ክመርሖ	ይግባእ፣

o	ሓላፍነት	 (ግቡእ	 ምውፃእን	 ምስታፍን)	 ተወሰኽቲ	 መዳርግቲ	 ግቡኣቶም	
ንምፍፃም	 መዳርግቲ	 ኮይኖም	 ናይ	 ሓላፍነት	 ስምዒት	 ኣሕዲሮምን	ሙያዊ	

ክእለት	ንዕብየት	ኣበርክቶ	ክገብሩ	ኣለወም)

o	ፅልዋ	 (ዝተፈላየ	 ክእለትን	ብቕዓትን	ምህላው)-	 ኣብቲ	ግዳይ	ዝሳተፉ	 ኣብቲ	
ወረዳ	ዕዙዝ	ግደ	ከምዝፃወቱ	 ኣፍልጦ	ብምርካቦም	 (ኣብ	ህዝቢ፣	ብውሳነ	
ወሃብቲ) 

ረ. ምዝዛም መተግበሪ ትልሚ

እቶም	ጥንኩራት	ተግባራት	ምስተዘርዘሩ	ግብረ	ሓይሊ		ነቲ	መተግበሪ	ትልሚ	ይግምግሞን	

ናይ	ቀፃሊ	መደባት	የረጋግፅ፡፡

•	 እቶም	ዝተተለሙ	ተግባራት	ነቶም	ክፍተታን	ፀገማትን	ብምትእስሳር	ኣብ	እዋን	እቲ	
ትንታነ	ነባራዊ	ኩነታት	ብቅደም	ሰዓብ	ይቕመጥ፡፡

•	 ኣብ	ናይ	ሓደ	ሴክተር	ዘሎ	ነቶም	ኣጋራት	ሓዊሱ	ኣዘሎ	ፈላለይ	ኣብቶም	ከምብሓዱሽ	
ዝስርሑ	እውን	ምሕላው	ምርግጋፅ፡፡

•	 ስራሕቲ	ቅደምሰዓብ	ዘለዎም	እንትኸውን	(ስርርዕ	ምርድዳእ	ዝግበረሉ	እዩ)

እቲ	ፕላን	ስራሕ	ምስተዛዘመ	ናይ	ግብሪ	ሓይሊ	ኣኼባ	ተገይሩ	እቶም	ኣባላት	ዘፅደቕዎን	

ዝተስማምዕሉን	ክኸውን	ይግባእ፡፡

የስራ ዕቅድ አደረጃጀት / አወቃቀር ቅፅ (O) 

የቅንጅታዊ አሰራር ምሳሌዎች ቀፅ (P)
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2.4.3 ዝድለዩ ውፅኢታት

ሀ.	ግልፅን	ዝማቐልዎን	ስማርት	ሽቶታት	ተገሊፆም

ለ.	ዝማቐልዎን	መግለፂታት	ዓወት	ተገሊፆም

ሐ.	ኦፕራሼናል	ናይ	ትልሚ	ስራሕቲ	ምስ	ጥንኩራት	ተግባራት	ተገሊፁ	ሃፍቲ፣	ፍልጠትን	
ሓላፍነትን	ምውዳድን	ምምቓልን	ተተንቲኑ	ተገሊፁ

2.4.4 ኣድለይቲ ሓበርቲታት

•	 መሓውር	ትልሚ	ስራሕ	(ሓባሪ	ኦ)

•	 ናይ	ዝተዋደዱ	ተግባራት	ሳምፕል	(ሓባሪ	ፒ)የስራ ዕቅድ አደረጃጀት / አወቃቀር ቅፅ (O) 

የቅንጅታዊ አሰራር ምሳሌዎች ቀፅ (P)
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እዚ	 ብርኪ	 ቴክኒካል	 ኮሚቴ	 ብዘይምቁርራፅ	 ምምራሕ	 ዝክእለሉ	 መንገዲታት፣	

ዝተዋደደን	ቐፃልነት	ዘለዎ	ናይ	ስራሕ	ምንቅስቓስ	ክህሊ	ኣብ	ምገባር፣	ናይ	ፍልጠት፣	

ክእለትን	ልምድን	ተሞክሮ	ልውውጥ	ዝካየደሉ	ሜላታት፣	እዚ	ድማ	ናይ	ኩሉ	ኣባል	

ድሌት	ኮይኑ	ኣብ	ምቕፃል	ዝኣምሰሉ	ሓሳባት(ርኢቶታት	የቕርብ፡፡	ብተወሳኺ	በቢእዋኑ	

ዝካየዱ	ገምጋማትን	ምይይጣትን	እሞ	ድማ	ዝርከቡ	እታዎታትን	መሰረት	ብምግባር	

እቲ	ናይ	መተግበሪ	ትልሚ	ክክለስ	ከምዘለዎ	ይገልፅ፡፡	

2.5 ከይዲ ትግበራ 

05
ከይዲ

 ት
ግበራ 

ቅደም 
ሰዓብ

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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እዙይ	ብርኪ	ብዙሓት	ስራሕቲ	ዝሓዘ	እዩ፡፡	ድሕሪ	ሓደ	ወርሒ	ስራሕ	ትልሚ	እዚ	ብርኪዙይ	

እቲ	 ትልሚ	ተግባራዊ	ዝኾነሉ	 እዩ፡፡	 ኣብዚ	ዛዕባ	ሓላፊ	ወረዳ	ቤት	ፅሕፈት	ጥዕና	 ነዚ	

ፕላትፎርም	ናይ	ምምራሕ	ሓላፍነት	ይህልዎ፡፡

እቲ	 ከይዲ	 ብዘይለዋወጥ	 ኣብ	 ናይ	መትከል	 ስራሕ	 ግብረ	 ሓይሊ	 ኣብ	ምትሕብባር፣	

ምድግጋፍን	 ብዘይለዋወጥ	 ኩነታት	 ፍሰት	 ሓበሬታ	 ዘለዎን	 ክኸውን	 ይግባእ፡፡	 ሕድሕድ	

ወርሓዊ	 ኣኼባ	 ተግባራዊ	 ዛዕባታት	 ክዝትይን	 ሴክተራት	 ዝተውሃብዎም	 ሓላፍነታት	

ንክዋፅኡን	ሓላፍነቶም	ኣብ	ሞንጎ	ዝብፅሕዎ	ብርኪ	ፀብፃብ	ንኽፀብፅቡን	ኣብ	ዝቕፅል	

ኣኼባ	ክካየድ	ይግባእ፡፡	

ኣብ	ከይዲ	እቲ	ትግበራ፣	ዳታን	መረዳእታን		ተመዝጊቦም	እኹል	ክትትል	ንምግባር	ኣብቲ	

ኦፕሬሽን	ዘበሉ	ኣድለይቲ	ምምዕርራያት	የድልዩ፡፡

 

2.5.1 ሓባራዊ ማሕለኻታትን መፍትሒ ስትራቴጂታትን

2.5   ኣተገባብራ

ናይ ሓባር ማሕለኻታት መፍትሒ ስትራቴጂታት

•   ኣብ	ሕድሕድ	ስራሕ	ሽርኽነት	ከም	ሴከተር	መብዛሕቲኡ	
ብናይ	ዓውዲ	ክእለት	ነቶም	ዝግበሩ	ምትሕብባር	ፃዕሪታት	
ዕንቅፋት	ይፍጠር

•  ግብረ	ሓይሊ	ሓባራዊ	ተግባራት	ምስቶም	ሕድሕድ	ልሙድ	ተግባራትን	ዕለታዊ	
ናይ	ሕድሕድ	ሴክተራት	ግቡኣት	ብዝተኽኣለ	መጠን	ብምውዳድ፣	ምስቶም	
ናይቲ	ሴክተር	ቀንዲ	ዕማማት	ተግባራት	ምውዳድ	ብዝለዓለ	ኩነታት	ኣድላይ	
ዝበሃል	ትኹረት	ምሃብ፣   

•   ብሕድሕድ	ልሙድ	ተግባራት	ምኽንያት	ግልፅን	ቀፃልነትን	
ዘለዎ	ርክብ	ዘይምህላው፣

•  ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት		ብቴሌፎን፣	ኢ-ሜይል	ኣብ	ሞንጎ	እቶም	ኣኼባታት	
ምርካብ	(ብግብረ	ሓይሊ		ፀሓፊ	ዝስራሕ)

•   ኣብ	ዝካየዱ	ኣኼባታት	ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ብዝለዓለ	ኩነታት	
ንለውጢ	ብምጥርጣር	ናይቲ	እዋናዊ	ተግባራት	ነቲ	ኣኼባን	
ምኽንያታቱን	የናውሕዎን	እዚውን	ኣተገባብራኡ	ክደናጎይ	
ይገብሮ፣	

•  ኣብ	ሞንጎ	ሴክተራት	ዕድላት	(ፎረማት)	ብምጥቃም	ናያ	ሓባራዊ	ምይይጥ	
ኣብ	ካልኦት	ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባታት	ምክያድ፤

•   እኹል	ኣተሓሕዛ	ሰነዳት		ኣብቶም	ዝስርሑ	ተግባራት	
ዘይምህለው	እዚውን	እቲ	ፕሮግራም	ዘለዎ	ኩነታት	
ንምፍላጥ	ኣብ	ዝግበር	ፅንዓት	ዕንቅፋት	ይኸውን፤

•  ናይ	ኣኼባ	መጠቓለሊ	ቅጥዒ	ነቶም	ዝፍፀሙ	ስራሕቲ	ብዝርዝር	ዝገልፅ	ናይ	
ኣተገባብራ	ለውጢ	ንምምፃእ	ኣብ	ዝግበር	ፅንዓት	ዝሕግዝ	ቅጥዒ	ምድላው	

የስኬታማ ተሞክሮ በመረጃነት ለመያዝ 
የሚያገለግል ቅፅ (Q)
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2.5.2 መምርሒ ተግባራት

ናይ	ግብረ	ሓይሊ		ኣኼባ	ዝስዕቡ	ዛዕባታት	ሓዊሱ	መሓውር	ዘለዎ	ኣኼባ	ንምክያድ	ክኽእል	
ይግባእ፡፡

ሀ. ክልስ ሓሳብ ፕረዘንቴሽን ምቕራብ

•  እቲ	ፕረዘንቴሽን	ብሕድሕድ	ሴክተር(ኣጋራት	ኩለመዳያዊ	ዕብየቱ	ብዘርኢ	
መልክዑ	በቢዓውዲታቱ	ካብቲ	ዝሓለፈ	ጀሚሩ	ክዳለውን	ክቀርብን	ኣለዎ፤

•  እቲ	ኩነታት	ኣተገባብራ	ዝገልፅ	ፕረዜንቴሽን	በቲ	ሕድሕድ	እታወታት	ሓላፍነት	
ብዝወሰደ	ኣካል	ክግበር	ይግባእ፡፡	ካብቲ	ዝሓለፈ	ኣኼባ	ሕድሕድ	ተግባር	
ካብቲ	 ኣብ	 ባይታ	 ዝተገበረ	 ኣካላዊ	 ምብፃሕን	 ናይ	 ገምጋም	 ሪፖርትን	
ኣተገባብራ	 ኩነታት	 ዕውት	ምንባሩ፣	 ፍርቁ	ምፍፃሙ	ወይ	 ድማ	ምውዳቑ	
ክግምገምን	 ክፅናዕን	 ይግባእ፡፡	 ኣብ	 ኣፈፃፅማ	 ዘሎ	 ማሕለኻ	 ወይከዓ	
ምድንጓይ	እንተልዩ	ምስ	ምኽንያቱ	ተነፂሩ	ክቐርብ	ይግባእ፡፡

ለ. ኣብቶም ክፍታት ምይይጥ ምግባር

ኣበቲ	ትግበራ	ከይዲ	ዘለው	ማሕለኻታትን	ዕንቅፋታትን	ምፍላይ	(ኩሎም	ቀንዲ	ቀንዲ	
ከምኡውን	ኣናእሹተይ	ዝርዝር	ዕንቅፋታት(	ጠቐምቲ	እንትኾኑ	ኣብቲ	ፕሮግራም	ክግበር	
ዝግባእ	ኣድላይ	ምትዕርራይ	ንክህሉ	ዕድል	ይፈጥሩ፡፡	

ሐ. ካብ ዓወት ምምሃር

•   ሕድሕድ	ኣኼባ	ኣብ	ሞንጎ	ኣባላቱ	ዝተረኽበ	ዓወት	ተሞክሮ	ልውውጥ	ክግበር	
ኣለወ፤		ናይቲ	ዝተዋደደ	ስራሕ	ዓወት	ምይይጥ	ክግበረሉ	ይኽእልን	ሓደ	ካብቶም	
ዝተሰርሑ	ስራሕቲ	ክምረፅን	ብዓወት	ክትንተንን	ይግባእ፡፡	ናይ	ሓደ	ኩነታት	ምትንታን	
ነቶም	 ተሳተፍቲ	 ካብቲ	 ዝተፈፀመ	 ስራቲ	 ንክምሃሩን	 እቲ	 ዓወት	 ንክመፅ	ዝገበሩ	
ባእታታት	 ንክፈልዩ	 ይሕግዞም፡፡	 ናይ	 ጉጅለ	 ስምዒት	 ንክዓስልን	 ኣኼባታት	 ናይ	
መመሃሀሪ	መድረኻት	ምዃኖም	ንምርድዳእ	ይሕግዝ፡፡

•   ብሉፃት	ተሞክሮታት	ንምትንታን	ዝጠቅሙ	ነጥብታት፤

- ናይ	ሕሉፍን	ደሓርን	መግለፂታት-	ካብቶም	ሕሉፍ	ብፍሉይ	ወይከዓ	ብዝሓሸ	
ኩነታት	ዝተሰርሐ	እንታይ	እዩ፣

-	 ኣዎንታዊ	 ውፅኢታት-	 ናይቲ	 ዕውት	 ዕማም	 ኣዎንታዊ	 ውፅኢታት	 እንታይ	
እዮም፣	እቶም	ኣወንታዊ	ውፅኢታት	ኣሉታዊ	ፅልዋ	እንተልይዎም	ክፍለጡ	
ኣለዎም፡፡

-	 ናብቲ	ዓወት	ዘብፅሑ	ዝርዝር	ተግባራት

-	 እቲ	ለውጢ	ዝመፅኣሉ	ምፍላጥ-	ኣብ	ምንታይ	ዛዕባ	እዩ	እቲ	ቀደም	ናብ	
ድሓር	ዝብል	እንታይ	እንታይ	ተግባራት	እዮም	ናብቲ	ለውጢ	ኣምፂኦምናን	
ናብቶም	ናይ	ተግባራት	መወዳእታ	ዓወት	ኣብፂሑና፣

-	 ዝበለፀ	ፅንዓት	ዛዕባታት	ወይከዓ	ፀገማት	ብሰነድ	ብቅደም	ሰዓብ	ክትሓዙን	
ንኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	ክሰራጨውን	ይግባእ	(ሓባሪ	ኪው	ይመልከቱ(፣	
በቢርብዒ	ዓመቱ	ነቲ	ግብረ	ሓይሊ	ክቐርቡ	ይግባእ፡፡

		

05
ከይዲ

 ት
ግበራ

ቅደም 
ሰዓብ

የስኬታማ ተሞክሮ በመረጃነት ለመያዝ 
የሚያገለግል ቅፅ (Q)
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መ. ምግላፅ ዛዕባታት ተግባር 

ኣብ	ሕድድ		ኣኼባታት	መወዳእታ		ዝህልው	ዝርዝር	ዛዕባታት	ኣብቲ	ቀፃሊ	ወርሒ	ክግለፁ	
ይግባእ፡፡	

ሰ. ሕድሕድ ኣኼባ ብሰነድ ክትሓዝን ናይቲ ኣኼባ ቃለ ጉባኤታት ንኹሎም    
     ተሳታፍቲ ኣብ ቀፃሊ ዕለታት ክሰራጨው ይግባእ (ሓባሪ ኤች ይመልከቱ) ፡፡

2.5.3 ትፅቢት ዝግበረሎም  ውፅኢታት

ሀ.	ግብረ	ሓይሊ	ብቀዋምነት	በቢወርሑ	ኣኼባ	ይገብር፤

ለ.	 ሕድሕድ	 ኣኼባ	ሓፈሻዊ	ምይይጥ	 ኣብቶም	 ዓወታትን	 ዘጋጠሙ	ፀገማትን	 ዘተ	
ይግበር፤

ሐ.	ንቶም	ብምትሕብባር	ዝስርሑ	ተግባራት	ኣብቲ	ቀፃሊ	ወርሒ	ግልፂ	ናይ	ተግባርን	
ውሳነ	ይውሰን፤

መ.	ኣብ	ሞንጎ	ኩሎም	ሴክተራት	ግልፂ	ዝኾነ	ዓርሰ	ምትሕብባር	ይግበር፤

	

2.5.4. ኣድለይቲ ሓባሪታት

ሀ.	ናይ	ግብረ	ሓይሊ	ኣኼባ	መጠቓለሊ	(ሓባሪ	ኤች)

ለ.	ናይ	ዓወት	ኩነታት	ዝገልፅ	ሰነድ	(ሓባሪ	ኪው)

የስኬታማ ተሞክሮ በመረጃነት ለመያዝ 
የሚያገለግል ቅፅ (Q)
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ኣብዚ	ርእሲ	ትኹረት	ካብ	ዝተገበረሉ	ጉዳይ	ዝተዋደደ	ናይ	ምትእስሳር	ስራሕቲ	

ምስላጥ	ኮይኑ	ኣብ	እዋን	ክትትልን	ደገፍን	ዝረኣዩ	ለውጢታት	መሰረት	ዝገበረ	

ይኸውን፡፡

2.6 ክትትልን ገምጋምን 

06
ክት

ት
ል
ን 

ገም
ጋ
ም
ን

ቅደም
ተከተል

ምድላውን
ተበግሶን

1 ምድላውን
ተበግሶን 

እዋናዊ ኩነታት 
ምትንታንን ምምዳብን

3 እዋናዊ ኩነታት ምትንታንን 
ምምዳብን

ትግበራ

5 ትግበራ

Lorem ipsum

መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

4መተግበሪ ትልሚ 
ምድላው

ክትትልን ገምጋምን

6ክትትልን ገምጋምን

ቴክኒካዊ ስራሕቲ ጉጅለ 
ግብረ ሓይሊ ምጥያሽን 

2ቴክኒካዊ ስራሕቲ 
ጉጅለ ግብረ ሓይሊ
 ምጥያሽን 
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እቲ	ፕሮግራም	ርኡይ	ለውጢ	ንከምፅእ	ክትትልን	ገምጋምን	ቁልፊ	ግደ	ይፃወቱ፡፡	ክትትልን	

ገምጋምን	ከም	ናይ	ተሓታትነት	ሓደ	ከይዲ	ዘገልግሉ	ኮይኖም	ነቶም	ዝተተለሙ	ተግባራት	

ንምርግጋፅ	ንምምህሃርን	ንምልማድ	ትልምን	ኣብ	ጥቕሚ	ክውዕሉ	ይግባእ፡፡

ልሙድ	ተግባራት	ክትትል	በቲ	ኣብ	ስምምዕነት	ዝበፅሐ	ትልሚ	መሰረት	ይፍፀም	ከምዘሎን	

ነቶም	 ዝገጥሙ	 ፈተነታት	 እውን	 ንምፍታሕ	 ዝግበር	 እዩ፡፡	 ቀዋሚ	 ፀብፃባት	 ምቕራብ	

ብሱፐርቪዥን	በቲ	ዘሎ	ምሓውር	ብምጥቃም	ወይከዓ	ብኣባላት	ግብረ	ሓይሊ	ሓባራዊ	

ኣብ	 ዑደት	 ብምክያድ	 ክግበር	 ኣለዎ፡፡	 ካብ	 ናይ	 ልሙድ	 ተግባራት	 ክትትል	 ሓሊፍካ	

ብመሰረት	እቲ	ፕሮግራም	ገምጋም	ተገይሩ	ናይቲ	ፕሮግራም	ኣፈፃፅማን	ረብሓን	ክዕቀን	

ይግባእ፡፡	 ካብቶም	 ዝሓለፉ	 ብዝሓሸ	 ኩነታት	 ዝተፈፀሙ	 ዕማማት	 ንምፍላይን	 እቶም	

ዝተርኣዩ	ማሕለኻታት	እንታይ	እንታይ	ከምዝነበሩ	እንታይ	እንታይ	ናይቲ	ፕሮግራም	እዮም	

ቀንዲ	ማሕለኻታት	 ዝነበሩ	 እቲ	 ፕሮግራም	 ዝበፅሓሎም	 ቀንዲ	 ዓወታት	 ብመብዛሕቲኡ	

ብርኪ	ጠቐምቲ	ዝበሃሉ	 ንምብፃሕ	ዝስርሑ	ወ.ዘ.ተ.	መልሲ	 ንምርካብ	ይጠቅም	እዩ፡፡	
ብልምዲ	ዝተረኸቡ	ተሞክሮታትን	ንቐፃሊ	ጠቐምቲ	ዝኾኑ	ብሉፅ	ተሞክሮታት	ውን	ገምጋም	

ክግበረሎም	ይግባእ፡፡	 ናይ	ገምጋም	መሰረት	ግን	እቲ	 ናይ	ዳታቤዝላይን	ግብረ	ሓይሊ		

እንትጅመር	ዝነበረ	ዘድሊ	ሓዱሽ	ሓበሬታ	ከም	ሓባራዊ	ዕብየትን	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	

ትዝቑሕን	ተግባራት	ብምፍፃም	ናይ	ሕማማት	ማፒንግ	ብምጥቃም	ብማይን	ስነፅሬትን	

ካልኦት	ረቜሒታት	ናይ	ሓበሬታ	ስነስርዓት	ክርከብ	ዝግብኦ	እዩ፡፡

2.6.1 አብዛኛውን ጊዜ የሚያጋጥሙ ተግዳሮቶችና የማስወገጃ ስልቶቻቸዉ

ሓባራዊ ማሕለኻታት መፍትሒ ስትራቴጂታቶም

•  ስራሕን	ምምሃርን	-	ኣብ	ክንዲ	ጎናጎኒ	እኹል	ግዘ	
ንገምጋማቶም	ምምዳብ	መብዛሕቲኡ	ግዘ	ዝውዕል	ግን	
ተግባራት	ንምፍፃም	እዩ፤

•  እቲ	ዝድለ	ውፅኢት	ንምምፃእ	እቶም	ተግባራት	ይፍፀሙ	ከምዘለው	ንምርግጋፅ	
በቢእዋኑ	ገምጋማት	ምክያድ	የድሊ፤	

•  ኣብ	ሞንጎ	ዝግበሩ	ገምጋማት	ኣብ	ከይዲ	ኣብቲ	
ፕሮግራም	ንዘይፍፀሙ	ባእታታት	ተወሰኽቲ	ናይ	ግዘ	
ኢንቨስትመንትታትን	ሃፍቲ	ክፍፍልን	ኣብ	ምግባር	ክፍተት	
ይፍጠር

•  ከይዲ	ምምህሃር	ብምፍጣር	ኣብቲ	ስራሕ	ዝተሓወሱ	ቀፃልነት	ዘለዎ	
ኣናእሽተይ	ምስትኽኻላት	ጎና	ጎኒ	ምግባር	የድሊ፣

•  ነቶም	ብኹሎም	ሴክተራት	ክትትልን	ገምጋምን	
ዝግበረሎም	ተግባራት	ናይ	ሓባራዊ	መግለፂታት	
ዘይምህላው፣

•  ኣብ	ሞንጎ	መዳርግቲ	ኣካላት	ናይ	ሓባር	መግለፂታት	ንኹሎም	ሴክተራት	
ኣድላይ	ዘበለ	ሓበሬታ	ዝህቡ	ስምምዕነት	ምፍጣር	

•  ብዝተፈላለዩ	ሴክተራት	ዝግበር	ናይ	ክትትል	ሱፐርቪዥን	
ዝተጠናከረ	መሓውር	ዘይምህላው

•  ናይ	ሓባራዊ	ሱፐርቪዥን	ንምግባር	ዘኽእል	መሳርሒ	ምስካልኦት	ተግባራት	
ዝፍፀም	ዝተዋደደ	ክትትል	ንክህሉ	ምግባር፤	

2.6 ክትትልን ገምጋምን

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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2.6.2 መምርሒታት ኣፈፃፀማ ስራሕቲ 

ሀ. ገምጋም ስራሕ ኣፈፃፅማ  

•  ገምጋም	ስራሕ	ኣፈፃፅማ	ኣብ	ሕድሕድ	ግብረ	ሓይሊ	ኣኼባ	ክካየድ	ኣለዎ፡
፡	 ኣብ	 ናይ	ተግባር	ምዕራፍ	ከምዝተጠቐሰ	ብትልሚ	መሰረት	ዘይተፈፀማ	

ስራሕቲ	 ኣመልኪቱ	 ሓገዝ	 ዝግበረሉ	 ኣገባብ	 ብግልፂ	 ብሰነድ	 ተታሒዙ	

ክቕመጥ	ኣለዎ፡፡	ዘፈራት/ተሓባበርቲ	ዝሳተፍሎም	ብርኪታት	ኣብ	ሕድ	ሕድ	
ኣኼባ	ግብረ	ሓይሊ	ክትትል	ክግበረሉን	ክግምገምን	ኣለዎ፡፡	

•  አባላት	ግብረ	ሓይሊ	ብጥምረት	ዝግበራ	ዑደታትን	ክትትላትን	ናይ	ጣቢያ	
ቁፅፅር	 ሓገዝ	 ቼክሊስታት	 ክትሕዙ	 ትፅቢት	 ይግበር	 (ሓባሪ	 ኤስ)፡፡	 እተን	
ክትግበራ	ተባሂለን	ምኽሪ	ሓሳብ	ዝተዋሃበለን	ናይ	ሓባር	ክትትል	ዝግበረለን	

