
ኟቪንባ ዱቢ በሽዲ ስርጭዴን ለዒጏቅ ኟዯካሄደው ብሔዙዊ ኟዳቧቪ ኟቪንባ ዱቢ በሽዲ ስርጭዴን ለዒጏቅ ኟዯካሄደው ብሔዙዊ ኟዳቧቪ 

ጥናዴ ኟዏስክ ሥዙ ዯጠናቀቀጥናዴ ኟዏስክ ሥዙ ዯጠናቀቀ  

ጏደ ገጽ 2 ዞሯል 

ጏደ ገጽ  3 ዞሯል 

 የዓሇም የጤና ዴርጅት ያወጣውን መስፈርት 
ያሟሊ ፣በኢትዮጵያም ሆነ በአፍሪካ ሇመጀመሪያ 
ጊዜ የተካሄዯው የሳንባ ቲቢ በሽታ ስርጭት የዲሰሳ 
ጥናት የመረጃ አሰባሰብ በተያዘሇት የጊዜ ገዯብ 
በተሳካ ሁኔታ መጠናቀቁንና በዲሰሳ ጥናቱ 
የተገኘውን የመጀመሪያ ዯረጃ ውጤት መግሇጽን 
በማስመሌከት ሀምላ 7 ቀን 2003 ዓ/ም የአንዴ 
ቀን ወርክሾፕ በግዮን ሆቴሌ ሳባ የስብሰባ አዲራሽ 
ተካሄዯ፡፡ 
 

በአገራችን የጤና ዘርፍ የቅዴሚያ ትኩረት 
ከተሰጣቸው ተሊሊፊ በሽታዎች መካከሌ አንደ 
የሆነው የሳንባ ቲቢ በሽታ በርካታ ሰዎችን 
ሇህሌፈተ ህይወትና ሇስቃይ እየዲረገ ያሇ በሽታ 
ነው:: ከዚህ አስከፊ በሽታ ህብረተሰቡን ሇመጠበቅና 
በሽታውንም በቁጥጥር ስር ሇማዋሌ በርካታ 
ተግባራት የተከናወኑ ሲሆን የበሽታውን ስርጭት 
አስመሌክቶም አገሪቱ የራሷ የሆነ በጥናት የተዯገፈ 
መረጃ እንዱኖራት ሇማስቻሌ ብሔራዊ የሳንባ ቲቢ 
ዲሰሳ ጥናት የመስክ መረጃ አሰባሰብ ሥራ 

ከመስከረም 21 ቀን 2003 ዓ.ም ጀምሮ ሲከናወን 
ቆይቶ ሰኔ 18 ቀን 2003 ዓ/ም በተሳካ ሁኔታ 
ተጠናቋሌ፡፡ 
 
ወርክሾፑን በንግግር የከፈቱት ክቡር ድ/ር 
ከሰተብርሃን አዴማሱ የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ሚኒስትር ዳኤታ በመክፈቻ ንግግራቸው 
እንዯተናገሩት በጤና ተቋማት ከሚገኘው መረጃ 

በአቃቂ ቃሉቲ አካባቢ ከሚገኙ የተሇያዩ 
ፋብሪካዎች በሚወጡና በሚሇቀቁ በተሇያዩ 
ፍሳሾችና ብናኞች ውስጥ በሚገኙና ትሬስ 
ሜታሌስ በመባሌ በሚታወቁ  የጤና 
ጠንቆች ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች 
ሇተሇያዩ የጤና ችግሮች ምን ያህሌ 
ተጋሊጭ እንዯሆኑ ሇማወቅና በጥናት 
የተዯገፈ መረጃ ሇማግኘት የሚረዲ 
ሥሌጠና ከሰኔ 20 እስከ 21 ቀን 2003 
ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ የስብሰባ አዲራሽ  
ተሰጠ፡፡ 
 

የስሌጠናው ዋና ዓሊማ የአካባቢው 
ማህበረሰብ በሚመገባቸው የተሇያዩ 
ምግቦችና ሇመጠጥ በሚጠቀመው ውሀ 
ከየፋብሪካዎቹ በሚወጡ ዝቃጭ ፈሳሽና 
ብናኞች አማካኝነት ሉከሰት በሚችሌ 
ብክሇት ምን ያህሌ ሇትሬስ ሜታሌስ 
ተጋሊጭ እንዯሆነና በዚህም ምክንያት 
ምን ዓይነት የጤና ችግሮች ሉከሰቱ 
እንዯሚችለ በጥናት በማረጋገጥ ዘሊቂ 
መፍ ት ሄ  የሚ ገ ኝ በ ት ን  ሁ ኔታ 
ሇማመቻቸት መሆኑን በኢንስዱዴአደ 