ኣመላኸቲ	ኣብ	ሓባሪ	ኣር	ክርከባ	ይኽእላ፡፡	ናይ	ሕድ	ሕድ	ኣመላኸቲ	ትርጉም	

ከኣ	ኣብ	ቼክሊስት	ዝተወሰኻ	ኮይነን	ኣብ	ሓባሪ	ደብሊው	ክረካባ	ይኽእላ፡፡	

•  መራሒ	ኣውራ	ጉጂለ	ክልል	ግብረ	ሓይሊ	(ሓላፊ	ቢሮ	ጥዕና)	ናይ	ጥዕና	
ኤክስቴንሸን	 ሰራሕተኛታት	 ተቖፃፃሪ	 ናይ	ጥዕና	ኤክስቴንሽን	 ሰራሕተኛታት	

በቢወርሑን	በቢ	ርብዒ			ዓመቱ	(ገለገለ	ኣመላኸቲ	በቢወርሑ	ገለገሊ	አንድማ	
በቢ	 ርብዒ	 	 	 ዓመቱ	 ክእከባ	 ዘለዎን	 ኣመላኸቲ)	 ኣብ	 ብርኺ	ማሕበረሰብ	
ዝርከብ	ዳታ	 ክእከባ	 ትእዛዝ	 የወርድ	ይሓትት፡፡	 እዚ	 ናቢ	ሕድሕድ	ጣቢያ	

ዳታ	ካብ	ዳታ	ኣብያተ	ትምህርቲን	ኮሚቴ	ማይን	ስነፅሬትን	ዝውሰድ	ይኸውን፡

፡	ኩለን	ዘፈራት	ዝተማሓየሻ	ዳታ	ጠሚረን	በቲ	ርኢቶ	ዝተዋሃበሉ	ናይ	ሪፖርት	

ቴምፕሌት	 ክሕዛ	 ኣለወን፡፡	 (ሓባሪ	 ቲ	 ረአ)፡፡	 ካብኡ	 ካብ	 ሕድሕድ	ጣቢያ	
ብናይ	ጥዕና	ኤክስቴንሽን	 ሰራሕተኛታት	ዝተኣከበ	ዳታ	 ኣብ	ብርኪ	ወረዳ	

ብኪኢላታት	ወረዳ	ተጠሚሩ	(ሓባሪ	ዩ	ረአ)	ናብ	ዞባ	ጠማቲ	ጥዕናን	ሓላፊ	
ቢሮ	ጥዕና	ይለኣኽ፡፡	

•  ካብቲ	ናይ	ማ/ሰብ	ዳታ	ብተወሳኺ	ኩለን	ዘፈራት	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	
ወርሓዊ	ፀብፃብ	ንመራሒ	ግብረ	ሓይሊ	ክቕርባ	ትፅቢት	ይግበር፡፡	

•  ሓላፊ	ወረዳ	ጥዕና	ቤት	ፅሕፈት	ተሓባበርቲ	ኣካላትን	ክኢላታትን	በብብርኩ	
ዝርከቡ	ሰራሕተኛታት	ጥዕና	ዝመፃ	ብክፋል	ዝተተንተና	ፀብፃባት	ብፀሓፊ	

ግብረ	ሓይሊ		እናተሓገዘ	ይጥመር፡፡	

•  ተወሳኺ	ዳታ	ንኣብነት	ግብረ	መልሲ	ፀብፃባት	ውፅኢት	ዝተካየደ	ክትትል፤		
ተኣኪበን	ኣብ	ሕድሕድ	ወርሒ	ኣብዝካየዳ	ኣኼባታት	ግብረ	ሓይሊ		ይቀርባ፡፡		

•  መራሒ	ግብረ	ሓይሊ	 	 ነተን	 ዝመፃ	 ፀብፃባት	ምስ	 ፀሐፊ	ግብረ	ሓይሊ		
ማለት	ናይ	ቀፃላይ	አጀንዳ	አኼባ	ግብረ	ሓይሊ	ክዳሎ	አለዎ፡፡	እተን	ተረኸባ	

ውፅኢታት	ብሰነድ	ተጠሚረን	ዝተትሓዛ	ምዃነን	ይረጋገፅ፡፡	 (ሓባሪ	5	ረአ)	
ብተወሳሒ	ነቲ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	ፀብፃብ	ናብ	ግብረ	ሓይሊ		ወርሃዊ	አኼባ	

ብምቅራብ	ዕውት	ዝኾነ	ስራሕ	ብሰነድ	ተታሒዙ	ዝቕመጥ	ይኸውን፡፡	

06
ክት

ት
ል
ን 

ገም
ጋ
ም
ን

ቅደም
ተከተል

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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•  ናይ	ፋይናንስ	 ፀብፃብ	ብዎፌድ	ግብረ	ሓይሊ	ተወኻሊ	በቢርብዒ	 ዓመቱ	
እናተዳለወ	ናብ	ኣውራ	ጉጂለ	ወረዳ	ዝቐርብ	ኾይኑ	እዚ	ድማ	እቲ	ብትልምታት	

ዝተትሓዘ	 ወፃኢ	 ብጭቡጥ	 ዝወፀ	 ወፃኢ	 ዘሓዘን	 ሓፍቲ	 ክንደየናይ	

አብጥቕሚ	ከም	ዝዋዓለን	ናይ	ቐፃሊ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	በጀት	ትልሚ	ዝሓዘ	

ፀብፃብ	ክጥመር	ኣለወ፡፡	

•  ኣውራ	 ጉጂለ	 ወረዳ	 ነቲ	 ፀብፃብ	ምስተረኸበ	 ግብረ	 ሓይሊ	 	 በቢርብዒ	
ዓመቱ	ዝተዳለወ	ፀብፃብ	ምስ	ምምህዳር	ዞባ	ጠማቲ	ጥዕና	ዘተ	ይግበረሉ፡

፡	ብተወሳሒ	ኣውራ	ጉጂለ	ዝገበሮ	አኼባ	ቃለ	ጉባኤ	ዝሓዘ	ሰነድ፣	ቀንዲ	

አጀንዳታት፣	ናይ	ተግበራትን	ትልምታትን	ዝተዋሃቡ	ርዒቶታት	ተሰኒዱ	ክህቦም	

አለዎ፡፡	ናብ	ዞባ	ዝሓልፍ	ፀብፃብ	ዝዳሎ	ብናይ	ወረዳ	ጥዕና		ኃላፊን	ኾይኑ	

ወረዳ	አማሓዳሪ	ኣረጋጊፅወ	ይለኣኽ	፡፡	

•  ቴክኒካል	ግብረ	ሓይሊ	አባላትን	ወረዳ	ኣውራ	ጉጂለ	ግብረ	ሓይልን	ብሓባር	
ኾይኖም	 	ብብርብዒ	ዓመቱ	ብመሰረት	ናይ	ጣቢያ	መገምገሚ	ቼክ	ሊስት	

ክትትል	ክገብሩ	ይግባእ፡፡	

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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ኣብ ወረዳ ዘሎ ቴክኒካል ኮሚቴ ካብ መሓውር ጥዕና 

ዝመፀ ሪፖርት፣ ብሕድሕድ ኣባላት ቴክኒካል ኮሚቴ ኣቢሎም 

ዝተሰርሑ ናይ ዋሽን ኤኒቲዲን ስራሕቲ ፀብፃባት ብምሓዝ፣ 

ከምኡውን በቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ብሓባር/ብምውዳድ 

ዝተሰርሑ ስራሕቲ ከም እታዎታት ብምጥቃም ብምትንታን 

ሓበራዊ ምስሊ ወረዳ ብምሓዝ፣ ዝተረኸቡ ለውጢታት 

ብምልካዕ፣ ፀገማት ብምፍታሽ፣ መፍትሒታት ብዝርዝር  

ብምንፃር መትገበሪ ትልሚ ብምድላውን ጥማር ሪፖርት ድማ 

ናብ ወረዳ ግብረ-ሓይሊ ምልኣኽን የጠቓልል፡፡ 

ብብርኪ ክላስተር መባእታዊ ጥዕናን ምስ ቤት ፅ/ት 
ጥዕናን ዘለው ናይ ዋሽ-ኤኒቲዲ ዝምልከቶም ኣካላት 
ብምትሕብባር ኣብ ብርኪ ጣብያ ዘለው ተግበርቲ 
ኣካላት /ልምዓት ጉጅለ፣ ጥሙር ጥዕና፣ ኣብያተ 
ትምህርቲ ወዘተ/ በቢእዋኑ ናይ ክትትልን ደገፍን 
ስራሕቲ ብምስራሕ፣ ወርሓዊ ፀብፃባት እናተቐበሉ 
ብምጥማር ናብ ወረዳኦም ቤት ፅ/ት ጥዕና ሪፖርት 
ይልእኹ ጥማር ግብረ-መልሲ ድማ ናብ መሓውሮም 
ይልእኹ፡፡

ቅደም
ተከተል

01

ኣብቲ ር/ዓመት ዝተፈፀሙ መደባት ዋሽ-ኤኒቲዲ ጥማር 
ገምጋም ሪፖርት  ካብቲ ወረዳ ቴክኒካል ኮሚቴ ብምቕባል  
ብብርኪ እቲ ቴክኒካል ኮሚቴ ዘይተፈትሑን ፖለቲካዊ 
ውሳነታት ንዘድልዮም መፍትሒ ብምቕማጥ ናይ ቐፃሊ 
ኣንፈታት እውን ብምሕባር ናይቲ ግብረ-ሓይሊ ጥማር 
ሪፖርት ድማ ናብ ክልል ቢሮ ጥዕና ይልእኽ ብቕዳሕ ድማ 
ንዞባኦም ናይ ጥዕና ፎካል ፐርሰን ብምፍላጥ ይፍፀም፡፡

ናይቲ ወረዳ ሓላፊ ምስ ቴክኒካል ኮሚቴ ፀሓፊ ብምዃን 
ካብ ታሕቲ መሓውራት ንዝመፁ ፀብፃባት ይስንዱን 
ይትንትኑን ጥማር ሪፖርት ድማ ናብቲ ወረዳ ቴክኒካል 
ኮሚቴን ከምኡውን ናብ ቢሮ ዋሽ-ኤኒቲዲ ቴክኒካል 
ኮሚቴ ፀሓፊ ፀብፃብ ይልእኽ ጥማር ግብረ-መልሲ 
ድማ ናብ መሓውሮም የፍልጡ፡፡

ሰራሕተኛታት ጥሙር ጥዕና ቤተሰብ በቢ መዓልቲ፣ 
ሰሙናዊን ወርሓዊን ናይ ዋሽን ኤኒቲዲ ብምትእስሳር 
ብብርኪ ል/ጉጅለ፣ ጣብያ ኣመራርሓ፣ ኣብያተ 
ትም/ቲ፣  ዋሽኮ ወዘተ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ፀብፂበን 
ናብ ወረዳ ቤት ፅ/ት ጥዕና ይልእኻ ብሉፃት 
ተግባራት ድማ ይስንዳን ናብ ካልኦት ከባቢታት 
ንክጋፋሕ ይገብራ፡፡

ፍሰት ፀብፃብን 
ኣፈፃፅማ 
መደባትን

ብብርኪ ክላስተር መባእታዊ ጥዕናን ምስ ቤት ፅ/ት 
ጥዕናን ዘለው ናይ ዋሽ-ኤኒቲዲ ዝምልከቶም ኣካላት 
ብምትሕብባር ኣብ ብርኪ ጣብያ ዘለው ተግበርቲ ኣካላት 
/ልምዓት ጉጅለ፣ ጥሙር ጥዕና፣ ኣብያተ ትምህርቲ 
ወዘተ/ በቢእዋኑ ናይ ክትትልን ደገፍን ስራሕቲ 
ብምስራሕ፣ ወርሓዊ ፀብፃባት እናተቐበሉ ብምጥማር 
ናብ ወረዳኦም ቤት ፅ/ት ጥዕና ሪፖርት ይልእኹ ጥማር 
ግብረ-መልሲ ድማ ናብ መሓውሮም ይልእኹ፡፡

ብመሰረት ካብ ወረዳታት በቢ ር/ዓመቱ ዝመፅእ ሪፖርት 
ከምኡውን ብክልል ተዋዲዶም ዝተፈፀሙ ስራሕቲ መሰረት 
ብምግባር  ናይ ክልል ቴክኒካል ኮሚቴ በቢ ር/ዓመቱ 
ይግምግም፣ ውፅኢታት ይዕቅን፣ ብሉፃት ተሞክሮታት ይስንድን 
ናብ ካልኦት የጋፍሕን፣ ፀገማት የለልይ፣ መፍትሒታት ብዝርዝር 
የነፅር፣ ሃፍቲታት የተኣኻኽብ ናይ ቐፃሊ ር/ዓመት ብብርኪ 
ክልልን ወረዳን ዝፍፀሙ መደባት ብመልክዕ ትልሚ ኣውፂኡ 
ናብ ኩሉ ክባፃሕ ይገብር፡፡ ጥማር ሪፖርት ድማ ንዋና 
ግብረ-ሓይሊ ይልእኽ፣ ፖለቲካዊ ውሳነታት ንዘድልዮም ብእዋኑ 
የፍልጥን

ቅደም
ተከተል
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ለ. ገምጋም:

•	 ብቢርብዒ	ዓመቱ	ሓፂር	ገምገማ	ይኻሄድ፡፡	እዚ	አኼባ	ዝምራሕ	ብግብረ	ሓይሊ	
ኾይኑ	አባላት	ግብረ	ሓይሊ		ይሳተፉሉ፡፡	እዚ	አኼባ	ገምጋም	ኻብ	ልሙድ	ናይ	

ቲኤፍ	አኼባ	አቀዲሙ	ክግበር	ርዒቶ	ተዋሂቡ	ክኸውን	ይግባእ፡፡	በዚ	መሰረት	

አኼባ	ግብረ	ሓይሊ	ብዝቐርብ	መበገሲ	ፀብፃብ	ምይይጥ	ዝካየድ	ይኸውን፡፡	

•	 ናብ	እቲ	ገምጋም	ዝቐርብ	ጋንታ	ክመፅእ	እንከሎ	ኣብ	ብርኺ	ወረዳ	ካብ	ዘሎ	
ማን	ስነ	 ፅሬትን	 ትኹረት	ዝሰኣኑ	 ናይ	ቆላ	ሕማማትን	ስራሕቲ	ፀብፃብ	ሒዙ	

እንትኸውን	ብመሰረት	መተግበሪ	ትልሚ	ግብረ	ሓይሊ	አባላት	ኣውራ	ጉጂለ		

ብሓባር	ኾይኖም	ናይ	ፊልድ	ስራሕቲ	ሓዊሶም	ክገምግሙ	ኣለወም፡፡	

•	 ውፅኢታዊነት	 ዝተቐመጣ	 ኢላማታትን	 ናይ	 ውፂታዊነት	 አመላኸቲ	 ቅድም	
ክብል	ትርጉም	ዝተዋሃበን	ኾይኑ	ብትወሳሒ	ብፍላይ	ከአ	አብ	ውፅኢት	አደሪካ	

ዝግምገሙ	እዮም	 (አብ	ምዕራፍ	መተግበሪ	ትልሚ	 	ብዝተቐመጠ	መሰረት	
ማለት	እዩ)	ንአብነት	ምስፍሕፋሕ	ትኹረት	ዝሰዓኑ	ናይ	ቆላ	ሕማማት		ዝቐነሰ	
ምኻኖም፣	አጠቓቕማ	ሺቓቕ	ዝወሰኸ	ምዃኑን	ብምንፅፃርን	ወዘተን፡፡	

•	 ሺቶታት	 ንምምሕያሽን	 ወይከዓ	 አመላኸቲ	 ንምምሐያሽ	 ዝብል	 መግለፂታት	
ዘይብሉ	ዳታ	መሰረት	ዘይገበረ	ዝግለፅ	ዘረባ	ዝመስል		እንተኾይኑ	ተቀባልነት	

የብሉን፡፡

•	 ሐደሽቲ	 ሽቶታትን	 አመላኸቲን	 ምትእትታው	 አብ	 ግምት	 ከዓቱ	 ዘለዎ	 ኾይኑ	
ዝተአታተዉ	 ከዓ	 ምስጭቡጥ	 ዝኾኑ	 ናይ	መተግበሪ	 ትልምታት	 ኾይኑ	 ነዘን	

ሽቶታት	ንምዕዋት	ጠማቲ	ሰብ	ምምዳብ	እውን	የደሊ፡፡	

•	 ፕሮግራማት	ምትግባር	 አገዳሲ	ምዃኑ	 ዝግመገመሉ	መንገዲ	 እተን	 ሽቶታት	
ተዓዊተን	ዲየን	ወይካኣ	አይተዓወታን	ዝብል	አተገባበራ	ፕሮግራማት	ብምርዓይን	

ብምንፅፃርን	እተን	ፅቡቓት	ተሞክሮታት	ክፍለያ	ኣለወን፡፡	

•	 ወሳኒ	ዝኾነ	ውፅኢት	 ኣብ	ዝኾነ	 ቦታ	ምስተረኸበ	 ናይ	ውፅዒታዊነት	 ትንተና	
ክግበር	አለዎ	(ናይ	መተግበሪ	ምዕራፍ	ረአ)	ብትወሳሒ	ዝተረኸባ	ትምህርትታት	
ከምቲ	አካል	ሓፈሻዊ	ትልሚ	ኮይነን	ክተአታተዋ	አለወን፡፡	

•	 ዝካየዱ	ገምጋማት	ንናይቲ	ዳታ	ፅርየት	ዝወሰኸ	ኾይኑ፤	ዳታ	ከዓ	ዝርኸብ	አብ	
እዋን	ልሙድ	ክትትል	አብዝግበረሉ	ከይዲ	እዩ፡፡	

•	 	መተግበሪ	 ትልሚ	ምስተማሓየሸ	 ንኹሎም	ተሓባበርቲ	 አካላት	ክለኣኸሎም	
አለዎ፡፡

•	 አባላት	ኣውራ	ናይ	ወረዳ	ግብረ	ሓይሊ	ሃናፀይ	ዝኾነ	ገምጋምን	ግብረ	መልሲ	
ንአባላት	 ፈፃሚታት	 ግብረ	 ሓይሊ	 ክህቡ	 አለዎም፡፡	 እዚ	 ድማ	 ንዘይተሰርሑ	

ስራሕቲ	 እንተልዮም	 	 ስጉምቲታት	 ንምውሳድ	 አገዳሲ	 እዩ፡፡	 ፅቡቕ	 ስራህ	

ዝተሰረሐ	እንተኾይኑ		መተባበዒ	ኽወሃብ	አለዎ፡፡

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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ሐ. በብእዋኑ ዝዋሃብ ግብረ መልሲ (Periodic reflection) 

በብእዋኑ	ዝዋሃብ	ግብረ	መልሲ	አካል	ትልሚ	ክትትልን	ገምጋምን	ኾይኑ	ነዞም	ዝስእቡ	ሕቶታት	

ንምልዓል	ይጠቅም	እዩ፡፡

o	 ስራሕቲ	ስለምንታይ	ብዝድለ	ብርኺ	አይተሰርሑን	ካብዚ	ዝተወሰደ	ትምህርቲ		ወይከኣ	
አመላኻቲ	አሎ	ዶ?

o	 እዚኣተን	ምልክታት	ነቲ	ትልሚ	ብግቡእ	ንምትግባርን	ንምትእስሳርን	ይጠቕማ	ድየን?

o	 ዝበለፀ	 ውፅታዊ	 ስርዓቲ	 ኾይነን	 ነዘን	 ዒላማታት	 ንምዕዋት	 ክትግበራ	 ዝኽዕላ	
ምንቕስቓሳት	አለዋዶ?	

o	 እቲ	ዋና	ናይ	ኩነታት	ትንተና	ውፅኢት	ኽሳብ	ሕጂ	ብቀፃላይነት	ይስራሓሉ	ዶ?

o	 ሓደሽቲ	ዝፍጠራ	ማሕለኻታት	ዘቃልል	ኣሰራርሓ	ኣሎ	ዶ?

o	 ዝተቐየረ	ነገር	አሎ	ዶ?

o	 ኹለን	ቁልፍ	ዝባሓላ	ፀገማት	ተፈቲሐን	ድየን?

o	 አብቲ	 ከባቢ	 (ፖለቲካዊ፣	 ምምሕዳራዊ፣	 መዋቕራዊ፣	 ጉዳይ	 ፕሮግራምን	 ወዘተን)	
አብልዕሊ	 ምዕዋት	 እቲ	 ፕሮግራም	 አሉታዊ	 ፅለዋ	 ከሕድሩ	 ዝኽእሉሉ	 ከባቢታት	

ተቀይሮም	ዲዮም?	በብዕዋኑ	ዝዋሃብ	ግብረ	መልሲ	ብጥምረት	ኾይኑ	ዝቐርብ	ድማ	
ናብ	ናይ	ርብዒ	ዓመት	ገምጋም	አኼባ	ይቀርብ	ድዩ?	ናቲ	ግብረ	መልሲ	መሰረት	ክኸውን	
ዘለዎ	ናይ	ክፍተት	ትንተና	ውፅኢትን	ዘለዋ	ዕድላትን	መሰረት	ጌይሩ	እንትኸውን	እዚ	ድማ	

ነቲ	ዘሎ	ናይ	ኹነታት	ከይዲ	ብርኺ	ባህሪያት	ኣብ	ዝትንተነሉ	እዋን	እዩ፡፡	ግብረ	መልሲ	

ምስተዋሃበ	አብልዕሊ	እቲ	ትልሚ	ለውጢ	ክግበር	ዘለዎ	ኾይኑ	እዚ	ድማ	ብዓይኒ	ሓፍቲ፣	

ምንቕስቓስን	ውፅዒትን	ጠመተ	ክግበረሉ	ዘለወ	ጉዳይ	እዩ፡፡

	

2.6.3  ንፀበዮም ውፅዒታት 

ሀ.	በቢዕዋኑ	ስርዓቱ	ዝሓለወ	ከይዲ	ክትትልን	ገምጋምን	ክህሉ	አለዎ፡፡	

ለ.	አብልዕሊ	እቲ	ናይ	ስራሕ	ትልሚ	ከከም	ኩነታቱ	ምምሕያሽ	ዝግበር	ኾይኑ	እዚ	ድማ	
ብቐፃልነት	ብመሰረት	ገምጋም	ዝግበር	ይኸውን፡፡	

ሐ.	ብስርዓት	ዝተተሓዘ	ናይ	መበገሲ	ሐበሬታ፣	ናይ	ዕውት	ስራሓቲ	ፀብፃብ፣	ናብ	ፊልድ	
ኬድካ	ዝተገብረ	ክትትል	ውፅዒት፣	ብቐፃልነት	 ናይ	ዝካየዳ	ዘለዋ	አኼባታት	ቃለ	

ጉባኤታትን	ፀብፃባትን	ብምሉእነት	ክማልኡ	ትፅቢት	ይግበር፡፡	

መ.	አብሞንጎ	ወረዳን	ዘፈራት	ዞባ	ከምዕውን	ቁልፍ	ዝባህሉ	ተሓባብርቲ	አካላት	ናይ	
መረዳዕታ	ልውውጥ	በብዕዋኑ	ክግበር	ኣለወ፡፡	

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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2.6.4  አግባብነት ዘለወን ሓበርቲታት 

•  ክትትልን	ገምጋምን	ንምግባር	ብርዒቶ	መልክዕ	ዝተዋሃባ	አመላኸቲ	(ሓባሪ	አር)

•  ናይ	ጣቢያ	ሓገዝ	ቁፅፅር	መግበሪ	ቼክ	ሊስት	(ሓባሪ	ኤስ)

•  አብ	 ብርኪ	 ማህበረሰብ	 ዝርኸብ	 ዳታ	 መጥመሪ	 ቴምፕሌት	 (ብናይ	 ጥዕና	
ኤክስቴንሽን	ሰራሕተኛታት)	(ሓባሪ	ቲ)

•  ናይ	ወረዳ	ዳታ	መጥመሪ	ቴምፕሌት	 (ብናይ	ጥዕና	ኤክስቴንሽን	ሰራሕተኛታት)	
(ሓባሪ	ዩ)

•  ካብ	ግብረ	 ሓይሊ	 ክሳብ	 ኣውራ	 ጉጂለ	 ወረዳ	 ዘሎ	 ናይ	 ርብዒ	 ዓመት	 ፀብፃብ	
መጥመሪ	ቴምፕሌት	(ሓባሪ	ቪ)

•  ትርጉማት	አመላኸቲ	(ሓባሪ	ደብሊው)

በጋራ ለሚደረጉ ክትትልና ግምገማ አመላካች 
መለኪያዎች የሚሆኑ ምክረ-ሃሳቦች ቀፅ (R) 

የቀበሌ ድጋፋዊ ክትትል ጉብኝት ቼክሊስት ቀፅ (S) 

በማህበረሰብ ደረጃ በየወሩ ያሉትን መረጃዎች 
ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ (በጤና ኤክስቴንሽን 
ሰራተኞች) ቀፅ (T) 

የወረዳውን አጠቃላይ መረጃ ለማጣመር የሚረዳ ቅፅ 
(በጤና ኤክስቴንሽን ሱፐርቫይዘር) ቀፅ (U)  

ከቴክኒካል ወርኪንግ ቡድን ወደ ግብረ ኃይል በየሶስት 
ወሩ ለሚደረግ ሪፖርት የተዘጋጀ ቅፅ (V) 

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)
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እዚ	ርእሲ	ኣብ	ሕድሕድ	ከይዲ	ስራሕቲ	ዘለው	ዝርዝር	ልጋባት	ሓቒፉ	ዝሓዘ	እዩ፡፡	

ካብቶም	ዘለው	ልጋባት	ገለገሊኦም	ብቐሊሉ	ንምጥቃም	ስለዘመችው	ብኤክሴል	

ዝተዳለው	እዮም፡፡	ኣብነት	ብ	“S”	ዝግለፅ	ልጋብ	ብብርኪ	ጣብያ	ዝካየድ	ናይ	
ክትትልን	 ደገፍን	 ቼክሊስት	ዝሓዘ	 እዩ፣	ብ	 “T”	 ዝግለፅ	ልጋብ	ድማ	ብብርኪ	
ሰራሕተኛታት	 ጥ/ጥ/ቤተሰብ	 ካብ	 ል/ጉጅለ	 ዝጥመር	 ወርሓዊ	 መፀብፀቢ	
ቕጥዒ	 እንትኸውን፣	 ብ	 “U”	 ዝግለፅ	 ልጋብ	ድማ	ብብርኪ	ወረዳ	ብጥሙር	
ጥዕና	ኤክስፐርት	ሓፈሻዊ	መረዳእታ	መጥመሪ	ቕጥዒ	ዝሓዘ	እዩ፡፡	ብመልክዕ	

ፓወር	ፖይንት	ክዳለው	ዝግቦኦም	ድማ	ኣብ	ልጋብ	“B”	ይርከብ፡፡

3. ልጋብ፡



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ኣርዕስቲ ሽም መሳለጢ 

ምድላውን ምብጋስን 

ናይ አባላት ቴክኒካል ኮሚቴ (ኤ) ምደባ ደብዳቤ 

ናይ ደገፍ ፓወር ፖይንት መቕረቢ ቴምፕሌት (ቢ)

ዘፈራት ንክሳተፋ ዝለኣኻ መልዕኽቲታት (ሲ)

አብ ብርኪ ወረዳ ዝርኸብ ግብረ ሓይልን ጉጂለ ሰራሕተኛታት ቴክኒክ ዝበፅሕሉ ዝርዝር 
ስምምዕነታት (ዲ)

ግብረ ሓይሊ ጉጂለ ሰራሕተኛታት ቴክኒክን 
ምጥያሽን ናብ ስራሕ ከዓቱ ምግባርን  

ጉጂለ ሰራሕተኛታት ቴክኒክ ንዝገብርዎ ፈላሚ አኼባ አጀንዳ ተባሂሉ ዝቐረበ ርኢቶ (ኢ)

ማፕ ዝገብሩ ሰበ ስልጣን፣ ሓላፍነትን ዘፈራት/ተሓባበርቲ ዘሕድርዎ ፅልዋ (ኤፍ)

ንዘፈር ማፒንግ መተሓጋገዚ ዝኸውን ሰደቓ (ጂ)

ናይ ግብረ ሓይሊ አኼባ ቃለጉባኤ መጥመሪ ቴምፕሌት (ኤች)

ናይ ህልው ኹነታት ትንተናን ባህሪያት 
ምቕማጥ

ናይ መበገሲ ዳታ ዝዕከበሎም ተባሂለን ዝቐረባ አመላኸቲ (አይ)

መንነት ተሓባበርቲ ማፕ ንምግባርን ዓቅሚ ንምግምጋም ዝውዕል ቴምፕሌት (ጄ)

ዝተዓከበ ናይ መበገሲ ዳታ ምጥቕላልን ምትንታንን (ኬ)

አብ ብርኺ ወረዳ ዝዋሃባ መምርሒታት (ኤል)

በዓል ብፅሒት ተባሂሎም ዝተፈለዩን ሓላፍነቶምን (ኤም)

ብዛዕባ ዝተጣመረ ዕድላት ፕሮግራም ንመፍላይ አብ ዝግበር ምይይጥ ዝቐረቡ ቀንድ ቀንድ 
ሕቶታት (ኤን)

መተግበሪ ትልሚ ምሕንፃፅ
አደላልዋ መተግበሪ ትልሚ ቴምፕሌት (ኦ)

ናሙና ዝተዋደደን ጥርኑፍን ምንቕስቓሳት (ፒ) 

ትግበራ የስኬታማ	ተሞክሮ	በመረጃነት	ለመያዝ	የሚያገለግል	ቅፅ	(Q)

አተገባብራ ክትትልን ገምጋምን

ናይ ዕውት ስራሕቲ መፀብፀቢ ቴምፕሌት (ኪው) 

ክትትልን ገምጋምን ንምግባር ብርኢቶ ዝቐረባ አመላኸቲ (አር)

ናይ ጣቢያ ቁፅፅር መግበሪ ሓጋዚ ቼክ ሊስት (ብጥዕና ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት) (ኤስ)

ናይ ወረዳ ዳታ መጥመሪ ቴምፕሌት (ብኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት) (ቲ)

ትርጉማት አመላኸቲ (ደብሊው)

ለአመላካች መለኪዎች የተሰጡ ትርጉሞች ቀፅ (W)

ስዒቡ ዝርአ ዘሎ ሰደቓ ነቲ ከይዲ ስራህ አገደስቲ ዝኾኑ ሓባሪታት ዝሐዘ እዩ

03 ልጋብ ፡
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ሓባሪ ኤ- ናይ ግብረ ሓይሊን ኣውራ ጉጂለ ወረዳን  አባላት መመደቢ ደብዳቤ

                   

ዕለት:      

                  
                   	ስም	እቲ	ዘፈር		 	 																									ናይ	ስራሕ	ብርኺ	 	 		 												ዕለት

ከም	መጠን	አባላት	ጉጂለ	ሰራሕተኛታት	ቴክኒክ(ፈፃሚ	አነ	አብዚ	ወረዳ	ንናይ	ማህበረሰብ	ረብሓ	ክሕለው	ምስ	አባላት	እቲ	
ጉጂለ	ሙሉእ	ብሙሉእ	ብምትሕብባር	ክሰርሕ	እየ፡፡

ፊርማ:

            
አባል	 	 	 	 	 	 	 ኣማሓዳሪ	ወረዳ	



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ሓፈሻዊ ሓበሬታ  

•			ፅዕንቶ		ትዑረት	ዘይተወሃቦም	ቆላ	ሕማማት	(ኤንቲዲ(	ኣብ	ኢትጵያ፣	ክልልን	ወረዳታትን	ከሙኡ	ድማ	ወረዳታት	
ዘጋጥሞም	ቀንዲ	ፀገም፣	

•		ብፍላይ	ከዓ	ምስ	ኤንቲዲን	ዋሽ	ዝተተሓሓዙ	ፀገማት፡፡

•		ማይን	ስነ	ፅሬትን	ምስ	ኤንቲድ	ምቅንጃው	ስለምንታይ	ኣድላይ	ኾይኑ	ተረኸበ

•		አብ	ብርኺ	ወረዳ	ማይን	ስነፅሬትን	ኤንቲዲ	ከቀናጀውሉ	ዝኽእሉሉ	ቦታታት	

ፅዕንቶ ኤንቲዲ ኣብ 
ኢትዮጵያ 

ፅዕንቶ ኤንቲዲን ኣብ 
ክልል  

ፅዕንቶ ኤንቲዲን ኣብ 
ወረዳ (ሕድሕድ ጣቢያ)

ሽም ጣቢያ 

በዝሒ ህዝቢ ጣቢያ  ካብ ቀዳማይ ክሳብ 
አስራይ ዘለዎ 

ዓይነታት ሕማማት 
(ኤንቲዲ ሓዊሱ) ኣብ 

ጣቢያ  

ኣብሕድሕድ ጣቢያ በቶም ሕማማት 
ዝተጠቅዑ ሰባት 

ተባ ኣን ድምር

ኣብ ወረዳ ማይን 
ስነፅሬትን ዝረኸበሉ 
ኩነታት (ኣብ ሕድሕድ 
ጣቢያ)  

ሽም 
ጣቢያ

በዝሒ ህዝቢ ጣቢያ 
- ጄ

ካብ ፍታን ነፃ ዝኾኑ ቦታት 
ዝርኸቡሉ ኩነታት 

ቁፅሪ 
መራሕቲ 

ስድራ (እንተ 
ዋሓደ 

ዝተመሓየሸ 
መሰረታዊ 
ሺቓቓት)    

ፍልፍላት ቐረብ ዝስተ ማይ 

ተባ አን ድምር የፀዳ ያልፀዳ ውሃ የሚያገኙ (ቢያንስ 
ቑፅሪ ተጠቐምቲ ስድራ   
(እንተዋሃደ መሰረታዊ 
/ዝተማሓየሻ) ፍልፍል 

ማይ 

ማይን ስነፅሬትን 
ዝጣመሩሉ 
ምኽንያታት 

ሓባሪ ቢ- ናይ ደገፍ ፓወር ፖይንት መቕረቢ ቴምፕሌት

ደገፍ	ፓወር	ፖይንት	መቕረቢ	ቴምፕሌት	ክዳለው	ዘለዎ	ነዞም	ዝስዕቡ	ሓደሽቲ	ተሓባበርቲ	አካላት	ንምምራፅን	ምስ	ማይን	
ስነ	ፅሬትን	ተበግሶታት	ዝተሐጋገዙ	ናይ	ዘፈር	ኣባላት	ንምሕራይ	ጥቕሚ	ዝውዕል	ኾይኑ	ብናይቲ	ወረዳ	ላዓለዎት	ሰበ	
ስልጣናት	ዝዳለው	ይኸውን፡፡
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ኣብ ብርኺ 
ወረዳ ማይን 
ስነፅሬትንኤንቲዲ 
ዝጣመሩሉ 
ምኽንያታት 

•  ኤንቲዲ	ዝላዕለ	ኹነታት	ኣብ	ዝረአይሎም	ከባቢታት	መብዛሕቲኡ	እዋን	ውስን	ቐረብ	ማይን	ስነፅሬትን	ዘለዎንን	ዝተሓተ		ኣጠቓቕማ	ፅርየት	ዘለዎን	
ከባቢታት	እየን፡፡	

•  ዝተፈላለያ	ዘፈራት	ተጣሚረን	ዝንቐሳቐሳ	እንተኾይነን		ኤንቲዲ	ንምቅናስ	ወሳኒ	እዩ	እዚ	ድማ	ማይን	ስነፅሬትን	ምምሕያሽ	ከይተገበረ	ሰፊሕ	ናይ	ጥዕና	
ትምህርቲ		ከይተዋሃበ	ብቀፃላይነት	ሕማም	ኤንቲድ	ምንካይ	አፀጋሚ	እዩ፡፡

ኤንቲዲን ንምቁፀፃር 
ማይን ስነፅሬትን  
ዝትግበረሉ ኹነታት 

ኣይነት ስጉምቲ ማይን ስነ 
ፅሬትን  

ሕማም ንምኽልኻል ብርዒቶ መልከዕ ዝቀረበ ባሕሪ ሕማም

ኣተሓላልዋ	ፅሬት			

ኢድካ	ምሕፃብ	 ኤስቲኤች   

ገፅኻ	ምሕፃብ	 ትራኮማ	

ጫማኻ	አብደገ		ምግባር	 ኤስቲኤች፣	ፖዶ	ኮኖዪሲስ

በብዕለቱ	ብሳሙና	ነቲ	ዘሐበጠ	እግሪ	በፍላይ	ከዓ	
ብባክተሪያ	ብኽለት	ንምክለኻል	አብሞንጎ	ኣፃብዕቲ	
እግርኻ	ብሳሙና	ብብዕለቱ	ምሕፃብ	

ናይ	ሊንፍ	ፊላሪያሲስ	ፖዶኮኖይሲስ

ዝረስሑ	ክዳውንቲ	(መደቀሲ	(ትርዓሳት	ምሕፃብ	 ትራኮማ	

ንዝተበኸለ	ዝዓቆረ	ማይ	ዘይምትንካፍ	 ሲስቶሴማሲስ	(ብልሐርዝያ(

ንመሕፀቢ	ነፍስኻ፣	መሕፀቢ	ክዳውንቲ	መሐመሲ	
ፅሩይ	ማይ	ተጠቐሙ	

ሲስቶሴማሲስ	(ብልሐርዝያ(

ንመስተ	አገልግሎት	ዝወዕል	ማይ	ዘይምትንካፍ	ወይ	
ካዓ	ሙሉዕ	ነፍስሓ	ናብኡ	ዘይምዕታው	

ሕማማት	ጊኒ	ወርም	

ማይ	

ውልቓዊ ፅርየትካ ንምሕላው ዘኽዕል እኹል ቐረብ 
ማይ  ክሕልው (ንኣብነት ኢድካ፣ ገፅካ፣ ወይከዓ፣ 
ነብስኻ፣ መሕፀቢን፣ ክዳውንቲ ንምሕፃብን

ጂደብሊውዲ፣	ኤልኤፍ፣	ኤስሲኤች፣	ትራኮማን፣	ኤስቲኤች

ከባቢኻ ኣፅሪኻ ንምሐዝ ዘድልይ ፅሩይ ማይ ቐረብ 
ሽፋን ክወስኽ ምግባር (ንአብነት መሕፀቢ ሽቓቕ) ኤስሲኤች፣	ትራኮማን፣	ኤስቲኤችን

ቐረብ ፅሩይ ዝስተ/መዳለዊ ምግቢ ዝኸውን ማይ 
ሽፋን ክውስኽ ምግባር 

ጂደብሊውዲ፣ኤስቲኤች

ልምዓት ሓፍቲ ማይ፣ አታሐሕዛ ፅሬት ማይ ንማይን/
ፕሮግራማት ሓለዋ ፅረየት ተሸከምቲ ሕማም አብ 
ዝፈሪያሉ ብርኽታት ንዘሕደሮ ፅልዋ ምክትታል

ኤልኤፍ፣	ኤስሲኤች

ፅርየት

ንብኽለት	ዘቃልዑ	ኩነታት	ምቕናስ ኤስሲኤች፣	ትራኮማን	ኤስቲኤች

ፍታን	ህፃናት	ብግቡእ	ምውጋድ ኤስሲኤች፣	ትራኮማን	ኤስቲኤች

ሽፋን	ዝተማሓየሸ	ማይን	ፅርየትን	ምምሕያሽ ኤስሲኤች፣	ትራኮማን	ኤስቲኤች

ሺቓቓት	ክፅገናን	ክሕደሳ	ትምህርቲ		ምሃብ	 ኤስሲኤች፣	ትራኮማን	ኤስቲኤች

ቀንዲ ረብሐታት 
ምቕንጃው ማይን 
ስነ ፅሬትን  ኤንቲዲን

• ጥዕና ሕብረተሰብ ይመሓየሽ
• ብተደጋጋሚ ብኤንቲዲ ሕማም ምጥቓዕ ብርኺ ይንክይ 
• ናይ ማይን ስነፅሬትን መሰረተ ልምዓት አጠቓቕማን ቀፃላይነትን ክብ ክብል ምግባር - በብዚሒ ድማ ንሕብረተሰብ ዝዋሃብ ትምህርቲ  

ኣፍልጦ ኤንቲዲታት ክውስኽ ይገብር፡፡
• ዳታ፣ ፀብፃባትን ካልኦት መሳርሕታትን ብምጥቃም ዝዋሃብ ውሳነ ብዝበለፀ ኣብ ሓበሬታ ዝተደረኸ ክኸውን ይሕግዝ 
• ሐፍትን ፃዕሪን ብዘይአግባብ አብጥቕሚ ከይውዕል ይገብር 
• ንማይን ስነፅሬትን  ከም መከላኸሊ መሳርሒ ኤንቲዲ ከምዝኾነ ብምስትምሃር ኣብ ልዕሊ ማይን ስነ ፅሬትን ዝግበር ዕድል 

ኢንቨስትመንት  ክውስሕ ይገብር



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ሓባሪ ሲ፡ ተሳትፎ ዘፈራት ንምምዕባል ክመሓላለፍ ዘለወ መልእክቲ 

* ፍልፍል	ሓበሬታ	ግሎባል	ማን	ስነ	ፅሬትን	ኤንቲዲን	ቱል	ኪት	ኾይኑ	(http://www.who.int/wash-health-toolkit)	

	 መብዛሕቲኡ	እዋን	ዘፈራት	ምስካልኦት	ዘፈራት	ምትሕብባር	ዘለዎ	ረብሐ	እንታይነት	አመልኪቱ	ግልፂ	ዘይኮነሎም	ይኽዕል	

ብሓባር	ምስራሕ	ዘለዎ	ረብሓ	ዝዓብየ	ከምዝኾነ	ብምስትምሃር	መራሒ	ዝኾነ	ዘፈር	ንምምራፅ		ወሳኒ	ስራሕ	እዩ፡፡	

	 ብዛዕባ	ረብሓታት	ጥምረት	ዘሎ	ቀንዲ	መልዕኽቲ	

 

ማስተባበር ስለሚያስገኘው ጠቀሜታዎች የሚተላለፉ ዋና መልእክቶች

•  ኤንቲዲ	ዝጥቐም	ንቶም	አዚዮም	ድሓታትን	ግዳያት	መግለልቲ	ዝኾኑ	ክፍልታት	ሕብረተሰብ	እዩ፡፡	አብ	ሞንጎ	

ዘፈራት	ዝግበረ	ምትሕብባር	ዝተተለመ	ሽቶ		ብዝሐሸ	ንክዕወት	ዝጠቕም	ኾይኑ	ድሕነት	ንምንካይን	ፍሪያታት	

ልምዓት	ከዓ	ንምምሕያሽ	ዝሕግዝ	እዩ፡፡

•  ኤንቲዲ	ዘጥቅኦም	ወገናት	ኣብ	ርሑቅ	ቦታታትን	ዝተሓላለካ	ወይከዓ	ግልጋሎት	ጥዕና	ንምርካብ	ኣፀጋሚ		
አብዝኾነሉ	ቦታታት	ንዝነብሩ	ክፋል	ሕብረተሰብ	እዩ፡፡	ፕሮግራም	ኤንቲዲ	ኣብዝሓ	ክፋል	ሕብረተሰብ	ዝጥቕዕሉ	

ከባቢ	አየናይ	ከምዝኾነ	ብናይ	ሓባር	ትልምን	ምስትማሓርን	ሐበሬታ	ብምብፃሕ	ዝበለፀ	ሐፍቲ	ንምውፋርን	ነቲዘሎ	

ድማ	ውጺታዊ	ብዝኾነ	መልክዕ	ንምጥቓም	ዘክዕል	ሓበሬታ	ንረክበሉ	እዩ፡፡	

•  ፕሮግራም	ኤንቲዲ	ባይታ	ብምውራድ	ሕብረተሰብ	ግልጋሎት	ንክረክብ	ዘድልይወ	ዒላማታት	ንምምራፅ	ዝሕግዝ	
ኾይኑ	እዞም	ዒላማታት	ድማ	ፍትሐዊ	ዝኾነ	ግልጋሎት	ሕብረተሰብ	ንክረክብ	ዝሕግዝ	እዩ፡፡	ንቲ		ፕሮግራም	ምልላይ	

ብዛዕባ	ዝዋሃብ	ዘሎ	ግልጋሎት	ሐቀኛ	ሐበሬታ	ንምርካብ	ይሕግዝ	እዩ፡፡	

•  ዝተዋደደ	ፕሮግራም	ማይን	ፅሬትን	ኤንቲዲን	ኣብ	ምክልኻልን	ሕክምናን	መሰረት	ዝገበረ	ሰፊሕ፣	ፍትሓዊን	ዒላማ	
ዘለዎ	ግልጋሎት	ንምሃብ	ኩነታት	ዘመቻቹ	ኮይኑ	ዘለና	ሃፍቲ	ብዝበለፀ	ውፂኢታዊ	ብዝኾነ	መንገድ	ንምጥቃምን	

ግልጋሎት	ጥዕና	ብግቡእ	ንምሃብ	አቕምና	ዘማሐይሽ	እዩ፡፡	

•  ዝተዋደደን	ዝተጣመረ	ፕሮግራም	ማይን	ስነፅሬትን	ኤንቲዲን	አብ	ቤት	ትምህርቲ		ዝትግበር	ናይቶም	አብ	ቤት	
ትምሕርቲ	ዝርኸቡን	ካብትምህርቲ		ወፃኢ	ዘለው	ተማሕሮ	ኩነታት	ጥዕና	ንምምሕያሽ	ዝሕግዝ	እዩ፡፡	እዚ	ፕሮግራም	

ብተወሳኺ	ቆልዑት	ጥዕኖምን	አትሓላልዋ	ፅርየት	አመልኪቶ	ዘለዎም	ባሕሪያት	ዘማሐይሽ		ኾይኑ	አብ	ልዕሊ	

ባሕሪያት	አተሓላልዋ	ጥዕና	ስድራቤቶም	ኣወንታዊ	ፅልዋ	ዘሕድር	እዩ፡፡	

•  ናይ	ኤንቲዲ	መከላኸሊ	ምንቅስቃሳት	ነቲ	ናይ	ትምህርቲ		ስርዓት	ሐፈሻዊ	ዝኾነ	ናይ	ህፃናት	ጥዕና	ብምሕላው፣	
መሳርሕታት	ትምህርቲ		ብምቕራብ፣	ናይ	ቤት	ትምህርቲ		ማይን	ስነ	ፅርየትን	መሰረተ	ልምዓት	ብምምሕያሽን	ዓቕሚ	

መመህራን	ብምዕባይ	አስተዋፅኦ	ስለዝገብር	ነቲ	ናይ	ትምህርት	ስርዓት	እውን	ዘጠናኽር	እዩ፡፡
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ሓባሪ ዲ - ብብርኪ ወረዳ ዝርከብ ፈፀምቲ ሓይልታትን  አባላት ጉጂለ ቴክኒክ (ToR) 

ሰራሕተኛታትን ዝዳለው ሰነድ  ስምምዕነት

1.  መበገሲ

ኣብ	መንጎ	ዘፈራት	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ኤንቲዲን	ዝሕሉ	ጥምረት	ምስፍሕፋሕ	ሕማም	ብቀፃላይነት	ክንክይን	ሐፈሻዊ	

ደሕንነት	ሕብረተሰብ	ንምምሕያሽ	ወሳኒ	ተራ	ይፃወት	እዩ፡፡	ምትሕግጋዝ	አብዝግበረለን	ባእታታት	ኩለን	ዝተፀውዓ	ዘፈራት	

ነቲ	ጥምረት	ናብባይታ	ብምውራድ	ናብ	ተግባር	ምቕያር	የድልይ	እዩ፡፡	

ብብርኽ	ወረዳ	ክልተ	ባይታታት	ምትሕብባር	አለዋ	ንሳቶም	ድማ፤

 1  ሐለፍቲ ጥዕና፣ ማይን ትምህርትን፣ ፋይናንስን፣ ምምሕዳርን ዘፈራት ዘሐቖፈ ፈፃሚ ሐይሊ፤ 
2  ካብ ሕድሕድ ዘፈራት ዝመፁ ክዒላታት ዝሐዘ ናይ ቴክኒክ ፈፃሚ ጉጂለ ነቲ ጥምረት ናብባይታ ዘወርድን 
ዘትግብርን እዩ፡፡  

ዝስእቲ	ኦአር	ምትሕግጋዝ	ወይከዓ	ጥምረት	ዝፍጠረለን	ባይታታት	ዒላማታት	ዝገልፅ	ኾይኑ	ዋሽን	ኤንቲዲን	ስለምንታይ	

ምውሕሓድ	ከምዘደልዮ	ድማ	ዒላማታት	ባይታ	ጥምረት	ዝገልፅ	ኮይኑ	አባላት	እቲ	ጥምረት	ዝኽተልወ	ግደን	ሓላፍነትን	

ዝገልፅ	እዩ፡፡	

1.1. ዒላማ

ሐፈሻዊ ዒላማ  

•				 ብብርኺ	ወረዳ	አብሞንጎ	ዘፈራት	ናይ	ሐባር	ስራሕ	ፕሮግራም	ንረብሓ	ሕብረተሰብ	ዝላዕለ	ሐፍቲ፣	
ዝተመሐየሸን	ኣብ	መረዳዕታ	ዝተደረኸ	ውሳነ	ንምትሕልላፍ	ዝሕግዝን	ኣብባይታ	ከዓ	ሐፈሻዊ	ውፅዒት	ክሐይል	

ዘክዕል	ብብርኺ	ወረዳ	ቀንድ	ናይ	መተሓባበሪ	ባይታ	ዓቕሚ	ምፍጣር	እዩ፡፡	

ዝርዝር ዒላማታት:

•			ብሕማም	ኤንቲዲ	ዝጥቕዑ	ማሕበረሰባት	ቀረብ	ፅሩይ	ማይን	መሰረተ	ልምዓት		ስነ	ፅርየት	ምምሕያሽ፤	

•	 ኤንቲዲ	አብምንካይ	ዘላቒ	ዝኾነ	ናይ	ባህሪ	ለውጢ	ዝመፀሉ	ኹነታት	ምፍጣር፤	
•	 ኣብሞንጎ	ዘፈራት	ዋሽን	ኤንቲዲን	ብብርኺ	ወረዳን	ጣቢያን	ዝርኸቡ	ተሐባበርቲ	አካላት	ዘሎ	ጥምረት	ናይ	ሐባር	
ምንቅስቓሳት	ምውዳድን	ምጥማርን፤	

•	 ሐበሬታ	ስርዓት	ብዘለዎ	መንገድ	አብሞንጎ	ዘፈራት	ምቅይያር	ዝግበረሉ	ሜላ	ብምፍጣር	ናይተን	ዘፈራት	
ፕሮግራም	ምስ	ናይካልኦት	ዘፈራት	ፕሮግራማት	አብ	ግምት	ብምዕታው	ፕሮግራም	ንምሕንፃፅ	

•	 ብርክት	ዝበላ	ዘፈራት	ብሓባር	ንዝትግብርኦ	ፕሮግራም	ብሐባር	ኾይንካ	ምትላም፣	ምትግባር፣	ምክትታልን፣	
ንምግምጋምን

•	 ዘለና	ሐፍቲ	ብምጥቓም	አጠቓቕማ	ሐፍቲ	ምምሕያሽን	አብ	ልዕሊ	መረዳዕታ	ዝተደረኸ	ናይ	ሐባር	ትንተናን	ናይ	
ትልሚ	ስርዓት	ብምህናፅ	ቅደም	ሰዓብ	አጠቓቕማ	ሐፍቲ	ምምሕያሽ	

•	 ቁልፊ	ዝባሃላ	ትምህርቲታት	(ዕውት	ስራሕቲን	ፀገማትን)	ፈሊሓ	ጣልቃ	ብምእታው	ናይ	ሐባር	ገምጋም	ምግባርን	
አብ	ቀፃሊ	አብ	ስራሕ	ምውዓልን	መመሐየሺ	ፕሮግራማት	ጌርካ	ንምጥቃም