ዶ/ር  ከሰተብርሃን አዴማሱ የወርክሾፑን መከፈት ይፋ ባዯረጉበት ወቅት 

ለዯለያአ ኟዔርዏዙ ሏገልግሎድች ኟዑውል 

ከዲካዑዎች ኟዑጏቧድ ኟደዔ ናዐና ጥዙዴ ባለው  

ዏንገድ በዏውቧድ ለዔርዏዙ ሥዙ በዯፍለገው 

ደዖጃ ዝግዸ በዒድዖግ ጥዙዴ ያለው ውጤዴ ዏስጠዴ 

በዑቻልበዴ ሏቧዙር ላይ በዐያው ላይ ዯቧዒርዯው 

በዏስዙዴ ላያ ለዑገኘ ባለዐዎች ኟሏቧልጣኞች 

ስልጠና ከሐዔሌ 12 ቀን ሏስከ ሀሐሌ 14 ቀን እና 

ከሐዔሌ 19 ቀን እስከ ሐዔሌ 21 ቀን 2003 ዓ/ዔ 

ባሉዴ ቀናዴ በሁለዴ ዙር በኢንስዱዴአደ ሏዳዙሽ 

ዯቧጠ፡፡  
                               ወዯ ገጽ 3 ዞሯሌ 
 
 
 ኟሥልጠናው ዋና ዓላዒ ኟደዔ ናዐና ከዲካዑዎች 

በዯምበዯም  ናሙናናሙና  አወሳሰዴናአወሳሰዴና  
አያያዝአያያዝ  ሊይሊይ  የአሰሌጣኞችየአሰሌጣኞች  

ስሌጠናስሌጠና  ተሰጠተሰጠ  

በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 3 ቁጥር 19 ሐዔሌ 15 ቀን 2003 ዓ.ዔ 

በ ፌዴዙል  ጤና  ጥ በ ቃ  ዑ ኒ ስ ዳ ር  
ኟ ኢ ዴ ዮ ጵ ያ  ኟ ጤ ና ና  ሥ ነ  ዔ ግ ብ  ዔ ርዔ ር  ኢ ን ስ ዱ ዴ አ ዴ   

   

-  .  

 
 
 



ገጽ 2 

ኟቪንባ ዱቢ በሽዲ ስርጭዴን ለዒጏቅ ...ኟቪንባ ዱቢ በሽዲ ስርጭዴን ለዒጏቅ ... 

ባሻገር በህብረተሰቡ ውስጥ የበሽታው ስርጭትና 
የህብረተሰቡ ግንዛቤ ምን እንዯሚመስሌ የሚያሳይ 
የዓሇም የጤና ጥበቃ ዴርጅት መስፈርትን 
የሚያሟሊ በሀገር ዓቀፍ ዯረጃ የተሰራ የመረጃ 
ጥናት በኢትዮጵያም ሆነ በአፍረካ አህጉር 

ባሇመኖሩ በየዯረጃው ችግሮች ሲያጋጥሙ 
መቆየታቸውንና ይህን ችግር በዘሊቂነት ሇመፍታት 
ከ1999 ዓ/ም ጀምሮ የሳንባ ቲቢ በሽታ የዲሰሳ 
ጥናት እንዯሚያስፈሌግ በማመን ጥናቱ በተገቢው 
መንገዴ የሚሰራበትን ሁኔታ በጤና ጥበቃ ሚ/ር 
በኩሌ ሲመቻችና ሰፊ ዝግጅት ሲዯረግ ቆይቶ 
መስከረም 21 ቀን 2003 ዓ/ም በይፋ መጀመሩን 
አስታውሰዋሌ፡፡ 
 
በመሆኑም ይህ የቅዴሚያ ትኩረት የተሰጠው 
በአፍሪካ ምዴር ሇመጀመሪያ ጊዜ በተያዘሇት የጊዜ 
ገዯብ የጥናቱ ወሳኝ ክፍሌ የሆነው የመስክ ሥራ 
መጠናቀቁ ሀገሪቱ በእቅዴ የተያዙ ስራዎችን 
ሇማከናወን ያሊትን አቅም የሚያሳይና የበሇጠ 
ዓሇም ዓቀፋዊ እምነት እንዱጣሌብን የሚረዲ 
ሲሆን በዋናነት ግን በሳንባ ቲቢ በሽታ ዙሪያ 
ሇምናወጣው እቅዴና መመሪያ መሰረት ሆኖ 
የምንጠቀምበትና የሚሉኒየሙን የሌማት ግብ 
ሇማሳካት እንዯ ዋና ግብዓት ሆኖ ያገሇግሊሌ ብሇን 
እናምናሇን ብሇዋሌ፡፡ 
 