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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1.2. ዝትዋደደ ቁፅፅር ኤንቲዲ ንምግባር ዘኽእል ምንቕስቃስ ማይን ስነ ፅሬትን

ስዒቡ	ዝተቐመጠ	ሰደቓ	አብሞንጎ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ዝተተሓሓዙ	ክፍልታት	ዘለወን	ርክብ	ዝገልፅን	አብ	ኢትዮጵያ	ትሽዓተ	ኣብ	

ቅድሚት	ዝተሰርዓ	ኤንቲዲታት	ብምዝርዛር፤	ዘፈራት	ብሐባር	ኾይነን	ክሰርሐኦ	ዝግበአን	ስራሕቲ	ዘመላኽት	እዩ፡፡  

ክፍል ፕሮግራም  ዝውሰዱ ስጉምቲታት ፅልዋ ዘሐድረለን ሕመማት 

ሓለዋ ፅርየት

ልምዓት ሓፍት ማይ፣ ኣተሓላልዋ ረሳሕ ማይ  ፕሮግራማት ሓለዋ ፅርየት አብ ብርኺ 
ተላጋቢ ሕማም ዘማሐላልፋ ተሸከምቲ (ቬክተርስ) ዘሕድሮ ፅልዋ ምክትታል 

ኤልኤፍ/ኤስሲኤች

ማይ ተከፊቱ ንከይብከል ምክልኻል ኤስሲኤች፣ትራኮማ፣ ኤስቲኤች

ፍታን ህፃናት ብግቡእ  ምውጋድ ኤስሲኤች፣ትራኮማ፣ ኤስቲኤች

ሽፋን ዝተመሐይሸ ሐለዋ ፅርየት ክብ ምባል ኤስሲኤች፣ትራኮማ፣ ኤስቲኤች

ሸቓቓት ክሕደሳን፣ ክፅገናን ትምህርቲ  ምሃብ ኤስሲኤች፣ትራኮማ፣ ኤስቲኤች

ማይ

ውልቀ ፅርየት መሕለዊ ዝኸውን ሽፋን ቐረብ ፅሩይ ማይ ምምሕያሽ ጂደብሊውዲ፣ኤልኤፍ፣ኤስሲኤች

 (ንአብነት መሕፀቢ ኢድ፣ ገፅን፣ ነብሲን ከምዑድማ መሕፀቢ ክዳን) ትራኮማ፣	ኤስቲኤች

ከባቢሓ ንምፅራይ ዝውዕል ቐረብ ማይ ክውስሕ ምግባር ( አብነት መሕፀቢ 
ሽቓቕ) ኤስሲኤች፣	ትራኮማ፣	ኤስቲኤች

ቐረብ ፅሩይ ማይ ንመስተን/መዳለዊ መግቢን ክውስሕ ምግባር ጂደብሊወዲ፣	ኤስቲኤች

ስነ-ፅዳት

ልምዓት	ሓፍት	ማይ፣	አታሓሕዛ	ረሳሕ	ማይን	ፕሮግራማት	ሐለዋ	ፅርየት	
ተላገብቲ	ሕማም	ዘመሐላልፋ	ጣንጡታት	አብዝፈርያሉ	ቦታ	ዝሕደሮ	ፅልዋ	
አመልኪትካ	ክትትል	ምግባር	

ኤልሲኤች፣	ትራኮማ፣	ኤስቲኤች

የሕፃናትን	ሰገራ	በአግባቡ	ማስወገድ	 ኤስሲኤች፣	ትራኮማ፣	ኤስቲኤች

የተሻለ	የስነ-ፅዳት	ሽፋንን	መጨመር	 ኤስሲኤች፣	ትራኮማ፣	ኤስቲኤች

የመፀዳጃ	ቤቶችን	እድሳትንና	ፅዳትን	ማጎልበት	 ኤስሲኤች፣	ትራኮማ፣	ኤስቲኤች
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1.3 ቁልፊ ግደታትን ሓላፍነታትን 

ቀንድ ቀንድ ስራሕን ሓላፍነትን ግደታትን ሐላፍነታት ኣውራ ጉጂለ ወረዳ /ቲኤፍ/ ግደታትን ሐላፍነታት ቴክኒካል ግብረ ሓይሊ

ምንቓሕ፣ ምስትመሓርን ዘለካ 
ሐፍቲ ምውፋርን 

•  አብ	ብርክ	ወረዳ	አድላይነት	ዝተዋደደ	ስራሕ	አመልኪቱ	
አፍልጦ	አብ	ሞንጎ	ዝጥምቶም	ተሐባበርቲ	አካላት	ምፍጣር

•  ግብረ	ሓይሊ	አብ	ብርኺ	ወረዳ	ዝህቦ	አስተምህሮ፣	
ማሕበራዊ	ወፍሪን	ትልምታት	ኤስቢሲሲ	ከዳለዉ	
ምትሕበባርን	ሐገዝቲ	ኣብ	ትልሞም	ክካትቱ	ምትሕግጋዝ፡፡

•  ምስፍሕፋሕ	ኤንቲዲ	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ዝስረሐለን	
ቦታታት	አብ	ዝመረፃሉ	እዋን	ኣብ	ግምት	ከምዛኣትው	
ምርግጋፅ፣	በቲ	ናይቲ	ከባቢ	ቋንቋ	ግቡዕነት	ዘለወን	
ኤስቢሲሲ	ማቴሪያላት	ብዋሽን	ኤንቲዲ	ተሐባበርቲ	
ብመሰረት	ማፕ	እቲ	ሕማም	አብ	ግምት	ከምዝአተው	
ምርግጋፅ፡፡	

•  ምስ	ቢሮታትን	ዞባን	ዘለካ	ሓፍትን	ብሓይል	ሰብን	
ብምውፋር	ዝተዋደደ	ፃዓሪ	ዝግበረሉ	ሐገዝ	ከበርክቱ	
ምጉስጓስ

•  ደብሊውኦኤፍኢዲ	ነተን	በሐባር	ዝስራሓ	ስራሐቲ	ብአማራፂ	
አብ	ጥቅሚ	ዝውዕላን	ፍትሐዊ	ስርጭት	ብዘለዉ	አግባብ	
ግዲኦም	ከምዝፃወቱ	ምርግጋፅ	

• አብ ብርኽ ወረዳ ናይ ትምህርትን መሐበራዊ 
ወፍሪ ወይ ድማ ናይ ኤስቢሲሲ ትልሚ ከምዝወፀ 
ምርግጋፅን ምስ ሓገዝት ድማ ኣብ ትልሞም 
ምክታተን ያረጋግፅ፡፡

• ቀፃሊነት ስራሕቲ  ኤንቲዲን ማይን ስነ ፅሬትን 
ዝተኣታተወለን ቦታታት አብ ዝምረፅሉ እዋን፣ ናይ 
ቢሲሲ ማቴሪያላት ብመሰረት ማፒንግ እቲ ሕማም 
ብሐባር ክጥቀምሉ  የርኸብ፡፡  

• ኣብ ልሙድ ናይ ወረዳ ኣኼባታት  ጥሙረ ስራሐቲ 
አጀንዳታት ክለዓል ስለዝክእል ንምስትምሓር 
ብንቕሓት ይሳተፉ (ኣብነት ኣብ ናይ ተፋሰስ 
አኼባታት)፡፡

• ምስ ሓለፍቲ ዘፈራት ናይ ሓባር ምንቅስቃሳት 
ቅድሚት ተዋሂብወን ዝትግበራ መደባት ክውዕል 
ዝክዕል  ሐፍቲ ክምደብ ጎስጓስ ምግባር፡፡

ብሐባር ትልሚ ምድላውን 
ምትግባርን 

•  ናይ	ወረዳ	ተሐባባሪ	ማፕ	አብዝገብረሉ	እዋን	ከም	መበገሲ	
ትንተና	ኹነታት	ብምውሳድ	ንቲ	ግብረ	ሓይሊ	ምክትታልን	
ምሕጋዝን፡፡		

•  ግብረ	ሓይሊ	ናይ	ሐባር	ሺቶታት፣	አመላኸቲ	አብዝመርፀሉ	
እዋንን	ዕውት	ስጉምቲ	አብዝወስደሉ	እዋን	አፍልጦ	ምሃብ፡፡

•  ግብረ	ሓይሊ	ናይ	ሓባር	መተግበሪ	ትልሚ	ንካዳልው	
መምርሒ	ምውራድ	

• .መንነት ኩሎም ቁልፊ ተሓባበርቲን ወነንቲን 
ማፕ ምግባርን ክፍተታትን ዘለዋ እድላት 
ምንፃርን፡፡ 

• ብብርኪ ወረዳ ምስ ኤንቲዲን ማይን ስነ 
ፅሬትን ተተሓሓዝነት ዘለወን ዳታ ምእካብን 
ምትንታንን፡፡ 

• ዘፈራት ብብርኺ ወረዳ ተዋድዶም ክሰርሕዎም 
ዝግባዕ ስራሐቲ አመልኪቱ ናይ ሓባር ትልሚ 
ምድላው 

• ብዛዕባ ጥሙር ናይ ሓባር ስራሐ ትልምታት 
ዋሽን  ኤንቲዲ ተሐባበርቲ አብዘሳልጥኦ 
ስራሐቲ ምስታፍ፡፡ 

• ናይ ኤንቲዲ ቀፃልነት ዳታ ኣብ ሐደሽቲ ናይ 
ማይን ስነ ፅሬትን ሳይትታት ከም መምረፂ 
ረቋሒታት ኾይነን ከምዝውሰዳ ምርግጋፅ 

ክትትልን ገምጋምን ፀብፃብ 
ምፅብፃብን ምልኣኽን  

• በቲ አብ ስምምዕነት ዝተበፀሐሉ መራኸቢ ግቡዕነት ዘለወን 
እዋናዊ ሐበሬታታት ከምዝወሃብ ብስርዓት ዶክሜንት 
ከምዝተገበራ ካኡ ድማ ፀብፃበን ንምልኣኽ ድልዋት 
ከምዝኾና ምርግጋፅ፡፡

• ብብእዋኑ ከይዲ አተገባብራ እቲ ፕሮግራም ምክትታልን 
አፈፃፅማ ግብረ ሓይሊ ድማ ምግምጋም፡፡ 

• በብርብዒ ዓመቱ ምስተወከልቲ ዞባን ወረዳን ግብረሓይሊ 
ናይ ሓባር ክትትል አብ ዝግበርል እዋን ምስታፍ፡፡

• ብዛዕባ ሐፈሻዊ ከይዲ እቲ ፕሮግራም ካብ ግብረ ሓይሊ ናይ 
ርብዒ ዓመት ፀብፃብ ይቕበል 

• ምስ አባላት ግብረ ሓይሊ ከይዲት ፕሮግራም፣ ግቡዕነት 
ሽቶታትን ናይ ሓባር አመላኸቲን መተግበሪ ትልምታት 
ንምግምጋም አኼባ ይገብር

• አቲ ፕሮግራም ዝበፅሐሉ ብርኺ ንምግምጋምን ንአባላት 
ግብረ ሓይሊ መምርሒ ንምሃል በቢ ርብዕ ዓመቱ አኼባ 
ይገብር

• ፍሰት ሐበሬታ ብመሰረት ኣብ ስምምዕነት 
ዝተበፀሐሉ ናይ ርክብ መሰመር ምህላው ምርግጋፅ፡፡

• ሐበሬታ ንምልውዋጥ ስራሐቲ ንምግምጋምን 
ዝተዓወቱ መደባትን  ዘጋጠማ ፀገማትን ዝምልከት 
ንምግምጋም ወርሐዊ አኼባ ምኪያድ፡፡ 

• በብእዋኑ ናይ ሐባር አመላኸቲ አመልኪቱ ምስ 
ተሐባበርቲ አካላት ግብረ ሓይሊ ብምግምጋም 
ብትልሚ ዝተትሓዛ ዒላማታት ብሽፋን ይሁን 
ብዓይነት ገላፂ ዝኾነ ሓበሬታ  ብምግምጋም 
ዝተዓወታ ወይ ድማ ዘይተዓወታ ምዃነን 
ምግንዛብን ምውሳንን፡፡ 

• ናይ ሐባር ፊልድ ክትትል ምንቅስቃሳት ምስ አባላት 
ኣውራ ጉጂለ ወረዳ ተወከልቲ ዞባ ዝካየደለን ትልሚ 
ምድላው፡፡ 

• ብዛዕባ ሐፈሻዊ አተገባብራ ፕሮግራም ናይ ርብዒ 
ዓመት  ፀብፃብ ምቕራብ፡፡ 

• በቢ ርብዒ   ዓመቱ ብዛዕባ ኣፈፃፅማ ፕሮግራም 
ሓበሬታ ንምሃብን ገምጋም ንምኪያድን  ምስታፍ፡፡ 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ጥምረት መንቐሳቀሲ ባይታታት ሐለፍቲ ቢሮታት ዘፈራት ወረዳ ጥዕና፣ ማይ፣ ትምህርቲ  
ኢኮኖሚያዊ ልምዓት ምምሕዳርን  

ክዒላታት ዝስዕባ ቢሮታት ዘፈር ወረዳ፤ ቢሮ ማይ፣ 
ጥዕና፣ ትምህርቲ ፣ ፋይናንስን ምምሕዳርን፣ ክዒላታት 
ማይን ስነፅሬትን ኤንቲዲን/ቁልፊ  ዝባሓሉ ተሐባብርቲ 

ተወከልቲን መተሐባበርቲን 

ግደ ኣቦ ወንበር 

• ኣመሐዳሪ ወረዳ ናይቲ ኣውራ ጉጂለ ወረዳ መሪሕነት ግደ 

ይወስድ 

• ናይ ኣውራ ጉጂለ አኼባታት ብአቦ ወምበር ይመራሕ 

• ከም መጠን ኣቦ ወምበር ፈላሚ ኣኼባታት  ግብረ ሓይሊ 

ክካየዳ ይሕግዝ 

• አገዳሲ ኾይኑ አብዝተረኸበሉ ወይከዓ ምስ ካልኦት 

ተመሳሳሊ መድረኻት ብምውዳድ አገዳሲ ኾይኑ 

ምስተረኸበ ነቲ ግብረ ሐይሊ ይወክል 

• ናይ ርብዒ ዓመት ፀብፃባት ካብ ግብረ ሓይሊ ተቐቢሉ 

ንአምሐዳሪ ዞባ የተሓላልፍ  

• ሐላፊ ጥዕና ቤት ፅሕፈት ወረዳ 

• ኣብ ግብረ ሓይሊ ናይ መርሒነት ቦታ ይሕዝ፡፡

• አኼባታት ግብረ ሓይሊ ብኣቦ ወንበርነት ይመርሕ፡፡ 

• ካብሰራሕተኛታት ጥዕና ኤክስቴንሽን ወርሃዊ ፀብፃብ 

(ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ)ን ካብ ወረዳ ዘፈራት 

ብዛዕባ ማይን ስነ ፅሬትን - ኤንቲዲ ምንቕስቓሳት 

ዝመፀ ፀብፃብ ይጠምር፡፡

• ናይ ርብዒ ዓመት ፀብፃብ ጠሚሩ ናብ ኣውራ ጉጂለ 

ወረዳን ጠማቲ ጥዕና ዞባ የማሐላልፍ 

ግደ ኣባል ዘፈራት 

• አብ ወረዳ ናይ ማይን ስነ ፅሬትን ኤንቲዲ ፕሮግራማት 

ትልሚ ኣብ ዝወፀሉ፣ አብ ዝትግበረሉ፣ ክትትል 

አብዝግበረሉን፣ አብ ዝግምገመሉ እዋን ኩል ጊዜ ይርከብ፡፡ 

• ምስ ማይን ስነ ፅሬትን ኤንቲዲ ዝተተሐዛ ናይ ወረዳ 

ፕሮግራማት የተሓባብር፣ ዝግበራ ናይ ተሳትፎ ፀዓርታት 

የቀናጂው፡፡

• ብጥሙር ናይ ሐገዝ ቁፅፅር፣ አኼባታት ሐባራዊ ግብረ 

ሐይሊ፣ ናይ ኦፕሬሽን ምርምራታትን ተሞክሮ ልውውጣት 

አቢሉ ንቶም ዝተዋደዳ ፕሮግራማት ክትትል ክግበረለንን 

ክግመገማን ይሕግዝ፡፡

• ቀንዲ ዝባሕላ ናይ ዋሽ - ኤንቲዲ/ፀገማትን ብዕዋኑ ውሳነ 

ዘድልየን ነገራት ብምፍላይ ብቅደም ሰዓብ የቕምጥ

• .አኼባታት በብዕዋኑ ይሳተፍ፣ ኣብ አተገባብራ 

ፕሮግራማት ማይን ስነ ፅሬትን ኤንቲዲን ከሙዕውን 

አብ ገምጋም ብወረዳ ብርኺ ይሳተፍ፡፡

• አብ ውሸጢ ወረዳ ምስ ማይን ስነ ፅሬትን  ኤንቲዲ 

ተተሐዝነት ዘለዎን ፕሮግራማት ኣብ ምግምጋም  

ናይ ጥሙር ቁፅፅር አብ ምግባር ይከታተልን 

ይሐግዝን፡፡

• ክፍተታትን ፀገማት ማይን ስነ ፅሬትን - ኤንቲዲን 

ፈሊዩ ብቕደም ሰዓብ የቕምጥ 

ፀሓፊ

• ቅድሚ አኼባ ምክያድ ሐደ ሰሙን አቐዲሙ አጀንዳ 
ይእክብ ንተሳተፍቲ ኣባላት የፍልጥ፡፡

• ናይ ሕድሕድ አኼባ ግብረ ሓይሊ ቃለ ጉባኤታት 
ይሕዝ ወይ ድማ ክተሓዝ ይገብር፡፡ 

• ብብርብዒ ዓመቱ ካብ ግብረ ሓይሊ (ናይ ወርሃዊ 
አኼባ ፀብፃባት፣ ናይ ዕውት ስራሐቲ ቴምፕሌትን 
ናይ ርብዒ ዓመት ፀብፃብ) ኣታአኻኺቡ ይጠምር፡፡ 

• ኣብ መበገሲ ሕድሕድ አኼባታት ቲኤፍ፣ ናይ 
ቅድም አኼባ ቃለ ጉባኤ ይግምግም ዝተረዓየ 
ለውጢ አመልኪቱ ገምጋም የካይድ፡፡

• በብዕዋን ዝሳለጣ ናይ ቲኤፍ ምንቅስቃሳት 
ፀብፃባት ጠሚሩ ናብ ምምሕዳር ዞባን ቢሮ ጥዕና 
(በቢ ርብዕ ዓመቱ) ይልዕኽ፡፡

• አኼባታት በብዕዋኑ ይሳተፍ፣ ኣብ አተገባብራ 
ፕሮግራማት ማይን ስነ ፅሬትን ኤንቲዲን ከሙዕውን 
አብ ገምጋም ብወረዳ ብርኺ ይሳተፍ፡፡

• አብ ውሸጢ ወረዳ ምስ ማይን ስነ ፅሬትን  ኤንቲዲ 
ተተሐዝነት ዘለዎን ፕሮግራማት ኣብ ምግምጋም  
ናይ ጥሙር ቁፅፅር አብ ምግባር ይከታተልን 
ይሐግዝን፡፡

• ክፍተታትን ፀገማት ማይን ስነ ፅሬትን - ኤንቲዲን 
ፈሊዩ ብቕደም ሰዓብ የቕምጥ 

• ዕለታዊ ጉዳያት ግብረ ሓይሊ ይኸታተልን ናይ ውሳነ 
ሐሳብ የቐርብ፡፡

• ምይይጥ ዝግበረለንን ኣባላት ክፈልጥወን ዝግበዐን 
አጀንዳታት የተአኻኽብ እዚ ድማ ቅድሚ ሰልስተ 
መዓልቲ ናይ ኣኼባ ዕለት ይዛዝም፡፡

• ናይ ሕድሕድ ግብረ ሓይሊ አኼባ አጀንዳ ይሕዝ  
አኼባ  ቅድም ምጅማሩ ናይ ቅድም አኼባ ቃለ 
ጉባኤታትን ዝተርዓየ ለውጢ ይገምግም፡፡

• በብርብዒ ዓመቱ ፀብፃብ እናጠመረ ምስ ኣራ 
ጉጂለ ወረዳ ይቐያየር እዚ ድማ ፀብፃባት ወርሃዊ 
አኼባታትን ዕውት ስርሓቲን ንክፍፀም ይሕግዝ፡፡

ናይ አቦ ወምበር፣ ኣባላትን ፀሐፊን ዝርዝር ኃላፊነታት
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ተ.ቁ ኣጀንዳ ፃንሒት መሳለጢ መብርሒ

1 ናይ መኽፈቲ መደረ ምክያድ 20 ደቓይቕ 
ኣማሐዳሪ ወረዳ ወይ ድማ  
ተወካሊ 

ብዛዕባ ትምህርቲ  ዝቐርብ ፅሑፍ 

2 ናይቲ ቴክኒክ ጉጂለ መትኸላት ስራሕን 
ዒላማታትን  ምቕራብ 

20 ደቓይቕ
ኣማሐዳሪ ወረዳ ወይ ድማ 
ተወካሊ

3 ንተሐባበርቲ አካላት ክላለዩ ምግባር 2 ሰዓታት 
ኣማሐዳሪ ወረዳ ወይ ድማ 
ተወካሊ

ተሓባበርቲ  ቐዲሙ  ብዝተዳለወ 
መፋለጢ ትሕዝቶ መሰረት 

4
ስራሕቲ ብተደራራቢ ዝሰራሐለን ቦታታት 
ምትንታኑ ከመይ ክስራሕ ከምዘለዎ 
አመልኪቱ ምይይጥ ምክያድ 

1 ሰዓት 
ኣማሐዳሪ ወረዳ ወይ ድማ 
ተወካሊ

5 መጠቓለሊን ዝውሰዳ ስጉምቲታትን 20 ደቓይቕ
ኣማሐዳሪ ወረዳ ወይ ድማ 
ተወካሊ

ብመሰረት መጠቃለሊ ፎርማት እቲ አኼባ 

ሓባሪ ኢ- አባላት ጉጂለ ሰራሕተኛታት ቴክኒክ ፈለማ ንዝገብርኦ ኣኼባ  ብርዒቶ

ዝተወሃበ አጀንዳ 

እቲ	አኼባ	ብትልሚ	ክተሓዝ	ዘለዎ	ኾይኑ	ንአርባዕተ	ሰዓታት	ዝካየድን	ዝስዕቡ	ዛዕባታት	ዘካተተን	ክኸውን	ኣለወ	፡፡



.ሓባሪኤፍ- ሰደቓ ማፕ ገበርቲ ሰበ ስልጣን- ሐላፍነቶምን ኣብልዕሊ

ሴክተራት/ተሐባብርቲ አካላት ዘሕድርዎ ፅልዋ

ናይ	ግብረ	ሓይሊ	አኼባ	አብ	ዝጅመርሉ	እዋን	ዝሕሉ	ከይዲ	ሰበ	ሰልጣን	ዝንቐሳቀሱሉ	ቦታ	ማፕ	አብ	ምግባር፣	ሐላፍነቱን	ስዒበን	

ዝተጠቀሳ	ስጉምትታት	ምውሳድ	አድላይ	ምስኾነ	ዝሕልዎ	ፅልዋን፤	

• 	ኣብሞንጎ	ስልጣን፣	ሓላፍነትን	ዘሎ	አፈላላይ	ዘሕድሮ	ፅልዋ	ምሕደራ	ምብርሕራሕ

•	 ንሕድሕድ	ተሳተፍቲ	ኣብ	ትሕቲ	ስልጣኑ	ኣብ	ዝኾና	ጉዳያት	ክመልአን	ዝግብኦ	ስዒቡ	ዝርአ	ሰደቓ፣	ሐላፍነቱን	አብ	ልዕሊ	ሐባራዊ	
ትልምታት	ግብረ	ሓይሊ	ተታሓሒዙ	ዘሕድሮ	ፅልዋ	እንታይነት	(ኣብ	ምጅማር	አኼባ)	መደረ	ይግበር፡፡	

•	 ሕድሕድ	ተሳታፊ	ነቲ	ሰድቓ	ምስመልአ	ስልጣንዎምን	ሐላፊነትዎምን	ከምኡ	ድማ	አብ	ልዕሊ	ካልዖት	አባላት	ግብረ	ሓይሊ	
ዘሕድሮ	ፅልዋ	ይመልዕ፡፡	

•	 ኹለን	ምንቅስቓስ	ዝገበረለን	ቦታታት	ምስተመዝገባ	ዘፈራት	ተደራሪበን	ዝሰረሐለን	ቦታታት	ምፍላይ	ከምኡ	ድማ	ፉልይን	ሐደ	
ዘፈር	በይኑ	ዝሳተፈለን	ምንቅስቃሳት	ምፍላይ	አገዳሲ	እዩ፡፡	ዘፈራት	ተደራሪበን	ዝሰረሓ	ምስኾና	ናብ	ጎንፂ	ከምርሕ	ዝኽእል	

እንተኾይኑ	ስልጣንን	ሐላፍነትን	አብ	ምውፃእ	ናይ	ስልጣን	ንሕንሕ	ከጋጥም	ይኽእል፡፡	ስለዝኾነ	ድማ	ብዛዕባ	እዝኤን	ጉዳያት	

ብዕሊ	ምምይያጥን	እተን	ዘፈራት	ውፅታዊ	ዝኾነ	ምትሕብባር	ጌረን	ክሰርሓ	ዘክእል	አገባባት	ምግላፅ	ብተወሳሒ	አብ	ኸይዲ	

አፈፃፅማ	ስራሕ	ዘጋጥም	ጎንፂ	ከመይ	ጌረን	ዘፈራት	በዓለን	ከምዝፈትሕዎ	ብዕሊ	ምምይያጥ	ምግባር	አገዳሲ	እዩ፡፡

	 መፍታት	እንደሚቻል	ማስቀመጥ	ያስፈልጋል፡፡

ሽምን	ብርኺ	ስራሕ	ዘፈራት	  _______________________  (ቢሮ	ማይ/ትምህርቲ	/ጥዕና/ኢኮኖሚያዊ	ልማት)