 በርካታ የህክምና መሳሪያዎችንና ቁሳቁሶችን 
በመያዝ በቅርብ በሩቅ፣በዯጋ፣በወይና ዯጋ፣በቆሊ 
እንዱሁም በበርሃማ በጠረፍና በማሀሌ አገር 
በሚገኙ በገበሬው፣በከተሜውና በአርብቶ አዯሩ 
መንዯሮች በመገኘት የተሰራው አኩሪ ሥራ 
ያሇምንም አዯጋና ችግር ውጤታማ ሉሆን የቻሇው 
በየዯረጃው የሚገኙ የመስተዲዴር አካሊት በተሇይም 
የወረዲና የቀበላ መስተዲዴር፣የወረዲ ጤና ጥበቃ 
ጽ/ቤቶችና የጤና ኤክስቴንሽን ሠራተኞች 
እንዱሁም ሕዝቡ ባዯረጉት ከፍተኛ ትብብርና ቀና 
አስተዋጽኦ ቢሆንም በዋናነት ግን በሀገራችን 
ውስጥ ከዲር እስከ ዲር የሰፈነው ሰሊም ፣ግሌጽና 
ወጥነት ያሇው አሰተዲዯራዊ መዋቅር በየአካባቢው 
መኖር ጉሌህ ሚና ነበራቸው ብሇዋሌ፡፡ 
 
በመጨረሻም ይህን ወሳኝ ጥናት እዚህ ዯረጃ 
ሇማዴረስ ሀሳቡን ከማፍሇቅ ጀምሮ ረጅሙን 
አዴካሚ ምእራፍ ሇተጓዛችሁ ባሇሙያዎች ያሇኝን 
አዴናቆት እየገሇጽኩ፣ የኢትዮጵያ የጤናና ሥነ 

ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩትም ሇወሰዯው ጠንካራ 
አመራርና ሥራው በዚህ ዯረጃ እንዱገኝ ሊዯረገው 
ርብርብ ሇማመስገን እወዲሇሁ ብሇዋሌ፡፡እንዱሁም 
ይህ ጥናት ሀገራዊ ፋይዲ እንዲሇው በመረዲት 
የገንዘብ፣የሞራሌና ሙያዊ ዴጋፍ ሊበረከቱሌን 
ሇግልባሌ ፈንዴ፣ሇ WHO፣ሇ USAID፣ 

TB_CARE Ethiopia, KNCV እና GLRA 
ሊበረከታችሁት ወሳኝ አስተዋጽኦ በራሴና በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴር ሥም ሌባዊ ምስጋዬን 
አቀርባሇሁኝ ካለ በኋሊ ወርክሾፑ በይፋ መከፈቱን 
አብስረዋሌ፡፡ 
 
ድ/ር አምሃ ከበዯ የኢትዮጵያ የጤናና የሥነ 
ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት ተ/ ዋና ዲይሬክተር 
በበኩሊቸው ባሰሙት ንግግር ይህንን የዲሰሳ ጥናት 
ሇማካሄዴ ፍሊጎቱና ሀሳቡ ቀዯም ብል የነበረ 
ቢሆንም በተሇያዩ ምክንያቶች ሳይከናወን 
ቆይቷሌ፡፡ ነገር ግን እ/ኤ/አ/ በ2007 የተወሰኑ 
የጤና ጥበቃ ሚ/ር ባሇሙያዎችና የዓሇም የጤና 
ጥበቃ ዴርጅት የኢትዮጵያ ተወካይ በጋራ ሆነው 
ሇግልባሌ ፈንዴ ዴርጅት ጄኔቫ በሄደበት ወቅት 
ስሇ ሳንባ ቲቢ በሽታ የዲሰሳ ጥናት ሇማካሄዴ 
በአፍሪካ አህጉር ከሚገኙት አገሮች የተወሰኑት 
በዓሇም የጤና ጥበቃ ዴርጅት ተመርጠው የበጀት 
ዴጎማ የተዯረገሊቸው መሆኑን በመረዲታቸው 
አገራችን ሇምን በዚህ ጥናት እንዲሌተካተተች 
ሲጠይቁ የሰው ሀይሌና የመዋቅራዊ አዯረጃጀት 
ችግር ሰሇአሇባችሁ ሌትወጡት አትችለም ተብል 
በመገመቱ መሆኑን  ይገሇጽሊቸዋሌ፡፡ ስሇዚህ 
ጉዲይ ቡዴኑ ሥራውን አገራችን ሌትሰራው 
እንዯምትችሌና ስሇሚየስፈሌገው በጀት የውሳኔ 
ሀሳብ የያዘ ሪፖርት ሇጤና ጥበቃ ሚ/ር ሃሊፊዎች 
ቀርቦ ተቀባይነት በማግኘቱ ከዓሇም የጤና ጥበቃ 
ዴርጅት ጋር የበጀት ዴጎማ ዴርዴር ተዯርጎ 
በመፈቀደ ጥናቱ መጀመሩን ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
የሳንባ ቲቢ በሽታ የዲሰሳ ጥናት ሇማካሄዴ 
ሇሁሇተኛው ዙር ከተመረጡ የአፍሪካ አገራት 
መካከሌ ኢትዮጵያም 20ኛው አገር ሆና 
እንዴትካተት መፈቀደንና የበጀት ዴጎማውም 
መገኘቱ እንዯተረጋገጠ ሥራውን ሇማከናውን 
የሚያስፈሌገው ቅዴመ ዝግጅት ተዯርጎ በአንዴ 
ዓመት ጊዜ ውስጥ ጥናቱ እንዱጠናቀቅ ሥራውን 
በበሊይነት እንዱያስተባብርና እንዱመራ ሀሊፊነቱ 
ሇኢንስቲትዩታችን በመሰጠቱ የሚመሇከታቸውን 
የስራ ክፍልች በማቀናጀትና በማስተባበር ያሊንዲች 