ሽም	ተሐባባሪ	(ናይ	መንግስቲ	ዘፈር	ምስ	ዘይኾነ)  ____________________________________

ስልጣን ሐላፍነት ፅልዋ ዘሕድረለን ቦታታት 
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.ሓባሪ ጂ- ሰደቓ ተሐጋገዝቲ ዘፈራት ማፕ ምግባር 

ስዒቡ	ዝርአ	ሰደቓ	ተሓባቢርካ	ምስራሕ	ዘድልየን	ቦታታት	ኣብነት	(ሐደ	ዘፈር	ንናይቲ	ካሊዕ	ዘፈር	ሺቶታት	አዎንታዊ	ፅልዋ	
ዘሕድራ	ስራሕቲ)	ዘርእየና	ኾይኑ	ዘፈራት	ዘለዎን	አራአዕያ	ንምምሕያሸን	ምትሕብባር	ክሕልዉን	ብኡ	ኣቢሉ	ድማ	ክርከብ	
ዝኽዕል	ረብሓ	ዘርእየና	ሰደቓ	እዩ፡፡

ዘፈር ጥዕና ማይ ትምህርቲ

ጥዕና 

•  ንምንካይ	ሕማምን	ሐፈሻዊ	
ሐለዋ	ጥዕና	ናይ	ምምሕያሽ	
ክዕለት	አለዎ	

•  እታወታት	ካብ	ምዕቃን	ናብ	
ውፅዒታት	ምዕቃን	ምስግጋርን	
ዝዓብየ	ፅልዋ	

•  ደሕንነት	ከሕልዎ	ሐገዝ	ምግባርን	ኩነታት	ጥዕና	
ተምሐሮ	ኣፍልጦ	ክሕልውም		ምግባር	

•  ዒላማታት	ሓገዝ	ጥዕና	ንዘዓብዩ	ተምሐሮ	
ምሕጋዝ	

•  ተምሐሮ	ናይ	ሕክምና	ግልጋሎት	ክረኽቡ	
ምግባር	

•  ሙያዊ	ሐገዝ፣	አመራርሓን	ኣፍልጦ	መጨበጢ	
ስልጠና፤	

ማይ 

• .ሐለዋት	ፀገማት	ሕማም	
መሰረት	ጌርካ	መሰረተ	
ልምዓት	ኣብ	ዝርከበሉ	ቦታ	
ፅልዋ	ምሕዳር	

•  ብመሰረት	ድልየት	እቲ	
ማሕበረሰብ	ቅደም	ሰዓብ	
ኣትሒዝካ	ምንቕስቓስ

-

•  ኣብ	አብያተ	ትምህርቲ		(መወህለሊ	ማይ፣	
ናቁጣታት	መዕደሊን	ወዘተ)	ዘበላ	መሰረተ	
ልማዕታት	ምዝርጋሕ	

•  መሰረተ	ልማዕታት	ዘድልየን	አብያተ	ትምህርቲ		
ብቕደም	ሰዓብ	ምቕማጥ	

•  ፅገናታትን	ቀፃልነት	ዘለዎን	ሕደሳታት	ምክያድ	

ትምህርቲ

• .ትምህርቲ		ተምሓሮ	አብ	
ልዕሊ	ማሕበረሰብ	ፅልዋ	
ንምሕዳር	ዘኽእል	ባይታ	
ክሕልው	ምግባር	

•  ንኤምዲኤ	(ናይ	ህዝቢ	
መድሐኒት	ምምሕዳር(	ባይታ	
ምፍጣር	

•  ኩነታት	ሕማምን	ሞትን	
ዝበፃሓሉ	ብርኺ	ዝገልፅ	ዳታ	
ምርካብ	

•  ንትካላት	ትምህርቲ		ገበርቲ	
ሰናያት		ዝመድብኦ	ሐፍቲ	

•  ትኻል	ምሕናፅ	ዘኽዕል	ባይታ	
•  ንሕድሳትን	ፅገናን	ዝወዕል	
በጀት	ነቲ	ስርዓት	ትምህርቲ		
ተጠቂምካ	ዝርከበሉ	ባይታ	
ምፍጣር	
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ነጥብታት	ዝሓለፈ	አኼባን	መኸታተሊ	ከይዲን	፤	

ቀንድ ቀንድ ምንቕስቓሳት ዘፈር ትምህርቲ:

1.             

2.             

3.             

ዘጋጠሙ	ማሕለኻታት:	         

ቀንድ	ዝተዓወተ	ስራሕ:            

ቀንድ ቀንድ ምንቕስቓሳት ዘፈር ጥዕና:

1.             

2.              

3.             

ስራሕ መረኸቢ ዕለት
ሐላፍነት ዝወሰድ 

ዘፈር 
ዝምልከቶም 
ተሐባበርቲ 

እቲ ስራሕ 
ዝበፅሐሉ 

ብርኺ 

አፈላላይ ዝተረአየሉ 
ምኽንያት 

ቀፃሊ ክውስዳ ዘለወን 
ስጉምቲታት 

.ሓባሪ ኤች- መፀብፀቢ ቴምፕሌት አኼባ ግብረ ሓይሊ 

አኼባ	ንምክያድ	ትልሚ	ዝተተሓዘሉ	ዕለት	:       

አኼባ	ዝተኻየደሉ	ዕለት	:		     

ዝተዓደሙ ተሳተፍቲ፡

ዘይተረኸቡ አባላት 

ቀንድ ቀንድ አጀንዳታት አኼባ:

1.            

2.            

3.            

4.            
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ዘጋጠሙ	ማሕለኻታት:	         

ቀንድ	ዝተዓወተ	ስራሕ:            

ቀንድ ቀንድ  ምንቕስቓሳት ዘፈር ማይ:
1.             

2.             

3.             

ዘጋጠሙ	ማሕለኻታት:	         

ቀንድ	ዝተዓወተ	ስራሕ:            

ካልኦት ዝተጠቀሳ ምንቕስቃሳት ተሓባባሪ አካል:
1.             

2.             

አባ	ቀፃል	ወርሒ	ስጉምቲ	ዝውሰደለን	ነጥብታት:

ናይ	ስራሕ	መቆፃፀሪ	ታሊ	ሺት

            

ፀብፃብ	ዝተዳለወሉ	ዕለት	 	 	 	 ክታም	መተሓባበሪ	

ስራሕ መራከቢ እለት ሐላፊነት

ስም ተሳታፊ ዘፈር/ተሓባባሪ ኣካል ክታም



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  58 

ሓባሪ አይ- መበገሲ (ቤዝ ላይን) ዳታ ንምርካብ መአከቢ አመላኸቲ

1. ሐላፍነት ኤንቲዲን መበገሲ ዳታ

ናብ	ሓባሪ	ኤክስ	ይመራሕ	(ማይን	ስነ	ፅሬትን	-	ኤንቲዲ	ዳታ	ቤዝ)	ናይ	ሐላፊነትን	መግለፂ	መበገሲታትን

2. መሰረተ ልምዓት ማይን ስነ ፅሬትን አጠቓቕምኡን   

2.1 ብብርኪ ማሕበረሰብ ዝህነፅ ሽቓቕን ቀረብ ማይን አጠቓቕማን  

ሀ.  ሽቓቕ /ዓይነ ምድሪ/
•   በዝሒ ስድራ ቤታት ምስ ቀረብ ዝኾነ ዓይነት ሽቓቕ እንትነፃፀር (ዝተማሐየሸን ዘይተመሐየሸ  ቀረብ ሽቓቕ 

ዘለወን ስድራ ቤታት X 100/ሓፈሻዊ ቁፅሪ ስድራ ቤታት)
• በዝሒ ስድራ ቤታት ክፍቲ ሽቓቕ ዝጥቀሙ ስድራ ቤታት (ክፍት ሽቓቕ ዝጥጠቀሙ ስድራ ቤታት  X 100/

ሐፈሻዊ በዝሒ ስድራ ቤታት)
• ክፍቲ ሽቓቕ ዘይብለን ተባሒለን ዝፍለጣ ጣቢያታት ብተነፃፃሪ (ቁፅሪ ጣቢያታት  ክፍት ሽቓቕ ተጠቀምቲ 

ተባሂለን ዝፍለጣ X100/ሐፈሻዊ ቁፅሪ ጣቢያታት)

ለ.   ቀረብ ማይ 

•			ኣብ	ወረዳ	ሽፋን	ፅሩይ	ዝስተ	ማይ		 	 	

•	 ቁፅሪ	ፅሩይ	ዝስተ	ማይ	ኣብ	ምውሕላል፣	ምቕማጥን	ምጥቃም	(ምስታይ)	ዝሳተፋ	ስድራ	ቤታት	
•	 ቁፅሪ	ፅሩይ	ዝትሐከመ	ማይ	ኣብ	ድሕንነቱ	ዝተሓለወ	መወሕለሊ	ዘዋሕለላ	ስድራ	ቤታት	
•	 ቁፅሪ	መሕከሚ	ቴክኖሎጂታት	ተባሂለን	ርኢቶ	ዝተዋሃበለን	ቴክኖሎጂታት	ብትክክል	ተጠቒመን	ዝሕክማ	ስድራ	
ቤታት	

ዳታቤዝ
ተላባድ ሕማም ዘለዎን ዞባታትን 
ወረዳታትን  (ዝጥርጠሩ ሓዊሱ) ክስተታት/ቁፅሪ ዘጋጠመ ሕማም ዝተወሰደ ስጉምቲን ሽፋንን

ድራኩንኩሊያሲስ (ጊኒ 
ዎርም) ኣብዚ አእቱው

ሊምፋቲክ ፊላርያሲስ (*ሕክምና፣ ምሕዋስን ምቁፅፃር ቬክተርን)

ኦንኮሴርሲያሲስ 
(ሕማም ሩባ ዓይነ 
ስውርነት)

(ምቁፅፃር ቬክተር፣ ምሕዋስን፣ ፀገም ምፍታሕ)

ሲስቶሴሚያሲስ 
(ብልሐርዚያ) (ማይን ስነ ፅሬትን፣ ምቁፅፃር ዓረነ)

ብሓመድ ዝመሓላለፍ 
ሄልሚንቲያሲስ 

(ማይን ስነ ፅሬትን)

ትራኮማ (*መጥባሕቲ፣ማይን ስነ ፅሬትን)
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2.2 ትካላዊ  ኹነታት ማይን ስነ ፅሬትን 

ሀ. ጥዕና ትካላት  
• ሐፈሻዊ ቁፅሪ ኬላታት ጥዕና         
• ቁፅሪ ፅሩይ ማይ ቀረብ ዘለወን ጥዕና ጣቢያታት       
• ቁፅሪ ንአማዊል ሽቓቕ ዘለወን ጥዕና ጣቢያታት       
• ቁፅሪ መቓፀሊ ጓሓፍ ጉድጓድ ዘለወን ጥዕና ጣቢያታት      
• ቁፅሪ ናይ መስከብ /መድሓኒቲ/ መቕበሪ ዘለወን ጥዕና ጣቢያታት     
• ቁፅሪ ናይ ደረቕ ጓሓፍ መቕበሪ ጉድጓድ ወይ ከኣ መትሐዚ ዘለወን ጥዕና ኬላታት   

ለ.  አብያተ ትምህርቲ

•		ሐፈሻዊ	ቁፅሪ	አብያተ	ትምህርቲ			 	 	 	 	 	 	 	

•		ቁፅሪ	ቀረብ	ፅሩይ	ማይ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ			 	 	 	 	

•		ቁፅሪ	ንትመሓሮ	ግልጋሎት	ዝህብ	ሽቓቕ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ				 	 	 	

•		ቁፅሪ	ንደቒ	ተብኣቲዮን	ንደቒ	አንስትዮ	ተማሓሮኦም	ተባሂሉ	ዝተፈለየ	ሽቓቕ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ							
•		ቁፅሪ	ንመምሕራን	ዝተፈለየ	ሽቓቕ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ			 	 	 	

•		ቁፅሪ	ጉድጓድ	ደረቕ	ጓሐፍ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ			 	 	 	 	 	

•		ቁፅሪ	ሚኒ	ሚዲያ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ		 	 	 	 	 	 	

•		ቁፅሪ	ዝንቀሳቐስ	ማይን	ስነ	ፅሬትን/ጥዕና	ክለብ	ዘለወን	አብያተ	ትምህርቲ		 	 	

 

3. ሜላታት መቀናጀዊ ዋሽን ኤንቲዲን

•			አብ	ብርኺ	ወረዳ	አየናይ	መደበኛ	ፕላትፎርም	ኤንቲዲ/ቲደብሊውጂ	እየን	ዘለዋ?
•	 ማይን	ስነ	ፅሬትን	ተሓባበርቲ	ኤንቲዲ	ብሓባር	ኾይኖም	ዝመፅሉ	ፕላትፎርም	አሎ	ዶ?	(ኮሚቴ	ማይን	ስነ	ፅሬትን	
ምስ	ተወካሊ	ውልቀሰብ	ኤንቲዲ	ዝሳተፍሉ፣	ወረዳ/ጣቢያ	መድረኻት	ኾይነን	ኩለን	ዘፈራት	ዝውከላሉ	መድረኽ)	
ኣሎዶ

4. ድሕር ባይታ ሓበሬታ ማሕበረሰብ (background)

•	 ምሰ	ኤንቲዲ	ተተሓሓዝነት	ዘለዎ	ወፍሪ	ማሕበረሰብ	(ምንቅስቓሳት	ባሕሪያዊ	ለውጢ	ዘለዎ)	አሎ	ዶ?	ዘለወም	
እንተኾይኑ	እቲ	አገባብ፣	ዒላማ	ምህላው፣	አድመፅቲን	ተሰማዕቲን	ምዃኖም፣	መደበኛነት	ወይ	ከኣ	ጣልቃ	

ዝዕተወሉ	ምኻኑን	ግለፅ፡፡	

•	 ኣብ	ሞንጎ	ማሕበረሰብ	ብዛዕባ	ኤንቲዲታት	ዘለዎ	ቀንድ	ቀንድ	ኣራአእያታት	እንታይ	እየን?	(ነንሕድሕዲአን	
ጥቀስ)፡፡

•	 አየኖት	እምነታት	ማሕበረሰብ	እየን	ምስ	ዓወንታዊ	ሓለዋ	ፅርየትን	ባሕርያት	አተሓላልዋ	ፅርየት	ዝፀባዓ?
•	 አየኖት	ባሕሪያት	ሕብረተሰብ	እየን	ሰባት	አግባብነት	ዘለዎ	ሕክምና	ኤንቲዲ	ወይ	ከኣ	አገደስቲ	ዝብሓለ	
ስጉምቲታት	ከይውስዱ	ዝክልኽላ	እምነታት	አየኖት	እየን?

•	 ሕብረተሰብ	አዎንታዊ	ዝኾነ	ባሕሪያት	ሓለዋ	ፅርየት	ከየምዕብል	ዝክልኽላ	እምነታት	አየኖት	ኣይነታት	አራኣእያታት	
እየን?



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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5.  ክትትል፣ ኣታኣካኽባ ዳታ፣ አታሓሕዛን አፀባፅባን

•	 ማይን	ስነ	ፅሬትን-ኤንቲዲ	ዳታ	ካብ	ብርኪ	ማሕበረሰብን	ቤት	ትምህርቲን	መአከቢ	ስርዓትን	ናብ	ወረዳ	መፀብፀቢ	

ከይድታትን	አሎዶ?	እንተሓልዩ	ነቲ	ሜላ፣	ዓይነት	ዳታ፣	ሐላፊነት	ዝተዋሃቦ	ኣካልን	መደበኛነቱን	ግለፅ

•	 እንተሓዩ	ፀብፃባት	ማይን	ስነ	ፅሬትን	-	ኤንቲዲ	ይትንተና	ድየን	ከምኡ	ድማ	ኣብ	ብርኪ	ወረዳ	ኣብ	ጥቕሚ	ይውዕላ	ዲየን?

•	 ዝኾነ	ጥሙር	ናይ	ማይን	ስነ	ፅሬትን-	ኤንቲዲ	ሓገዝ	ምክትታል፣	ምቑፅፃር	አብ	ብርኺ	ማሕበረሰብ	ብዘፈራት	ወረዳ	ይግበር	

ድዩ?	ዝግበር	ምስኾነ	እንታይ?	ትሕዝቶ	ቼክ	ሊስት/መከታተሊ	መሳሪሕታት	ከም	ዘሎ	ግለፅ
	

* ናይ	ቤዝ	ላይን	መጠቓለሊ	ንዝትዋደዳ	ምንቅስቃሳት	አገደስቲ	ዝኾና	ሜላታት	መአከቢ	ዳታ	

ፍለፍል	ሐበሬታ	ካብ	ግሎባል	ዋሸ	ኤንቲዲ	ቱል	ኪት	(ኢሜል	http://www.who.int/wash-health-toolkit)

አይነታት ቤዝላይን አገደስቲ ዝኾና ሓበሬታታት ሜላ አታአኻክባ 

ኤንቲዲታት 

ሕማምን(ወይካዓ	ኩነታት	ረኽሲ
ናይ ዳሕሳስ መፅናዕቲ/ኩል ጊዜ ዝእከብ ዳታ/ገምጋም ሰነዳት (ቤት 
ትምሕርቲ/ ማሕበረሰብ)

ሰለጤን	ወይከዓ	ኩነታት	ረኽሲ
ናይ ዳሕሳስ መፅናዕቲ/ኩል ጊዜ ዝእከብ ዳታ/ገምጋም ሰነዳት (ቤት 
ትምሕርቲ/ ማሕበረሰብ)

ምትእስሳር	ከባቢን	ሕማምን	
ናይ ዳሕሳስ መፅናዕቲ/ኩል ጊዜ ዝእከብ ዳታ/ገምጋም ሰነዳት (ቤት 
ትምሕርቲ/ ማሕበረሰብ)

ማይን ስነ ፅሬትን

ኣብ ብርኺ ቤት ትምህርቲ  ናይ ማይ ስነ ፅሬትን አመላኸቲ (ንኣብነት ዝሰርሓን 
ዝተመሐየሻን ናይ ፅርየት መሕለዊ ትካላት ዘለወን አቢያተ ትምህርቲ  ብ %፤ 
ዝተመሐየሸ ቐረብ ዝስተማይ ዘለወን አብያተ ትምህርቲ  ብ %)

ዳሕሳስ መፅናሕቲ/ገምጋም ዳሕሳስ ሰነዳት (ቤት ትምህርቲ /
ማሕበረሰብ) ናይ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ፡፡ ሓበሬታ ሕማም አብ 
ዝክሰተሉ/ናሙና አብያተ ትምህርቲ  ኩነታት ረኽሲ አመልኪቱ ናይ 
ዳህሳስ መፅናዕቲ አብ ዝግበረሉ ዕዋን ክውሰድ ይኽእል፡፡

ትኻል ክንክን ጥዕና መሰረት ዝገበራ አመላክቲ (አብነት ብቑዕ መሐለዊ ፅርየት 
ዘለወን ትካላት ጥዕና ብ %፣ ዝተመሓየሸ ቀረብ ማይ ዘለወን ትካላት ጥዕና ብ 
%)

ዳሕሳስ መፅናዕቲ/ገምጋም ዳሕሳስ ሰነዳት (ትካላት-ሓላዋት ግልጋሎት 
መፅናዕቲ ድልውነትን፣ ገምጋም አፈፃፅማ ግልጋሎት) ኤችኤምአይኤስ

ቐረብ ዝተምሐየሸ/ድሕንነቱ ዝተሓለወ ፅርየት መሕለዊ ዘለወን ስድራ ቤታት 
ናይ ዲስትሪክት ማይን ስነፅሬትን መከታተሊ ስርዓት (ናይ ዳሕሳስ 
መፅናዕቲ/ገምጋም ሰነድ)

ሸፋን ዝተመሐየሸ/ድሕንነቱ ዝተሓለወ ፅርየት ማሕበረሰብ 
ናይ ዲስትሪክት ናይ ማይን ስነፅሬትን  መከታተሊ ስርዓት (ናይ ዳህሳስ 
መፅናእቲ/ገምጋም ሰነድ)

ሽፋን ቐረብ ዝተመሓየሸ ፅሩይ ማይ ዘለወን ስድራ ቤታት 
ናይ ዲስትሪክት ናይ ማይን ስነፅሬትን  መከታተሊ ስርዓት (ናይ ዳህሳስ 
መፅናዕቲ/ገምጋም ሰነድ)

ማይን ሳሙናን ዘለዎ ናይ ኢድ መሕፀቢ ዘለወን ስድራ ቤታት 
ናይ ዲስትሪክት ናይ ማይን ስነፅሬትን  መከታተሊ ስርዓት (ናይ ዳህሳስ 
መፅናዕቲ/ገምጋም ሰነድ)

  ስራሕቲ አተሓላልዋ ፅርየት 
ናይ ዲስትሪክት ናይ ማይን ስነፅሬትን  መከታተሊ ስርዓት (ናይ ዳህሳስ 
መፅናዕቲ/ገምጋም ሰነድ)
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ሓባሪ ጄ- መዳርግቲ ኣካላትን ገበርቲ ሰናያትን ማፕ መግበሪን ብቕዓት መገምገሚ 

ቴምፕሌት 

ዝስዕብ	ሰደቓ	ሕድሕድ	መዳርግቲ	ኣካላትን	ገበርቲ	ሰናያትን	ዝንቀሳቀሰሉ	ኣውደ	ትኹረት	መሰረታዊ	ሐበሬታ	ብዛዕባ	ዝትግበር	ዘሎ	

ፕሮጀክትን	ዒላማታቱን	ወሲሑ	ንምምዝጋብ	ዝውዕል	ክኸውን	አለዎ፡፡	

እዚ	ማፒንግ	ሰናይ	ዕድላት	ምትሕግጋዝ	ንምፍላይን	በቢ	ሕድሕድ	መዳርግቲ	ዝረአያ	ክፍተታት	ንምፍላይ	ከምዑ	ድማ	ብፍላይ	

ስጉምቲ	ክውሰደለን	ዝግባእን	ኣብ	ወረዳ	ክሕለዋ	ዝኽእላ	ፀገማት	ንምፍላይ	የኽእል	እዩ፡፡

ዝተፈላልያ 
ኤንቲዲታት 

ዝርዝር 
ዘለዎን 
ኩነታት 

ሽፋን (ሽም 
ኤንቲዲ 
ብ%)

ሕድሕድ 
ኤንቲዲ  
ኩነታት 
ዘለወን 

(ላዕልዋይ፣ 
ማዕኸላይ፣ 
ታሕተዋይ 
ብርኪ)) 

ሽም ተሓባበርቲ ፍሉይ መዳይ ክዕለት 

አይነት 
ተሓባባሪ 

(ከባቢያውን፣ 
ዓለምለኻዊ)

ዝርዝር መግለፂ 
ፕሮጀክት 

ፃንሒት እዋን 
ፕሮጀክት  

ናይ ርብዒ ዓመት ትልሚ 
ዝተረኸበ ውፅኢት  

ዝተፈለዩ 
ክፍተታት  

ኤንቲዲ 
(ዒላማ 

ዝተገብረ 
ፍሉይ 

ኤንቲዲ)

ዋሽ ( ይገለፅ 
1መሰረተ 
ልምዓት፣

2. 
ማሕበረሰብ 

መሰረት 
ዝገበረ 

3. ቤት 
ትምሕርቲ 
መሰረት 
ዝገበረ 

4. አታሓሕዛ 
ጉሓፍ ) 

ምስ ማይን 
ስነፅሬትን 
ኤንቲዲ 

ተተሓሓዝነት 
ዘለወን 

ብሮሸራት 
ኤስቢሲሲ 
ብፅሑፍ/

ብዓይን ዝርአ 
ማቴሪያል፤ 
አስተምሕሮ 

ማሕበረሰብ፤ 
ውፍሪታት 
ኣፍልጦ 

መጨበጢ 

ምዕማት ትፅቢት ዝግበረሎም ውፅኢታት / Key/Assumptions

ዘለና	ሓፍቲ	ብቕደም	ሰዓብ	ንምቕማጥ	ማለት	ትንተና	ምስተገበረ	ወረዳታት	ከምዝስዕብ	ብዘለወን	መፍለይ	ብርኺታት	ብብኽፍሉ	

ይቕመጣ፡፡	እዚ	ማለት	ዝላዕለ	በዝሒ	ምልማድ	ቦታ	ዝገልፅ	ሓለዋት	ሕማም	ትራኮማ	>30%	እንተኾይኑ፣	ኤስቲኤች	>20%	
እንተኾይኑ፣	ኤስሲኤች	>10%	እንተኾይኑን	ንኦንኮሴሪያሲስን	ሊምፋቲክ	ፊለሪያሲስ	ዝገልፅ	ኾይኑ	ብዚ	መሰረት	ወረዳታት	
ተመሓላለፊ	ሕማም	ዘለወንን	ዘይብለንን	ተባሂለን	አብ	ክልተ	ይምቐላ	ማለት	እዩ፡፡

ሕማማት ኩነታት ለበዳ/ተላምዶሕማም  ከባቢታት 

ትራኮማ

 ትሑት ኩነታት (ቲኤፍ>5 ን<10%

ማዕኸላይ (ቲኤፍ>10 ን <30%

ልዑል(ቲኤፍ>30

ቢላሃረዚያ ኤስሲኤች (SCH)
ማዕኸላይ	(ቲኤፍ>10	ን	<50%

ልዑል	(≥50%)	

ኤስቲኤች

ማዕኸላይ	(≥20	ን	<50%)	

ልዑል	(≥50%)	

ኤልኤፍ አብቲ	ከባቢ	እንተተረኺቡ

ኦንኮሴርኪያሲስ አብቲ	ከባቢ	እንተተረኺቡ
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ሓባሪ ኬ- ዝተአከበ መበገሲ (ቤዝላይን ዳታ) ምጥቅላልን ምትንታንን 

1.  ቁልፊ ዝተረኸባ ውፅኢታት ምምዝጋብ  

2. ዝሓሸ ዝብሓል መጥመሪ ተጠቂምካ ምስ ማይን ስነ ፅሬትን ኤንቲዲን ተተሓሓዝነት ዘለወን ዳታታት ምትንታን 

ዘፈራትን ተሓባበርቲ አካላትን 

ውፅኢት መፅናዕቲ ቤዝላይን 
(ዝርዝር ቁልፊ ውፅኢታት ካብ 
ጥረ ዳታ ወሲድካ ምቕረብ 

ይካኣል)

ዝተፈለያ ክፍተታት ምምልካት (ኣብ ኩለን ዝመልከተን ፊልድታት ምልክት ግበር) 

ማሕበረሰብ
ትኻል ጥዕና (ብዋናነት ጥዕና 

ክኢላ ) ቤት ትምህርቲ 

ጥዕና 

ትምህርቲ  

ማይ

ተሓባባርቲ አካላት (ሽም)

1----------

2-----------

3 ----------

4----------

ትሕዝቶ
ቁልፊ ፀገም/ክፍተሓ ዘለወን 

ፀገማት  

ክፍሊ ዓይነት ፀገም 
ብመሰረት ትልሚ ዝውሰድ 

ስጉምቲ 
ማይን ስነ ፅሬትን  ኤንቲዲ

ባሕሪያት	(Behaviour)

ከባቢ	(Environment)

ማሕበራዊ	ርክብ		(Social	
inclusion)

ሕክምናን	ክንክንን
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3. ፒኢኤስቲ ሞዴል ተጠቒምካ ናይ ወረዳ ኩነታት ትንተና ምግፋሕ

4. ጥንካረ ድኽመትን ዕድላትን ስግዓታትን /ጥድዕስ/ ሞዴል ተጠቒምካ ንናይ ወረዳ ኩነታት ትንተና ምቕማጥ

ፖለቲካዊ ምኽንያታት ቑጠባዊ ምኽንያታት 
ብዛዓባ ምንቕስቓስ ዝተበፅሐ መደምደሚን 

ብመሰረት ውፅኢት ፔስት ዝተወሰዳ ስጉምቲታት 

ቀንድ መደምደታ:

1.

2.

3.

4.

5.

ክውሰዳ ዘለወን ስጉምቲታት Required 

actions):

1.

2.

3.

4

5.

ማሕበራዊ ምኽንያታት ከባቢያዊ ምኽንያታት 

ጥንካረታት ድክመታት 
ብዛዕባ ምንቕስቓስ ኣብ መደምደምታ ዝተበፅሐ 
ብመሰረት ትንተና ፔስት ዝተወሰዳ ስጉምቲታት 

ቀንድ መደምደሚ :

1.

2.

3.

4.

5.

ክውሰዳ ዘለወን ስጉምቲታት:

1.

2.

3.

4

5.

ምቹ አጋጣሚዎች ስጋቶች
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መተንተኒ መሳርሒና ብዝርዝር ዘርእዪ መግለፂታት:

ማሕቆፍ (ቤስት) (BEST)

እዚ	መተንተኒ	ማሕቆፍ	ዒላማ	መሰረት	ዝገበራ	ስጉምቲታት	ኤንቲዲ	ኩለን	ዝምልከተን	ትሕዝቶታትን	ክውሰዳ	ዘለወን	

ስጉምቲታት	አብ	ግምት	ብምዕታው	ንምትንታንን	ትልም	ንምድላው	ዘገልግል	ማሕቆፍ	እዩ፡፡	

ግብረ	ሓይሊ	ሕድሕድ	ጉዳይ	አመልኪቱ	ቁልፍ	ዝበሓላ	ፀገማት	ፈሊዩ	አየኖት	ስጉምቲታት	ነየናይ	ፀገም	ንምፍታሕ	

ስጉምቲ	ክውሰድ	ከምዘለዎ	ፈሊዩ	የቕምጥ፡፡

(PEST) ፔስት ሞዴል:

ፔስት	ሞዴል	ዝተአከበ	ዳታ	ተወሳሒ	ብሓገር	ብርኺ	ፅዕንቶ	ዘሕደራ	ምክንያታት	ብምውሳሕ	አቢሉ	ናይ	ኩነታት	

ትንተና	ምስሊ	ክፍጠር	ዝሕግዝ	እዩ፡፡	ሕድሕድ	ዘፈር	ኣብ	ስራሕቶም	ዝተደረኸ	ናይ	ሕድሕድ	ፅዕንቶ	ፈጠርቲ	ዓይነታት	

ፀቕጢታት	ኣብ	ግምት	ከዓትው	አለዎም፡፡

P- (Political) ፖለቲካዊን፡ ናይ ሕጊ ገደባት - ንኣብነት፣	ዝርዝር	ምንቅስቃስ	ናይ	ምግባር	ግዴታታት፣	ዘፈር	መሰረት	

ዝገበረ	ቅደም	ሰዓብ	ኾይኑ	ብቲ	ኣብ	ዝለዓለ	ብርኺ	ዝርከብ	ዝወሰን፣	ምምሕዳራዊ	አወዳድባታት	ኣብ	ስራሕቲ	እቲ	ዘፈር	

መን	ክዋፈር	ኣለዎ	ዝብል	ፀቕጢን	ወዘተን	የጠቃልል	እዩ፡፡	

E- (Economical) ቁጠባዊ ዕድላትን ሕፅረታትን- አብነት	ኣብ	ትሕቲ	ሕድሕድ	ዘፈር	ንዝተወሰና	ስራሕቲ	ጥራሕ	ኣብ	

ጥቅሚ	ዝውዓለ	በጀታት	ክሕልዋ	ይክእል	ወይከኣ	ክእፀፍን	ክዘወርን	ዝኽእላ	በጀታት	ነቲ	ዝትዋደደ	ስራሕ	ንምዕዋት	

አስተዋፅኦ	አለዎን፡፡	እዚ	ሓበሬታ	ካብ	ሕድሕድ	ዘፈር	ምስቐረበ	ተጠሚሩ	ብትወካሊ	ቢሮ	ኢኮኖሚያዊ	ልምዓት	ቀሪቡ	ነቲ	

ዘሎ	ሓፈሻዊ	ኩነታት	ፋይናንስ	ንምርዳዕ	ይህግዝ፡

S- (Social) ማሕበራዊ፡ ማሕበራዊ ገፅታታት ሕብረተሰብ - ኣብነት	ማሕበረሰብ	ከባቢያዊ	ምንቕስቓሳት	ስራሕቲ	

ጥዕና	ኣብ	ምውፋር	ክንደይናይ	ይነጥፍ፣	ኣብ	ሕንፀትን	ሕድሳት	መሰረተ	ልምዓት	ማይን	ስነ	ፅሬትን	ክንደየ	ናይ	

ይነጥፍ፣	መራኸቢ	ሜላታቱ	ኣብነት	ብሰራሕተኛታት	ጥዕና	ወኪላትን	ናይ	ደቂ	ኣንስቲዮ	ልምዓት	ሰራዊት፣	አብሞንጎ	ቤት	

ትምህርትንት	ማሕበረሰብ	ናይቲ	ከባቢን	ዘሎ	ርክብ	ክንደየ	ናይ	ጥንኩር	እዩ፣	ናይት	ማሕበረሰብ	ቀንድ	ቀንድ	እሴታትን	

ልምድታት	አየኖት	እዮም	ከሙእ	ድማ	ባሕሪያዊ	ለውጢ	ንምምፃእ	ዘጓንፍ	ዘለዎ	ፀገማት	እንታይ	እንታይ	እዮም፣	እቲ	

ማሕበረሰብ	ብዝሓሸ	ክተባባዕ	ዝኽእል	ከመይ	ጌርካ	እዩ	ዝብል	ዘካተተ	እዩ፡፡		

T- (Technology) ኣብ መዳይ ቴክኖሎጂ፡ ኣብነት	አብስራሕ	ዘሎ	ከይዲ	አሰራርሐ፣	መሳርሒታት፣	መራኸቢ	

መድረኻት	.ንኩለን	ዘፈራት	ዘሳትፍ.	ክፍጠራ	ይኽእላ	ዝበሓላን	ከይዲ	እቲ	ምውዳድ	ንምስላጥ	ንምሕባር	ይሕግዝ፡፡

ሞዴል ስዎት (SWOT):

ሞዴል	ስዎት	ንተን	ፕሮጀክታት	ክድግፋ	ዝኽእላ	ምክንያታትን	ሓፍትታትን	ከሙእ	ድማ	ዘጓንፍ	ፀገማት	እንታይ	እንታይ	

እዮም	ዝብል	ንምፍላይ	ዝሕግዝ	ሜላ	ትንተና	እዩ፡፡	እዚ	ሜላ	ትንተና	ዘለና	ሓፍትን	ኣመኻኻታ	ፀገማት	ወይከኣ	

ሓደጋታት	ንምፍላጥ	ዝሕግዝ	ኮይኑ	አቐዲምካ	ከጓንፋ	ዝኽእላ	ፀገማትን	ማሕለኻታትን	እንፈልየሉ	ሜላ	እዩ፡፡	

ብመሰረት	ሞዴል	ስዎት	ዳታ	ዝትንተን	ብዝስዕብ	መንገዲ	እዩ	

ጥንካረታት፡	ክልተ	ዓይነት	ጥንካረታት	ክፍለያ	አለዎን	ንሳቶም	ድማ፤

•	 ጥንካረን	ዘለና	ብቕዓት	(ሓፍቲ	ኣብ	ብርኺ	ወረዳ	ማለት	እዩ	(አብነት	ንፉዕ	አመራርሓ፣	ጥንኩር	ጉጂለ	ኤችዲኢ፣	
ጥንኩርን	ቁርፀኝነት	ዘለወም	ምንቕስቓስ	ገበርቲ	ሰናያት)፡፡	

•	 ጥንካረን	ብቕዓት	(ሓፍቲ)	ዝምንጩ	ካብ	ዘፈራት	ዝተዋደደ	ስራሕ	ኾይኑ	(ኣብ	ሞንጎ	ዘፈራት	ናይቲ	ጥምረት	
አወንታዊ	ውፅኢት	ዝምልከት	ይኸውን)

እድላት፡ ክልተ ዓይነታት ዕድላት ክፍለያ አለዎን፡፡ ንሳቶም ድማ፡	

•	 አብ	ውሽጢ	ወረዳ	ዘለዋ	እድላት	(አብነት	ልምድታትን	ባሕልን	ባሕሪያዊ	ለውጥን	ንምምፃእ	ምችው	ዝኾና፣	ኣብ	
ዝተመረፃ	ምንቅስቃሳት	ክሕግዝ	ዝኽእል	ፈንድ	ሕብረተሰብ	ወፈያ	ክገብር	ዝኽእል	ምዃኑ)
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•	 ካብ	ዝተፈላለያ	ዘፈራት	ዝተዋደደ	ስራሕ	ዝፈልፍል	ዕድል	(አብነት	
ዝዛወር	በጀት፣	አብሞንጎ	ዘፈራት	ክሕሉ	ዝኽእል	ሓገዝ፣	ዝበለፀ	ኣብ	

መረዳእታ	ዝተደረኸ	ኣመዳድባ	ሐፍቲ)	ምዃኑ፡፡
ሓደጋታት፡	ኣብ	ትንተና	ስወት	ሐደጋታት	መብዛሕትኡ	እዋን	ዘፈራት	

ብምውዳድ	ዘሳልጥወን	ስራሕቲ	ዝምልከት	እዩ፡፡	ኣብነት	ሓደጋታት	ኾይነን	

ንቲ	ኸይዲን	ኣብ	ሞንጎ	ዘፈራት	ዘሎ	ምትሕግጋዝ	ኣብ	ሐደጋ	ከውድቑ	

ዝኽዕሉ	ኩነታት	ዞባ	ዝተዋደደ	ትልም	ስራሕ	ንክዳለው	አይሕግዝን	ምስበለ	

ስራሕቲ	ብልሙድ	ኣካይዳ		እናተሰርሓ	ክቕፅላ	አለወን	ዝብል	ቅዋም	ዝሕዝ	

እንተኾይኑ፡፡

እንተኾይኑ፡፡

5.  አመላኻቲ ትንተና :
1.  ዝተፈላለያ	ዘፈራት	ኣብ	ምስላጥ	ስራሕቲ	ኾይነን	ዝደራረባ	አየኖት	እየን	ዝብል፤	      

             
             
      

2. ዝተፈላለያ	ዘፈራት	ኣብ	ምስላጥ	ስራሕቲ	ኾይነን	ዝደራረባ	አየኖት	እየን	ዝብል፤	
             
             
            

3. አየኖት	ቁልፊ	ዕድላት	ጥምረትን	ምውሕሓድን	ክፍለያ	ይኽእላ፤
             
             
            

4. አየኖት	ኣብ	ስራሕ	ዘለዋ	ስጉምቲታት	ምስካሊዕ	ዘፈር	ብምትሕበባር	ክምሓየሻ	ወይ	ከኣ	ክብ	ክብላ	ይኽእላ
             
             
            

5.አየኖት	ሓደሽቲ	ስጉምቲታት	ቅድሚ	ሐዚ	ዘይነበራ	እየን	ንተን	ክፍተታት	ንምምላዕ	ኣድለይቲ	ተባሂለን	ዝተፈላያ   
             
             
         

6. አየኖት	ጉዳያት	ቅድሚት	ስጉምቲ	ክውሰደለን	ተባሂለን	ዝተቐመጣ
             
             
            



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  66 

ሓባሪ ኤል- አብ ብርኺ ወረዳ ዝርኸባ ትካላት

ስዒቡ	ዝተቐመጠ	ሰደቓ	ኩነታት	ትንተና		ኣብ	ዝግበረሉ	እዋን	ብብርኺ	ወረዳ	ኣብ	ግምት	ክኣትዋ	ዘለወን	ትካላት	ዝርዝር	ሓባሪ	እዩ

ብብርክ ወረዳ ዝርኸባ ትካላት

*እዚ ዝርዝር ብሕታዊን ዝርዝር ትካላት ዝሓዘ ኾይኑ ከከም ኹነታት ከባቢ ዝፃወትኦ ግደ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል

ኣብያተ ትምህርቲ  ኬላታት ጥዕናን ጣቢያታት ጥዕና ሃይማኖታዊ ትካላት  ዕዳጋ ቦታታት 

ስጉምቲ ዝውሰደሉ/ስራሕቲ 
ዝስረሓሉ ቦታ 

ስጉምቲ ዝውሰደሉ/ስራሕቲ 
ዝስረሓሉ ቦታ

ሓበሬታ 
ስጉምቲ ዝውሰደሉ/ስራሕቲ 
ዝስረሓሉ ቦታ- ማይን ስነ 
ፅሬትን 

የፖሊስ	ጣቢያዎች	 የስልጠና	ማዕከላት	 ፋብሪካዎች	
ሌላ	በአካባቢው	ያሉ	የንግድ	
ስራዎች	

መረጃ	ማሰራጨት	
መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ማህበረሰብ	ንቅናቄ	

ችግር	ፈቺ	ስራ	የሚሰራበት	
ቦታ	መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	

መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ማህበረሰብ	ንቅናቄ	

ተጨማሪ	የማህበረሰብ	ትስስሮች	

የጤና	ኤክስቴንሽን	ሰራተኞች	 የሴቶች	ልማት	ቡድን/ሰራዊት	 የጤና	ኤክስቴንሽን	ሰራተኞች	 የሴቶች	ልማት	ቡድን/ሰራዊት	

መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ችግር	ፈቺ	ስራውን	
መምራት	

መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ችግር	ፈቺ	ስራውን	
መምራት	የማህበረሰብ	ንቅናቄ	

መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ችግር	ፈቺ	ስራውን	
መምራት	

መረጃ	መሰብሰብ	መረጃ	
ማሰራጨት	ችግር	ፈቺ	ስራውን	
መምራት	የማህበረሰብ	ንቅናቄ	
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.ሓባሪ ኤም- በኣልዋናን ሓላፊነታቶምን ተባሒለን ርዒቶ ዝተዋሓበለን

ዝስዕብ	ሰደቓ	ኣብ	ዋሽ-ኤንቲዲ	ናይ	ሓባር	ፕሮግራማት	ክሳተፋ	እየን	ተባሒለን	ትፅቢት	ዝግበረለን	ዘፈራትን	ተሓባበርቲ	አካላት	

ብዝርዝር	ዝሓዘ	እዩ፡፡	ሕድሕድ	ዘፈር/ተሓባባሪ	አካል	ነቲ	ናይ	ሕብረት	ስራሕ	ንምሕጋዝ	ከክም	ክእለተ	እትዘፈር	ክገብርኦ	ዝኽእል	
ተሳትፎ		ዘርእየና		ሰደቓ	እዩ፡፡	ማፕ	ኣብ	ምግባር	ብርኺ	እዚ	ሰደቓ	ኣብ	ውዳበታት	ወረዳ	ዘለዋ	ጥንኩርን		ጎንታት	ንምፍላይ	ዝሕግዘና	

ኾይኑ	እተን	ዝተፈለያ	ጥንኩር	ጎንታት	ጎንታት	ኣብቲ	ተተሊሙ	ዘሎ	ትልሚ	ስራሕ	ከዓቱ	ይኽዕል	እዩ፡፡		

በዓልዋና
ብርኪ 

ምምሕዳር
ስራሕ ሓላፊነት 

ቤት	ፅሕፈት	ጥዕና	ወረዳ	(ናይ	ከተማን	ናይ	
ገጠርን)	 መንግስቲ		

ኣብ ውሽጢ እቲ ወረዳ  ዘለዎ ናይ ሕማም  ማሕበረሰብ ካርታ፣ ሓለዋት መሰረተ ልምዓት ዋሽ፣ ናይ ፅርየትን ሐለዋ ፅርየት ባሕሪ፡፡ ንናይ 
ዋሽ-ኤንቲዲ ምንቕስቓሳት ከም አካል ኣብ ብርክ ወረዳ ዝዳለው ትልሚ ጌርካ ክኣትዋ አለወን፣ ዋሽ ኤንቲዲ ኣብዝ ተሻባበሩለ መዳያት ወረዳ 
ብንቕሓት ዝተሳተፈሉ ግደ አመራርሓ ተባሂሉ ይውሰድ 

ኣማሓዳሪ	ወረዳ	 መንግስቲ	
ንኣኼባታት		ቲኤፍ	ይመርሕ	ከምዑ	ድማ	ንተን	ቀዳሞት	ሰለስተ	ኣኼባታት		ግብረ	ሓይሊ	ብምኽትታል	ብአቦ	ወንበርነት	ይመርሕ፣	ናይ	ቲኤፍን	
ቲደብሊውጂ	አባላት	ይምልምልን	ዝተመልመሉን	ዝተሰየሙ	ምዃኑ	ዝገልፅ	ደብዳቤ	ይህብ፣	ናይ	መበገሲ	አኼባታት	ዝካየደለን	እዋን	ምስ	ፕለት	
ፎርማትን	ቀፀልቲ	ናይ	ቲኤፍ	አኼባታት	ዝካየደለን	ቀለቴን	ይሕንፅፅ፡፡	ቲኦአር	አዳልዩ	ኣብ	መበገሲ	አኼባታት	ቲኤፍን	ቲደብሊውጂን	ይቕርብ፡፡	

ኢኮኖሚያዊ	ልምዓትን	ፋይናንስ	ወረዳ	(ወረዳ	
ቤት	ፅሕፈት	ፋይናንስ	ኢኮኖሚያዊ		ልማዕትን		

መንግስቲ

ዲዛይን	ዝተገብራ	ትልምታት	ስራሕቲ	መደባት	ንምፍፃም	ዘድልይ	ሓፍቲ	በጀትን	ኣብ	ምትላም	ይመርሕ፣	ካልኦት	ዘፈራት	ኣብ	አፈፃፅማ	መትከላት	
ምትሕገጋዝን	ኣብሞንጎ	ዘፈራት	ዝህልው	ምትሕበባር	መሰረት	ጌራ	አጠቓቕማ	ሓፍቲ	ውፅኢታዊ	ንምግባር	ይሕግዝ፡፡	ኣብሞንጎ	ሴክተራት	
ምውሕሓድ	ክሕልውን	ናይ	ሓባር	አጠቓቐማ	ሓፍቲ	ስርዓት	ንምዘርጋሕን	ገንዘብ	ብስዕነት	ምትሕብባር	ከምዘይጎድል	ምርግጋፅ፡፡	
ፀብፃባት	በጀት	ይቕበል፣	ይጠምር፣	ናብ	ቲደብሊውጂን	ቲኤፍን	ትልም	ሐዊሱ	አጠቓቕማን	ቀፃል	ትልሚ	ይቕርብ፡፡	
ወረዳ	ቢሮ	ፋይናንስን	ኢኮኖሚያዊ	ልምዓትን	ኣብ	መትከላት	ምትሕገጋዝ፣	ጥምረትን	ምውሕሓድ	ዘፈራት	ስዒቡ	ዘይተሰርኸ	ናይ	ስራሕ	ትልሚ	
ተፈፃሚ	ንክግበር	ናይ	ምቑፅፃር	መሰል	አለዎ፡፡

ቢሮ ወረዳ ትምህርቲ  (ናይ ገጠርን ከተማን) መንግስት 

ኤንቲዲ ተተሓዝነት ዘለወን ናይ ፕሮግራም አመላኸቲ የተኣታት፣ ኣብያተ ትምሕርቲ ብመሰረት ተቓላዓይነት ኤንቲዲ ኤንቲዲ ብዝለዓለ ብርኺ 
ዘጥቀአን አብያተ ትምርቲ ዘለወን ናይ ዋሽ መሰረተ ልምዓት ይግምግም፣ ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝግበራ ምንቕስቓሳት ዋሽን ኣብ ምምሓር 
ምስትምሓር ኤንቲዲ ክአቱ ይገብር፣ ብመሰረት ዝተቐመጣሉ መከታተሊ መሳርሒታት ንምንቅስቓሳት ዋሽ ኤንቲዲ ይከታተል፣ ናይ ዋሽ ኤንቲዲ 
ዳታ ክእከብን ክትሓዝን ናብ ናይ ዋሽ ኤንቲዲ መተሓባበሪ ይፅብፀብ ከምእውን ብንቕሓት ይሳተፍ፡፡ 

ቢሮ ማይን ኢነርጂን መንግስት 
ሓደሽቲ ናይ ዋሽ ፕሮግራማት ኣብ ማሕበረሰብ ንምዝርጋሕ ኣብ ዝግበር መረፃ ናይ ኤንቲዲ ዳታ ረቋሒታት የተኣታቱን በጀት አብ ዝምደበሉ እዋን 
ዝለዓለ ፀገም ኤንቲዲ ዘለወን ቦታታት ፈልዩ ብቕደም ሰዓብ የቕምጥ፣ መሰረተ ልምዓት ማይ ንምዝርጋሕ ክዒላታት ይምድብ ናይ ዋሽ ኤንቲዲ 
ክትትል ምንቕስቓሳት ብመሰረት ዝቐረባሉ መከታተሊ መሳርሒታት ይከታተልን ኣብ ናይ ወረዳ ዋሽ ኤንቲዲ መተሓባበሪ ብንቕሓት ይሳተፍ፡፡  

ምስ ኤንቲዲታትን ተተሓዝነት ዘለወን ናይ 
ጥዕና ዛዕባታት ዝሰርሐ ኤንጂኦታት 

ኤንጂኦ 
ንኤንቲዲን ዋሽ-ኤንቲዲ ጥሙር ምንቕስቓስ ምክልኻል ሕማም ብቑዕ በጀት ይመድብ፣ ዝለዓለ ፀገም ኤንቲዲ ንዘለወንን ኣብ ርሑቅ ዝረከባ 
ጣቢያታት ናይ ቴክኒክን ናይ ፋይናንስ ሓገዝ ይህብ፣ ብመሰረት ዝቐረባሉ መከታተሊ መሳርሒታት ምንቕስቃሳት ዋሽ ኤንቲዲ ይኸታተል፡፡ 
ሓበሬታ ይትሕዝ ከሙ እውን ዝተረኸባ ብሉፃት ተሞክሮታት ናብ ካልኦት የጋፍሕ፣ ኣብ ዋሽ ኤንቲዲ ቲደብሊውጂ ብንቕሓት ይሳተፍ፡፤ 

ኣብ ዋሽ ዝሰርሐ ኤንጂኦታት ኤንጂኦ

በጀት ትልሚ ኣብዘውፅኡሉን ዝምደበሉን እዋን ዝለዓለ ፀገም ኤንቲዲ ዘለዎን ቦታታት ብቕደም ሰዓብ ፈሊዩ ዝለዓለ ጠመተ ይህብ፣ ትኻላትን 
መሰረተ ልምዓት ንምጥምካር ክኢላታት ይምድብ፡፡ ብሉፃት ተሞክሮታት የጋፍሕ ንምንቕስቓሳት ዋሽ-ኤንቲዲ በጀት ይመድብ፡፡ ሓበሬታ 
ንምልውዋጥን ኣብ መረዳእታ ዝተደረኸ ውሳነ ምሕላፍ ምስ ሲቢኦታት ብቕርበት ይሰርሕ፣ ኣብ ናይ ወረዳ ዋሽ-ኤንቲዲ ቲደብሊውጂ ብንቕሓት 
ይሳተፍ፡፡ 

ኮሚቴታት ዋሽ ማሕበረሰብ

ዝለዓለ ፀገም ኤንቲዲ ዘለወን ቦታታት ኣብ ብርኺ ማሕበረሰብ ኩነታት መሰረተ ልምዓት ዋሽ ይግምግም ከምእውን ይኸታተል፡፡ በብእዋኑ ናይ 
ዘተ ማሕበረሰብ  እናገበረ  ማሕበረሰብ ንዘልዕለን ፀገማት የማሓላልፍ፡፡ ናይ መስምሓሪ ማቴሪያላትን የሰራጭው ዋሽ ኤንቲዲ ኣመልኪቱ 
ኣብዝተፈላለዩ ዕዋናት ነተን ብሕማም ዝጥቃዓ ቦታታት ኣመልኪቱ ፍልጠት ክውስኽ ዘኽእላ ምንቕስቓሳት ይገብር፡፡ መሰረተ ልምዓት ዋሽን 
ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ፍታሕ ንምሃብ ዘኽእል ሓፍቲ ንክምደብ ይገብር፡፡ ሓበሬታ ይለዋወጥ ምስካልኦት ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበሩ 
ወኺላትን ክለባት ንኣብነት ሰራሕተኛታት ኤክስቴንሽን ጥዕና፣ ክለባት ኣብያተ ትምህርቲ፣ ኤችዲኤታት፣ መራሕቲ ሓይማኖት ተሓባቢሩ ይሰርሕ፡
፡ ነቲ ሕማም ማፕ ኣብ ምግባር ይሳተፍ፡፡ ኣብ ከይዲ ምእኻብ ዳታ  ድማ ዶክመንት ኣብ ምግባርን ኣብ ምፅብፃብ ይሳተፍ፡፡ ኣብ ብርኺ ጣቢያ 
ኣብ ዝርከብ ስርሓቲ ምትሕብባር ብንቓሓት ይሳተፍ፡፡ 

ደብሊውኤኤስኤችሲኦ መንግስት 

 ዘተ ማሕበረሰብ  ክግበርን ኣባላት  ማሕበረሰብ ኣፍልጥኦም ንምጥንካር ዘክዕል ምይይጥ የዳሉ፡፡ በብዕዋኑ ዳታ ይዕክብ፣ ዶክመንት ይገብር፣ 
ናብ ዋሽ ኤንቲዲ መተሓባበሪ ኮሚቴ ድማ ይፅብፅብን መምርሒ ይህብ፣ እዚ ብዓባላት ዝተረዓየ ፀገማትን ተሳትፎ ኮሚኒቲ አመልኪቱ ዝሰርሕቲ 
ይሰርሕ እዩ፡፡ ምስ ደብሊውኤኤስ ኤችሲኦ፣ ሲቢኦ፣ መራሓቲ ጣቢያታት ካልኦት ተሰማእነት ዘለዎም ውልቀሰባት ብቕርበት ይሰረሕ ሓበሬታ 
ይቐያየር 

ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታትን 
ኤችዲኤታትን/ሰናይ ፍቃደኛታት/ተበግሶ 
ዘለዎን 

ማሕበረሰብ 
ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ናይ ንቕሓት መጠናኸሪ ሓገዝ የወፍይ፣ ዘተታት ማሕበረሰብ ክካየድ ይገብር፣ ዳታ ይዕክብ፣ ሓበሬታ 
የሰራጩን፣ ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ሓፍቲ ክፍጠር ይገብር፡፡ ምስ ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት፣ ደብሊውኤኤስኤችሲኦ፣ 
ክለባት ኣብያተ ትምሕርቲ ሓበሬታ ይቀያየር ስርሓቲ የትሓባብር፡፡ 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  68 

ሓባሪ ኤን- ዝተዋደደ ናይ ስራሕ ትልሚ ንምሕንፃፅ ዘኽእላ መራሕቲ ሕቶታትን 

መመያየጢ	ነጥብታት	

ክፍተታት	ምስተፈለያ	ስዒቡ	ዝመፅእ	ዒላማ	ተሓባቢርካ	ዝሰራሓለን	እድላት	ምእላሽ	እዩ

1.		ዝስዕባ	ሕቶታት	ብምቕራብ	ኣብ	ልዕሊ	ክፍተታት	ምይይጥ	ከምዝቀፀለ	ምርግጋፅ:

•	 እተን	ዝተፈለያ	ክፍተታት	ብቲ	ዘለና	ሓፍቲ	ብናይ	ሓገዝቲ	ኣካላት	ወሲሑ	ማለት	እዩ	ክንፈተሐን	ንኽል	ዲና?	ከከም	
አገዳስነተ	ነተን	ምንቕስቓሳት	ብቕደም	ሰዓብ	ከቕምጡ	ይኽእሉዶ?	ኣብነት	ምስካልኦት	ዘፈራት	ኣብስራሕን	
መኸላኸሊ	ኤንቲዲ	ንምቕማጥ	ምትሕብባር	ክግበር፣		ኣብነት	ምስ	ናይ	ወረዳ	ቢሮ	ትምሕርቲ	ኣብ	ካሪኩለም	

ናይ	ጥዕና	ትምሕርቲ	ክውሰሕን	ቤት	ትምሕርቲ	መሰረት	ዝገበራ	ፕሮግራማት	ምሕጋዝን፡፡	

•	 ተሓባበርቲ	ብሓባር	ኾይኖም	ንመመሓሪ	ዝኸውን	ሓፍቲ	ክውስሕ	ጎስጓስ	ይገብሩ	ዲዮም	(ፈንድ፣	ቀራብ	
ማቴሪያላትን	ወዘተ)	ብዚ	ድማ	ነተን	ክፍተታት	ምሽፋን	ይከአል	ድዩ?	ናይ	ፖለቲካ	መራሕቲ	ፃዕርታት	ምጥፋእ	
ኤንቲዲ	መልዕክቲ	ብምሕላፍን	ምሰ	ኣመሓደርቲ	ወረዳ፣	ካልኦት	ተሓባበርቲ	አካላት፣	ሓገዝ	ገንዘብ	ክወፍዩ	

ዝኽእሉ	ኣካላት	ኣብ	ዝገብረወን	አኼባታት	ፀውዒት	ብምቕራብ	ይሕግዙ	ዲዮም?

2.	ብትልሚ	ኣብዝተተሓዛን/ቀፃልነት	ዘለዎ	ስራሕቲ	ብምትሕብባር	ንምስራሕ	ዝግባር	ምይይጥ	ክቅፅል	ምግባር	
(ሕድሕድ	ኣብትልሚ	ምስተተሓዛ	ምንቅስቃሳት	ንእሽተን	ብንእሽተን	ክተሓዛ	ፈተነ	ይገበር):	
•	 ኣየኖት	ፕሮጀክትታት	እየን	ምስ	ናይ	ሓባር	ምትሕብባር	ዝጠቕማ?	ንኣብነት	ዘፈር	ዋሽ	ኣብቲ	ወረዳ	ሓደሸቲ	
ሸቓቓት	ንምሕናፅ	ትልም	ዝሓዘ	እንተኾይኑ	ምስዘፈር	ኤንቲዲ	ብምትሕገጋዝ	ንዝለዓለ	ሓደጋ	ዝተቓልዓ	ኣብያተ	

ትምህርቲ	ብቕደም	ሰዓብ	ከምዝተቐመጣ	ንምርግጋፅን	ውፅኢታዊነቱ	ንምሕያል	ፕሮግራም	ትምህርቲ	ሓለዋ	

ፅርየት	ንምትግባር	ብምትሕብባር	ክሰርሓ	አለወን፡፡	

•	 ኣየኖት	ኣይነት	ፕሮጀክት	እየን	ካብ	ናይ	ሓባር	ሓፍቲ	ተጠቀምቲ	ዝኾና?	ኣብነት	ክትትል	ንምግባርን	ገምጋም	
ንምኺያድ	ሓደ	ዓይነት	ስርዓት	ምዝርጋሕ	(ዋሽ፣	ኤንቲዲ	ወዘተ)	ብዚ	መሰረት	ድማ	ዘፈራት/ተሓባብርት	ኣካላት	
ናይ	ሓባር	ስራሕቲ	ጌሮም	ይወስድዎ	እዚ	ስጉምቲ	ወፃኢታት	ዝንክዪ	ኾይኑ	ኣብሞንጎ	ዘፈራት	ከኣ	ልውውጥ	

ፍልጠት	ክውስኽ	ይገብር፡፡	

•	 ኣየኖት	ምንቕስቓሳት/ኢንተርቬንሽናት	ናይ	ዋሽን	ኤንቲዲ	ክፍልታት	ይወስኹ?	ንአብነት	ወፍሪታት	ኤምዲኤ	እየን	
ኽፍልታት	ቢሲሲ	ዕድል	ሰፊሕ	ናይ	ማሕበረሰብ	ምንቕስቓሳት	ተጠቒምካ	ማለት	እዩ፡፡	

•	 ምስ	ዋሽ	ኤንቲዲ	ተተሓዝነ	ዘለወን	ምንቕስቃሳት	ናይ	ማሕበረሰብ	ንቕሓት	ንክሐይል	እድላት	አመልኪቱ	
ምይይጥ	ምግባር	ኣብነት	ኣብ	ዘተታት	ማሕበረሰብ፣	ብራዲዮ	ዝምሓላለፋ	መልዕክታትን፣	ፓምፕሌታትን፣	

ፖስተራትን	ወዘተ

•	 ኣብ	ናይ	ውልቀ	ዘፈር	ንምስራሕ	ዝለዓለ	ኣግባብነት	ዘለዎ	ሜላ	ኣየናይ	(ፋብሪካታት፣	ሆቴላት፣	ናይ	ማይ	
ቴክኒሻናትን	ወዘተን	ወረዳ)	እዩ?	ኣብ	ስራሕቲ	ምውሕሓድ	ክፃወተኦ	ዝሽእላ	ግደ	እንታይ	እዩ?

ሓባሪ	ኦ-	አወቓቕራ	ቴምፕሌት	
መተግበሪ	ትልሚ	



3. ልጋብ ገጽ  69

ሓባሪ ኦ- አወቓቕራ ቴምፕሌት መተግበሪ ትልሚ 

ዝተውሓሓደ ዋሽን ኤንቲዲ ትልሚ ስራሕ

ናይ	ሓባር	ሽቶታት	(ናይ	ሓፂርን	ነዊሕን	እዋን)

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

ኣመላኸቲ ዕውት ስራሕቲ (ኣመላኸቲ እታወታት/ውፅዒታት/ናይ መወዳእታ ውፅኢት)

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

ዝተመረፃ	ዝተጣመራ	ምንቕስቓሳት፤	(ብቕደም	ሰዓብ	ይዝርዘር)

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

ብጭቡጥ	ዝወሰዳ	ስጉምቲታት

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  70 

ዝርዝር ምንቕስቓሳት (ዝወሰዳ ስጉምቲታት)

መግለፂ ሽቶታት

ኣመላኸቲ 
ዕውት 

ስራሕቲ/
ናይ ሓፂርን 

ነዊሕን 
እዋን 

እንፅበየን 
ውፅኢታት

ሓላፊነት 
ዝወሰድ 

ዘፈር 

ዝተሳተፋ 
ዘፈራት/

ተሓባበርቲ 
አካላት

ናይ 
መወዳእታ 
መራኸቢ 

ዘድልይ 
ሓፍቲ 

ብቲ 
ምንቕስቓስ 

ዝሽፈኑ 
ክፍተት

ሓደሽቲ 
ሓደጋታትን 
መቃለሊ 
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ሓባሪ ፒ- ናሙና ጥሙር ምንቕስቃሳት

ስዒቡ	ዘሎ	ሰደቓ	ብርክት	ዝበላ	ካልኦት	ዘፈራት	ዝሳተፍለን	ኣብነት	ምንቕስቓሳት	ኤንቲዲ፣	ሕድሕድ	ዘፈር	ከወፊዮ	ዝኽእል	አበርክቶ	

ዘርእይ	እዩ፡፡	ኣየናይ	መለክዒ	ምንቕስቓስ	እዩ	ክጣመር	ዘለዎ	ዝብል	ንምምራፅ	ብመሰረት	ዝተመሓየሸ	ውፅኢታዊነትን	ብእዋኑ	

ክዛዘም	ዝኽዕል	ስራሕ፣	ኣጠቓቕማ	ሓይል	ሰብን፣	ማተርያልን	ብዝልዓለ	ብርኺ	ዘምሓይሽን፣	ስርዓታትን	ብቓዓታት	ዘጠናኽር	

መሰረት	ዝገበረ	ይኸውን፡፡

*	ሓበሬታ	ዝተረኽበ	ካብ	ናይ	ብሔራዊ	ዋሽ	ኤንቲዲ	ፍሬምወርክ	እዩ፡		

ቅድሚት ዝተሰርዓ ስራሕቲ 
ኤንቲዲ 

ዋሽ ዝሰርሓን ስራሕቲ/ዝጣመራ 
ስራሕቲ

መጣመሪ ሜላ 
ግደ ስራሕቲ ኤንቲዲ 

ዝትግብር ኣካል 
ግደ ናይ ዋሽ ኢንተርቬንሽን 

ዝትግብር ኣካል 

ወፍሪ ኤምዲኤ 

ናይ ባሕሪ ለውጢ ንምምሕያሽ ዝግበር 
ጎስጓስ (ናይ ውልቅን ናይ ስድራ ቤት 
ሓለዋ ፅርየት  ኣብነት ኣብ ሓሙሽተ 
ወሰንቲ እዋናት ኢድካ፣ ገፅካን 
ምሕፃብ፣ ጫማኻ ምግባርን ካልኦት 
ናይ መኸላኸሊ ባሕሪያት 

ንኤንቲዲ ኣመልኪቱ ናይ 
ቲደብሊውጂ ባሕሪያዊ 
ለውጢ ንምምፃሕ ዘኽእል 
መሳረሒ ምፍጣር፤ ጎስጓስ 
ሕብረተሰብ ኣብዝግበረሉ 
እዋን ዝተፈላለያ ሚዲያታት 
ተጠቒምካ መልእክቲ 
ምሕላፍ 

ናይ ማሕበረሰብ ስልጠና 
ምሃብን መድሓኒት 
ንምስርጫው ከሙ እወን 
ፅርየት ኢንተርቬንሽን 
ናይ ጥዕና ኤክስቴንሽን 
ሰራሕተኛታት ንምኽትታል 
ዘኸዕል መሳርሒ ምድላው 

ኣብ ዝተፈላለያ መድረኻት 
ስራሕቲ ምድላው መሳረሒ 
ምውዳድን ነቲ መልዕኽቲ 
ማአኸል ኩሉ ዓይነት 
ምንቕስቓስ ምግባር  

ኤንቲዲ ብሰራሕተኛታት 
ኤክስቴንሽን ጥዕናን 
ብኤችዲኤን ምልላይ 

ናይ ባሕሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝግበር 
ጎስጓስ (ናይ ውልቅን ናይ ስድራ 
ቤት ሓለዋ ፅርየት፣ ጫማ ምግባርን 
ካልኦት መኸላኸሊ ባሕሪያት) ብዛዕባ 
ብተመሓላላፊ ሕማም ዝተጠቕዑ 
ስድራ ቤታትን ሕብረተሰብ ሓበሬታ 
ምእካብ፣ ተግባራዊነትን ፅርየት 
አገልግሎት ዋሽ 

ቀንዲ ዝባሓል መልዕክቲ 
ናብ ማኑዋል ኤችኢፒ ከዓቱ 
ምግባር 

መላለይን ግምገማ መሳረሒ 
ኤችኢፒ ስልጠና ጥዕና 
ኤክስቴንሽን ሰራሕተኛታት 

መሳርሒታት ኤችፒኢ 
ምልላይን ምግምጋምን 
ምቕራብን ከሙ እውን 
አተገባብራ ሲኤልቲኤስኤች 
ፅገና መሰረተ ልምዓት ማይ 

ቤት ትምሕርቲ መሰረት 
ዝገበረ ብማቴሪያላት፣ 
ብስልጠና መምሓራንን፣ 
ብክለባት ቤት ትምሕርቲ 
ዝግበር ጎስጓስ

ናይ ባሕሪ ለውጢ ንምምፃሕ ዝግበር 
ጎስጓስ (ናይ ውልቅን ናይ ስድራ 
ቤት ሓለዋ ፅርየት፣ ጫማ ምግባርን 
ካልኦት መኸላኸሊ ባሕሪያት) ብዛእባ 
ብተላጋቢ ሕማም ዝተጠቕዑ ስድራ 
ቤታትን ሕብረተሰብ ሓበሬታ ምእካብ፣ 
ተግባራዊነትን ፅርየት መሰረተ ልምዓት 
ዋሽ

ናይ መማሕሪ ናይ ስልጠና 
ማቴሪያላት ምድላውን ክለባት 
ጥዕና ኣብያተ ትምሕርቲ 
ምጥንኻር 

ናይ ቤት ትምሕርቲ ጥዕና 
ፕሮግራም መሳረሒታት 
ምልላይን እታወታት 

ቐረብ መሰረተ ልምዓት ቤት 
ትምሕርቲ ዋሽ ዕንታይነት 
ምልላይን ናይ ቤት 
ትምሕርቲ ፕሮግራም ጥዕና 
እታወት ምግባር 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  72 

ሓባሪ ኪው - ናይ ዕውት ስራሕቲ ዶክመንት መግበሪ ቴምፕሌት 

ዕውት	ዝኾነ	አጋጣሚ	በቢወርሑ	ናተመረፀ	ብመሰረት	ዝስዕብ	ፎርማት	ይትንተን	ከሙ	እውን	ዶክመንት	ይግበር፤

ሽም/ዘፈር/ተሓባባሪ	ኣካል		 	 	 	 																						ዕለት		 	 	 	

1. ሓፂር መግለፂ ዕውት ስራሕ 

            
             
             

2. ዳሕሳስ ዝነበረ ፀገም (ቅድም ክበል ዝነበረ)
            
             
             

3. ኢንተርቬንሽን (ዝተወሰደ ስጉምቲ)- ናይ ዝተሰረሓ ስራሕቲ መግለፂ  

(በጃሑም ዝኾነ ነገራት ብወሳንነት ዝተለወጣሉ ኣጋጣሚ እንተሓልዩ ይጥቐሱ)
            
             
             

4. ናይ ዝተሰርሓ ስራሕቲ አወንታዊ ውፅኢት (ድሕር ኢንተርቬንሽን)
 
            
             
             

5. ኣብ እዋን ስጉምቲ ዝተወሰድ (ኢንተርቬንሽን) ዘጓንፋ ፀገማት
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ሓባሪ አር- አር ጥሙር መከታተሊን ናይ ገምገሚ አመላኸቲ ተባሒለን ዝቐረባ 

1.  ናይ ከይዲ አመላኸቲ 

•	 ቁፅሪ	ምንቕስቓሳት	ኤንቲዲ-ዋሽ፣	ማስተር	ትልምታት	ወረዳ፣	ዒላማታትን	ኣመላኸቲ	ኣብ	ስትራቴጂታትን	ትልምታት	
ፕሮግራም	ኤንቲዲ	ወረዳ	ኣብ	ተግባር	ውዒለንየን	(ዒላማታት፣	ስራሕቲን	ምክትታላትን)፡፡	

•	 ቁፅሪ	ኣኼባ	ግብረ	ሃይሊ	ኣብ	ዲስትሪክት	ብርኺ	ዝርከብ	ዋሽ	ኤንቲዲ/ናይ	ርብዒ	ዓመት/	ናይ	ሽድሽተ	ወርሒ/
ዓመታዊ-	ናይ	ዋሽን	ኤንቲዲ	ተግበርቲ	ብሓባር	ኣብዝተወከሉሉ	ማለት	እዩ፡፡

2.  ኣብ ብርኺ ማሕበረሰብ ዝርከባ ኣመላኸቲ: 

•	 ስድራ	ቤት	ዝጥቀመሉ	ዝሰርሓ	ሽቓቓት	(ሓመማን	ጨና	ዘይብሉ	ሸቓቕ)

•	 ስድራ	ቤት	ዝጥቀመሉ	ናይ	ዒድ	መሕፀቢ	ምሕላው

•	 ንአባላት	ማሕበረሰብ	ቐረብ	ፅሩይ	ዝስተ	ማይ

•	 ኣባላት	ማሕበረሰብ	ብዛዕባ	ስራሕቲ	ሓለዋ	ፅርየት	መሰረታዊ	ፍልጠት	አለዎም	

•	 ኣባላት	ማሕበረሰብ	ልምዲ	ኢድካ	ብሳሙና	ምሕፃብ/ኣብ	ኣገደስቲ	እዋናት	ኣለዎም	

•	 ኣባላት	ማሕበረሰብ	ክፍቲ	ሽቓቕን	እንዳ	ጉሓፍ	ኣወጊዶም	እዮም	

•	 ኦዲኤፍ	/ኣብ	ደገ	ካብ	ምሕራእ	ነፃ/	ዝተባሓላ	ጣቢያታት

3.  ኣብ ብርኺ ቤት ትምሕርቲ ዝረኸባ አማላኸቲ :

•	 ንደቂ	ተባዕቲዮን	ደቂ	እንስቲዮን	ተባሒለን	ዝተፈለያ	ዝሰርሓ	ፅሩያት	ሽቓቓት	ምሕላው	

•	 ዝተመሓየሸ	ኣብ	ከባቢ	ቤት	ትምሕርቲ	ዝርኸብ	ፍልፍል	ማይን	ተማሕሮ	ዝጥቐሙሉ	

•	 ተማሕሮ	ብዛዕባ	ኣሰራርሓ	ሓለዋ	ፅርየት	መሰረታዊ	ፍልጠት	አለዎም	

•	 ተማሕሮ	ኣእዳዎም	ብሳሙና	ናይ	ምሕፃብ/ኣብ	አገደስቲ	እዋናት	ልምዲ	ኣለዎም	

•	 ተማሕሮ	ኣብደገ	ሽንትን	ፍታንን	ምጥቓም	ልምዲ	ኣወጊዶም	እዮም

	



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር

ገጽ  74 

ሓባሪ ኤስ- ናይ ጣቢያ ሓጋዚ መቖፃፀሪ ጉብነያ ቼክ ሊስት  

መበገሲ ሓበሬታ 

ቁፅፅር ዝተገበረሉ ዕለት 

ሽም ወረዳ 

ሽም ጣቢያ 

በዝሒ ሕዝቢ 

ተባ አን ድምር 

ኣብ ጣቢያ ዝርከባ ትካላት 

ቁፅሪ ኬላ ጥዕና 

ቁፅሪ ናይ ውልቀ  ጥዕና ትካል 

ቁፅሪ ትካላት ሓይማኖት 

ኣብያተ ክርስቲያናት መሳጊድ 

ቁፅሪ ቤት ህንፀት 

ቁፅሪ አብያተ ትምሕርቲ 

ላእለዋይ ብርኪ ቀዳማይ ብርኪ 

 

ቁፅሪ ናይ መነሓሪያ ጣቢያታት 

ቁፅሪ ዕዳጋታት 

ክፍሊ ሓደ ታርጌት ዝተገብራ ኤንቲዲታት ኣብ ጣቢያ 

ደረጃ ቁፅሪ ሕማም 

ቁፅሪታት ብንፅፅር

ቁፅሪ ቅድም ክብል 
ዝነበረ ፀገም 

ቁፅሪ ሕጂ ዘሎ ፀገም 

1

2

3

4

5

6

7

8
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ክፍል 2- ዋሽ (ኮሚዩኒቲ)

2.1 ናይ ፈሳስን ደረቕን ጓሓፍ መወገዲ ስርዓት 

ቅድም ክብል ዝነበረ ኣብዚ ሕዚ ዕዋን ዝርከብ ርኢቶ 

2.2   ሓለዋት (ዝኾነ ዓይነት) ሽቓቕ  

ሽፋን ሽቓቕ ገጠር ከተማ ብጠቅላላ 

ኣብ ጥቓ ሽቓቖም መሕፀቢ ዒድ ዘለወን ስድራ 
ቤታት ቁፅሪ?

ቁፅሪ ናይ ሓባር ሽቓቕ ኣብ ወረዳ 

ቁፅሪ ናይ ህዝቢ ሽቓቕ ኣብ ወረዳ 

ቁፅሪ ዝተመሓየሸ ሽቓቓት ገጠር ከተማ ሓፈሻዊ

ቁፅሪ ናይ ፈሳሲ ጓሓፍ መጓሓፊ ዘለዎን ስድራ 
ቤታት 

ቁፅሪ ናይ ደረቕ ጓሓፍ መቕበሪ ጉድጓድ ዘለወን 
ስድራ ቤታት  

2.3 ኦዲኤፍ እወ አይኾነን ርኢቶም 

እትጣቢያ ኦዲኤፍ ተባሒሉ ድዩ

ኣብዚ ብርኺ ጉጂለ መረጋገፂን ኦዲኤፍ አሎ ዶ?

እወ እንተኾይኑ እቲ ጉጂለ በብዕዋኑ አኼባ ይገብር 
እንተኾይኑ ቃለ ጉባኤታታት ፈትሽ

ከይዲ ምርግጋፅ ኦዲኤፍ 

2.4 ማይ ናይ ቅድም ኣብዚሕዚ እዋን ርኢቶ 

ኣብ ጣቢያ ዝርኸብ ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ 

ድሕንነቱ ዝተሓለወ መአከቢ፣ መዋሕለኒ መጥቀሚ 
ዝስተ ማይ ዘለወን ስድራ ቤታት ቁፅሪ 

ዝተሓከመ ማይ ኣብ ጥዑይ መዋሕለሊ ዘዋሕለላ 
ስድራ ቤታት ቁፅሪ 

ትክክለኛን ተባሒለን ዝቐረባ ቴክኖሎጂታት 
መሐከሚ ማይ ዝጥቐማ ስድራ ቤታት ቁፅሪ 
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ክፍል 3- ዋሽ (ትካላት)

ትካል ቁፅሪ ብንፅፅር 

3.1 ኬላ ጥዕና   ናይ ቅድም ናይዚ ሕዚ እዋን ርኢቶ 

ቁፅሪ ዝስተ ማይ ዘለወን ኬላ ጥዕናታት 

ቁፅሪ ንዓማዊል ሽቓቕ ዘለወን ኬላ ጥዕናታት 

ቁፅሪ ንፉልያት ሰራሕተኛታት ሽቓቕ ዘለወን ኬላ 
ጥዕናታት 

ቁፅሪ ናይ ጓሓፍ መወገዲ ዘለወን ኬላ ጥዕናታት 

ቁፅሪ ናይ መስከብ /መድሓኒቲ/ መቕበሪ ዘለወን 
ኬላ ጥዕናታት 

ቁፅሪ ናይ ደረቕ ጓሓፍ መወገዲ ጉድጓድ ዘለወን 
ኬላ ጥዕናታት 

3.2 መሰረተ ልምዓት ስነ ፅሬት ቤት ትምሕርቲ ናይ ቅድም ናይዚ ሕዚ እዋን ርኢቶ 

ቁፅሪ ዝስተ ማይ ዘለወን ቤት ትምሕርቲ  

ቁፅሪ ንተማሕሮ ሽቓቕ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ  

ቁፅሪ ንደቂ ተባዕትዮን  ደቂ አንስትዮ ዝተፈለየ 
ሽቓቕ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ  

ብቁፅሪ መምሕራን ሽቓቕ ዘለወን  ኣብያተ 
ትምሕርቲ  

ቁፅሪ ጉድጓድ ደረቕ ጓሓፍ ዘለወን  ኣብያተ 
ትምሕርቲ  

ቁፅሪ ሚኒሚዲያ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ  

ቁፅሪ ዋሽ ክለብ ዘጣየሻ ኣብያተ ትምሐርቲ 

3.3 ቁፅሪ ሽቓቕ ዘለወን ሓይማኖታዊ ትካላት ናይ ቅድም ናይዚ ሕዚ እዋን ርኢቶ 

ኣብያተ ክርስቲያናት 

መሳጊድ 

3.4 ዕዳጋታት 
ዕዳጋ 1 ዕዳጋ 2  

ቁፅፅር ቬክተር (ኤልኤፍ፣ ትራኮማ ወዘተ) (ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ(ክፍሊ 2) ረአ ከሙ እዉን ድማ ኣብቲ ጣቢያ እንታይ ዓይነት ምስ ኤንቲዲ 
ተተሓሓዝነት ዘለዎ ቬክተር እዩ ዘሎ) ብተወሳሒ ብዚ ብቬክተር ኣቢሉ ዝላገብ ሕማም ንምኽልካል ብዛዕባ ዝተወሰዳ ስጉምቲታት ሕተት?)

ኣብ ብርክ 
ጣቢያ 
ቁጥጥር 
ቬክተር 

ዘጋጠሙ ፀገማት 

ከመይ ገይረን ኢየን 
ዝፈተሻ 

ኣብ ቀፃሊ ክማሓየሽ ኣለዎ ተባሂሉ  ዝተዋሃበ ርኢቶ 



3. ልጋብ ገጽ  77

ክፍለ 4- ኣገባባትን ስራሕቲ ኤስቢሲሲ

ዝኾነ ምስ ዋሽ ዝተተሓዘ ለውጢ ማሕበራዊ ባሕሪ ወፍርታት ርክብ ወይከኣ ኣብ ውሽጢ ዲስትሪክት ዝተሰረሓ ምስ ኤልቲዲ ተተሓዝነት 
ዘለወን መልእክትታት ኾይነን ክራኸባ ዝኽእላ አለዋዶ? ካብዞም ዝስዕቡ ዝኾነ ወስኽ፤ 

ሀ. ቤት ትምሕርቲ መሰረት ዝገበረ ፕሮግራም 

ለ. ማሕበረሰብ መሰረት ዝገበረ ፕሮግራም 

ሐ. ማሕበረሰብ ዝመርሖ ሓፈሻዊ ናይ ፅርየት ስራሕቲ 

መ. ተበፃሕነት ጥዕና  ዘለወን ፕሮግራማት አጠቓቕማ 

ሠ. ኣብ ኤንቲዲ ኤምዲኤ ወፍርታት ኣብ ጥቕም ዝዋዕላ ናይ ባሕሪ ለውጢ ማቴሪያላት 

ዒላማ/ግምት ቁፅሪ ተሳተፍቲ 
ነቲ መልዕክቲ መንእዩ 

ዘሕልፎ 
ርኽብ ዝተገብረሉ 

መንገዲ 
ርኢቶ 

ዝተረኸበ ውፅዒትን ኣብ ስምምዕነት ዝተበፅሓለን ነጥብታት ስራሕቲ መጠቓለሊ 

ተ.ቁ ስጉምቲ ዝተወሰደለን ነጥብታት 
ሓላፍነት

መራኸቢ ዕለት 
ኣካል ውልቀሰብ 

1

2

3

4

5

6

7



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ክፍሊ 5፡ ካብ ማሕበረሰብ፣ ቤት ትምሕርቲን ካልኦት ተረባሕቲ ብዛዕባ ጥሙር ኢንተርቬንሽን ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ

ሀ. ናይ ቤት ትምሕርቲ ግብረመልሲ (ርዒቶታት መምሓራንን ተማሕሮን) ብዛዕባ ኣብ ብርኪ ቤት ትምሕርቲን ማሕበረሰብን ጣቢያን 

ዝግበራ ኢንተርቬንሽናት 

            

             

             

ለ. ደብሊውኤኤስሲኤችኦ፣ መራሕቲ ጣቢያ፣ ኤችዲኤን ገለገለ ስድራ ቤታት (ማሕበረሰብ) ርኢቶታት ብዛዕባ ኣብ ብርኪ ጣቢያ 

ዝግበራ ኢንተርቬንሽናት 

            

             

             

ከተማት ቁፅፅር ዝገብር አካልን ኣብ ልዕሊኡ ቁፅፅር ዝተገበረሉ 

ኣብ ልዕሊኡ ቁፅፅር ዝተገበረሉ (ክትትል ክታም ዕለት 

1

2

ሽም ተቖፃፃሪ ቢሮ ወረዳ ጥዕና ክታም ዕለት 

1    

2    

ሽም ተቖፃፃሪ ወረዳ ትምሕርቲ ክታም ዕለት 

1    

2    

ሽም ተቖፃፃሪ ወረዳ ማይ ሓፍቲ ክታም ዕለት 

1   

2    

ሽም ተቖፃፃሪ ወረዳ ፋይናንስ ክታም ዕለት 

1    

2    

ሽም ተቖፃፃሪ ተሓባባሪ አካል ክታም ዕለት 

1    

2  
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ሓባሪ ቲ - አብ ብርኪ ማሕበረሰብ ዳታ መአከቢ ቴምፕሌት

ብሰራሕተኛታት ኤክስቴንሽን ጥዕና ዝምላእ

ፀብፃብ ዝተገብረሉ ዕለት፤ ወርሒ/ዓመት; / / / 
ክልል;        ዞን;     ወረዳ;     

ጣቢያ;      

ዝስዕብ ቴምፕሌት በቢርብዒ ዓመቱ በቢ ወርሑ ብስራሕተኛታት ጥዕና ኤክስቴንሽን ዝምላእ እዩ (ከከም አመላኸቲ)፡፡ ኩለን ሓቀኛ 

ትርጉማት ዳታ ኣመላኸቲ ኣብ ሓባሪ ደብሊው ይርከባ፡፡

በቢ ርብዒ ዓመቱ ክምላዕ ዘለዎ ዳታ

1.  ኣብ ብርኪ ማሕበረሰብ ዝርከብ ሽቓቕን ሽፋን ማይን 

      1.1 ሽፋን ሽቓቕ 

ሀ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ስድራ ቤታት          

ለ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሽቓቕ ዘለወን ስድራ ቤታት         

ሐ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣብ ጥቓ ሽቓቐን  ኢድ መሕፀቢ ዘለወን ስድራ ቤታት     

መ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣብ ጣቢያ ዝርከባ ናይ ሓባር ሽቓቓት        

ሠ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣብ ወረዳ ዝርከባ ናይ ህዝቢ ሽቓቓት       

ረ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣብ ወረዳ ዝርከባ ዝተመሓየሻ ሽቓቓት      

         1.2  ማይ

ሀ. ኣብ ጣቢያ ዝርከብ ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ      

ለ. ቁፅሪ ትክክለኛ ተባሒሉ ርኢቶ ዝቀረበሉ ቴክኖሎጂ መሐከሚ ማይ ዝጥቐማ ስድራ ቤታት 

2.  ትካላት 

      2.1 ጥዕና ኬላ 

ሀ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ጥዕና ኬላታት          

ለ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ቀረብ ማይ ዘለዎን ጥዕና ኬላታት       

ሐ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ንዓማዊለን ሽቓቕ ዘለወን ጥዕና ኬላታት       

መ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ንሰራሕተኛታት ሽቓቕ ዘለወን ጥዕና ኬላታት       

ሠ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ጓሓፍ መወገዲ ዘለወን ጥዕና ኬላታት     

ረ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ መቕበሪ መስከብ ዘለወን ጥዕና ኬላታት      

        2.2 ጥዕና ቤት ትምሕርቲ 

ሀ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ኣብያተ ትምሕርቲ         

ለ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ቀረብ ዝስተማይ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ       

ሐ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ናይ ተምሓሮ ሽቓቕን ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ     

መ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ንደቂ ተባዕቲዮን ደቂ እንስቲዮን ዝተፈለየ ሽቓቕ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ    

ሠ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ንመምሕራን ሽቓቕ ዘለወን አብያተ ትምሕርቲ      

ረ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ደረቕ ጓሃፍ መጎሐፊ ዘለወን አብያተ ትምሕርቲ     

ሰ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሚኒሚዲያ ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ     

ሸ. ሓፈሻዊ ቁፅሪ ዝንቀሳቀሳ ክለባት ዋሽ/ጥዕና ዘለወን ኣብያተ ትምሕርቲ    



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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3. ቀረብ ሽቓቕን አጠቓቕማን ዝጥምታ ቁልፊ አመላኸቲ

ሀ. ዝኾነ ዓይነት ሽቓቕ ዘለወን ስድራ ቤታት ብንፅፅር (ቁፅሪ ዝተመሓየሸን ሽቓቕ ዘለወን ስድራ ቤታት X100/ጠቅላላ ስድራ 

ቤታት)
ለ. ገደና ሽቓቕ ዘለወን ስድራ ቤታት ብንፅፅር (ቁፅሪ ተጠቐምቲ ሽቓቕ ባይታ ስድራ ቤታት X100/ኣብ ተፋሰስ ዝርከባ ሽቓቓት) 
ሐ. ክፍቲ ሽቓቕ ዘለወን ተባሒለን ዝፍለጣ ጣቢያታት ብተነፃፃሪ (ኦዲኤፍ ዝተበሓላ ጣቢያታት ቁፅሪ X100/ጠቅላላ ቁፅሪ 

ጣቢያታት) 

በብወርሒ ዝርኸብ ዳታ 

4. ኣብ ብርክ ማሕበረሰብ ዝተወሃበ ናይ ዋሽ ኤንቲዲ ትምሕርቲ 

ጉዳያት ዋሽ ኤንቲዲ ተላኢለን ኔረን         

ቁፅሪ ተሳተፍቲ: ተባዕቲዮ     እንስቲዮ       

ኣብ ትምሕርቲ ተሳትፉ ተሰማዕነት ዘለዎም ኣባላት ሕብረተሰብ (መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሽማግለታት፣ ሰራሕተኛታት ኤክስቴንሽን 

ጥዕና፣ ዳይሬክተራት ኣብያተ ትምሕርቲ፣ ካልኦት መራሕቲ)
ዘጋጥማ ፀገማትን ክውሰዳ ዘለወን ስጉምቲታትን ሓፈሻዊ መጠቃለሊ እቲ ትምሕርቲ 

5. ምትሕብባር ዋሸ-ኤንቲዲ 

ኣብ ብርኪ ማሕበረሰብ መደበኛ ዝኾነ ናይ ዋሽ-ኤንቲዲ መተሓባበሪ መድረኽ ምፍጣር አፀጋሚ ክኾን ይኽእል፡፡ ስለዝኾነ ድማ ትፅቢት 

ዝግበረሉ አይኾነን፡፡ ኾይኑ ግና አጀንዳ ዋሽ-ኤንቲዲ ብቲዘሎ ሜላ ምይይጥ ኣብነት ናይ ጣቢያ ስቲሪንግ ኮሚቴ፣ ዘተ ማሕበረሰብ፣ 

በዓላት መሰረት ጌርካ ኣብ ዝካይዳ አኼባታትን ካልኦት መደበኛ ናይ አኼባ ዕድላት ተጠቒምካ ምይይጥ ምግባር፡፡

ዓይነት አኼባ/ቀንድ አጀንዳ አኼባ       ዕለት     

ቀንድ ቀንድ ተሳተፍቲ       ተባዕቲዮ     አንስቲዮ    

ተሳተፍቲ: _____________________________________________________________________________

ቀንድ ቀንድ ስጉምቲ ዝውሰደለንን ውሳነ ዝተዋሓበለን ዛዕባታት፡ 

             

             

            

ቀንድ ዋሽ-ኤንቲዲ ተተሓዝነት ዘለዎ ተባሒሉ ዝተለዓለ ፀገም፡                 

             

             

            

ቀንድ ናይ ዋሽ ኤንቲዲ አጀንዳ ኾይኑ ምይይጥ ዝተገብረሉ፡

             

             

            

ቀንድ ዋሽ ኤንቲዲ ተተሓዝነት ዘለዎ ፀገም ተባሒሉ ዝተለለየ፡                 

             

             

            

ቀንድ ስጉምቲ ዝውሰደሉ ውሳነታት ዝሓለፈለን ነጥብታት፡
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ሓባሪ ዩ- ምሉእ ናይ ወረዳ ዳታ መጥመሪ ቴምፕሌት

(ብተቆፃፃሪ ሰራሕተኛታት ኤክስቴንሽን ጥዕና ዝምላዕ) 
ስዒቡ	ዝተቀመጠ	ፎርማት	ብተቖፃፀሪ	ሰራሕተኛታት	ኤክስቴንሽን	ጥዕና	ኣብ	ጥቅሚ	ዝውእል	ኮይኑ	ኩለን	ሰራሕተኛታት	ኤክስቴንሽን	

ጥዕና	ካብ	ኩለን	ጣቢያታት		ወረዳ	በብወርሒን	ርብዒ	ዓመትን	ዝተኣከባ	ዳታ	ይጥመር	(ኣብ	ሓባሪ	ቲ	ከምቲ	ዝተገለፀ)

1. በቢርብዒ ዓመት ዝጥመር ዳታ  

ፍልፍል ዳታ ዝድለ ዳታ 

ሽም ጣቢያን ዳታን (1 ሽም                   2.                     3.                   
4                   5.                                     6.                   

7.                   8                   9.                   10.                   
) ድምር

መጠቓለሊ ፅሑፍ ተቖፃፃሪ
(ውፅኢት ምልከታ፣ ትልሚ 
ትግበራ፣ ምይይጥን ውሳነ 

ቲደብሊውጂ ዘድልየን 
ነጥብታት  

 የሚያስፈልጉ ነጥቦች)2 3 4 5 6 7 8 9 10

ኣብ ብርኺ 
ማሕበረሰብ 

ዝርከብ 
ሽቓቕን ሽፋን 

ማይ 

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ስድራ ቤታት 

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሽቓቓት 

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ምስ ሽቓቕ 
ዝተሓሓዘ ወይ አብቐረባ ዝርኸብ 
መሕፀቢ ኢድ ዘለወን ስድራ ቤታት

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሽቓቓት ኣብ ጣቢያ

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ሽቓቓት ኣብ ወረዳ

ሽፋን ፅሩይ ዝስተ ማይ ኣብ ጣቢያ

ዳታ ጥዕና 
ኬላ 

ቁፅሪ ጥ/ኬ

ቁፅሪ ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ 
ዘለወን

ቁፅሪ ንዓማዊል ሽቓቕ ዘለወን 
ጥ/ኬ

ቁፅሪ ንሰራሕተኛታት ሽቓቕ ዘለወን 
ጥ/ኬ

ቁፅሪ መጓሓፊ ዘለዎን ጥ/ኬ

ቁፅሪ መቕበሪ መስኸብ ዘለወን 
ጥ/ኬ 

ቁፅሪ ናይ ደረቕ ጓሐፍ ጉድጓድ 
ዘለወን ጥ/ኬ

ዳታ ቤት 
ትምሕርቲ 

ቁፅሪ ኣብየተ ትምሕርቲ 

ቁፅሪ ቀረብ ፅሩይ ዝስተማይ 
ዘለወን ኣ/ት

ቁፅሪ ሽቓቕ ዘለወን ኣ/ት 

ቁፅሪ ተባ/አን ሽቓቕ ዘለወን ኣ/ት

ቁፅሪ ሽቓቕ መምሕራን ዘለወን 
ኣ/ት

ቁፅሪ ጉድጓድ ምጓሐፊ ደረቕ ጓሐፍ 
ዘለወን ኣ/ት

ቁፅሪ ሚኒሚዲያ ዘለወን ኣ/ት

ቁፅሪ ዝንቐሳቀሳ ዋሽ/ጥዕና ክለብ 
ዘለወን ኣ/ት



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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2. በብወርሒ ዝምላዕ ዳታ       

ዛዕባ ተደላይ ሐበሬታ

ኣብ ሕድ ሕድ ቀበሌ/ጣቢያ ዝተዋሃባ መልሲታትን መግለፂታትን (ሽም 
ጣቢያ…...

መጠቓለሊ ፅሑፍ ተቖፃፃሪ  
ምልኸታን መተግበር ትልሚ 

ኣብ ምይይጥን ውሳነ 
ቲደብሊውጂ ዘተለለዩ ነጥብታት  
እንዲሰጥባቸው የሚያስፈልጉ 

ነጥቦች) 
2 3 4 5 6 7 8 9 10

ሀ. ኣብ ብርኺ 
ማሕበረሰብ ዋሽ 
ኤንቲዲ መላለይ/

ትምሕርቲ 

ዝተላዕላ ዋሽ ኤንቲዲ ዛዕባታት 

ዒላማ ተረባሕቲ 

ቁፅሪ ተሳተፍቲ 

ተሰማዕነት ዘለዎ አባላት ሕብረተሰብ ኣብ 
አኼባ ዝተሳተፉ 

ዝተላዕላ ፀጋማትን ዝተዋሃባ ናይ 
መፍትሒታትን ርኢቶታትን ሓፈሻዊ መጠቃለሊ 
እቲ አኼባ 

ለ. ዋሽ ኤንቲዲ 
ጥምረት 

ተሳተፍቲ/ኣብ ጣቢያ ዘለዎም ስራሕ 

ቀንድ ስጉምቲ ዝውስደለን ነጥብታትን 
ዝተመሓላለፋ ውሳነታት 

ቀንድ ዋሽ-ኤንቲዲ ተተሓሓዝነተ ዘለወን 
ፀገማት 

ቀንድ ዋሽ ኤንቲዲ ምይይጥ ዝተገብረለን 
አጀንዳታት

ቁልፊ አመላኸቲ 
ቀረብ ሽቓቕን 
አጠቓቕማን 

ቁፅሪ ዝኾነ ዓይነት 
ሽቓቕ ዘለወን ስድራ 
ቤታት ብተነፃፃሪ (ቁፅሪ 
ዝተመሓየሸን ሽቓቕ 
ዘለወን ስድራ ቤታት 
X100/ሓፈሻዊ ስድራ 
ቤታት)

ቁፅሪ መወገዲ ፍታን 
ዘለወን ስድራ ቤታት 
(ቁፅሪ ስ/ቤ) መወገዲ 
ፍታን ዝጥቀማX100/
ሓፈሻዊ ቁፅሪ መወገዲ 
ፍታን ሺቓቕ ኣብ ተፋሰስ

ክፍቲ መወገዲ ፍታን 
ዘለወን ጣቢያታት 
ተባሒለን ዝፍለጣ 
(ኦዲኤፍ ተባሒለን 
ዘፍለጣ ጣቢያታት 
X100/ሓ.ቁ ጣቢያታት
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ሓባሪ ቪ- ናይ ረባዕ ዓመት መፀብፀቢ ቴምፕሌት ካብ ቲደብሊውጂ ናብ ቲኤፍ

ዕለት፡		 	 	 	 	

	ክልል/ዞባ/ወረዳ:			 	 	 		/		 	 	 		/	 	 	 		/

ናይ	ምጥማር	ሓላፊነት	ዘለዎ	ዘፈር:		 	 	 	 	 	

ፀብፃብ	ዝጠመረ	:		 	 	 	 	 	 	 	 	 	

አርእስቲ መግለፂ ርኢቶ 

1 ቁፅሪ አኼባታት 

2 ቁፅሪ አባላት ቲደብሊውጂ 

3 ቁፅሪ ተሳተፉ አባላት ቲደብሊውጂ (ማእኸላይ ውፅኢት) 

 4 ኣብ አኼባ ቲደብሊውጂ ዝተላዕለ ዋና አጀንዳ 

 5 መጠቓለሊ ስጉምቲ ዝውሰደለን ነጥብታትን መተግበሪ ትልምን 

 6 ቀንድ ቀንድ ኣወታት 

 7 ቀንድ ቀንድ ፀገማት 

 8 ናይ ቀፃሊ ትልሚ 

 9 ውሳነ ቲኤፍ ዘድልዮም ኤኦቢ 



/ትኹረት ዘይረኸቡ/ ናይ ኸቢስ /ቆላ/ ሕማማት ሃገርና ንምጥፋእ፣  ብብርኪ ወረዳ ዝርኸባ ሴክተራትን መዳርግቲ ኣካላትን ኣብ መዳይ ማይን ስነ ፅሬት 
ብሓባር ንክነጥፋ ዝተዳለዎ  ኢደ መጋብር
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ሓባሪ ደብሊው- ትርጉም አመላኸቲ ኣብ ብርኪ ስድራ ቤት፣ 

ትካል ጥዕናን ቤት ትምሕርትን (ጄኤምፒ፣2018ኤስዲጂ ዋሽ አመላከቲ)

ክፍሊ ዝተመሓየሸ ፍልፍል ዘይተመሐየሸ 

ማይ

•	ናብ	ቤት	ትምሕርቲ/ጥዕና	ትካል/
መንበሪ	ከባቢ/	ሕርሻ	ዝአቱ	ማይ	
ቡምባ	

•	ማይ	ቦኖ	
•	ማይ	ጉድጓድ	
•	ማይ	ዝተሓለወ	ሆረየን	
		ዝተሓለወ	ፍልፍል	ማይ	

		ማይ	ዚንጎ	(እዝማይ	ዝእከብ	
ካብ	ገዛውቲ	ኣብ	ባይታን፣	ኣብ	
መዋሕለሊ	ካብ	ዝትኣከበን	
ገንዕይ	ወይካኣ	ክሳብ	አብ		ካብ	
መዋሕለሊ)

•	ዘይተሃለወ	ፍልፍል	(ውህጅ	ዘአትዎ	አእዋፍ	ዝሸናሉ	እንስሳት	
ዘአትዎኦ)

•	 ዘይተሓለዎ	ጉድጓድ	(ውሕጅ	ዘአትዎ	አእዋፍ	ዝሸናሉም	እንስሳት	
ዘአትው)

•	 ዝተገዘአ	ብጀሪካን	(ብበዓል	ማይ	ዝተሸጠ	ኾይኑ	ማይ	ብኣዕዱግ	
ብሞተር	ሳይክላትን	ካልኦት	ናብ	ህዝቢ	ዘጓዓዕዝ)

•	 ቦቴ
•	 ማይ	ሆረዬ	(ኣብ	ባይታ	ዝርኸብ	ሩባ፣	ግድብ፣	ቃላይ፣	ፍልፍል፣	
ፀበልን	መስኖ)

ሃልዋ	ፅርየት

•	ዝተመሓየሻ	ትካላት	መሕለዊ	
ፅርየት	ዝባሕላ	ንፅርየት	ክባሕል	
ሰብ	ከይትንክፈን	ተባሒለን	
ዲዛይን	ዝተገበራን	ንምሓፀቢ	
ዝውዕል	ቡምባ	ዘለወን	ናይ	
ፅርየት	መሕለዊ	ገንዳታት	ወይ	
ከኣ	ጎዳጎዲ	ሽቓቓት፣	ዝተናፈሰን	
ዝተመሓየሻ	ጎዳጉዲ	ሽቓቓት	
መስርሒ	ኮምፖስት	ውይ	ከኣ	
ስላባት	ናይ	ጉድጓድ	ሽቓቕ	

•		ናይ	ጉድጓድ	ሽቓቕ	ኮይነን	መኽደን	ዘይብለን	ተንጠልጠልቲ	ሽቓቓት	ናይ	
ሸንኬሎ	መሸኒን፤	ክፍቲ	ኣብ	ጣሻ	ወይ	ካኣ	ኣባይታ	ዝሸየኑለን	ካልኦት	ፍታን	
ወድሰብ		ኣብዘይበፅሆ	ቦታ	

ሽፋን ቀረብ ፅርየቱ ዝተሓለወ ማይ፡  = ዝተመሓየሸ ፍልፍል ዝስተማይ ዝጥቀሙ አባላት ስድራ ቤት/ኣብ ልዕሊ 

ሓፈሻዊ ቁፅሪ ዝተፀንኡ ኣባላት ስድራ ቤታት፡፡  

ዝተመሓየሸ ናይ ፅርየት መሓለዊ= ቁፅሪ ዝተመሓየሸ ናይ ፅርየት መሕለዊ ዝጥቀሙ አባላት ስድራ ቤታት/ቁፅሪ 

ኣባላት ስድራ ቤት፡፡ 

መሕፀብ ዒድ ማለት ዝኾነ መሰረተ ልምዓት ወይ ከኣ መሳርሒ ኮይኑ  ንኣብነት ሲንክ ዘለዎ ማይ ቡምባ፣ ፡፡ ቡምባ 

ዘለዎ መዋሕለሊ፣ ወይካኣ ተመሳሳሊ መሳርሒ ተጠቒሞም ብግቡዕ አእዳዎም ከሕፀቡ የኽእሎም እዩ፡፡ መዘኻከሪ፡ 

ናይ ሓባር ሸንኬሎ ኮይኑ ኩሎም አእዳውም እናእተዉ ዝሕፀቡሉ እንተኾይኑ ኣግባብነት ዘለዎ/ውፅዒታዊ ኣይኮነን፡፡ 