ችግር በተያዘሇት የጊዜ ሰላዲ መሰረት በተሳካ 
ሁኔታ እንዱጠናቀቅ ሇማዴረግ በመቻሊችን 
በሥራው ሊይ ሇተሰማራን ብቻም ሳይሆን 
አገራችንንም ያኮራ ተግባር በመሆኑ ሁሊችንንም 
እንኳን ዯስ አሇን እሊሇሁ ብሇዋሌ፡፡ 
 
በመጨረሻም ሇሥራችን ሲኬታማ መሆን  
ከጎናችን በመሆን ተገቢውን ዴጋፍ ሊዯረጋችሁሌን 
ሇፌዯራሌ ጤና ጥበቃ ሚ/ር፣ ሇWHO፣ ሇFIND,  

USAID, TB_CARE Ethiopia, GLRA, 
የዲሰሳ ጥናቱ አስተባባሪዎች፣ ቲቢ 
ሊቦራቶሪ ሰራተኞች፣ ፕ/ፋ/ክ/ግ/ዲ 
ሰራተኞች፣ ሾፌሮች እና  ላልች  
በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አስተዋጽኦ 
ያዯረጋችሁትን ሁለ በኢንስቲትዩቱና 
በራሴ ሥም ከሌብ አመሰግናሇሁ ብሇዋሌ፡፡ 
 
በኢትዮጵያ የዓሇም የጤና ዴርጅት 
ተወካይ የሆኑት Dr .KEBBO OMAR-
JA ITEH በበኩሊቸው በኢትዮጵያ 
የተሰራው የሳንባ ቲቢ የዲሰሳ ጥናት እጅግ 
የተዋጣሇትና ሇላልች የአፍሪካ አገሮችም 
በምሳላነት ሉያገሇግሌ የሚችሌ በመሆኑ 
በጥናቱ የተሳተፋችሁ ባሇሙያዎች እንኳን 
ዯስ አሊችሁ ካለ በኋሊ  ሇዚህ ጥናት 
በአጭር ጊዜ ውስጥ እንዱጠናቀቅ 

ሇማዴረግ የኢትዮጵያ መንግስት የወሰዯው ቆራጥ 
እርምጃ በጣም የሚዯነቅ ነው ብሇዋሌ፡፡ 
 
ድ/ር እዝራ ሺመሌስ የቲቢ- ኬር 1 ኢትዮጵያ 
ካንትሪ ዲይሬክተር በበኩሊቸው ይህ ብሔራዊ 
የሳንባ ቲቢ በሽታ የዲሰሳ ጥናት ሇረጅም ጊዜ 
ሲጠበቅ የነበርና የሳንባ ቲቢ በሽታ ስርጭትን 
አስመሌክቶ ሇሚጠቀሱ እስታትስቲካዊ አመሊካቾች 
መሰረታዊ መረጃ የሚሰጥ መሆኑና በዚህ ረገዴ 
እስከ አሁን ከግምታዊ አሃዞች በስተቀር ተገቢ 
ምሊሽ ያሊገኙ በርካታ የቲቢ መከሊከሌና መቆጣጠር 
ስላቶች ሁለ ተገቢ የሆነ ሳይንሳዊ ምሊሽ ያገኛለ 
በሇው እንዯሚያምኑ ገሌጸዋሌ፡፡ 
 
በተሇይም የኛን አገር የሳንባ ቲቢ በሽታ የዲሰሳ 
ጥናትን ጉሌህ የሚያዯረገው የወቅቱ የሳይንሥ 
ዯረጃ የዯረሰበትን የጥናት ስሌቶችና ስትራቴጂዎች 
ያገናዘበ፣ በማነኛውም መስፈርት ዓሇም ዓቀፍ 
ስታንዲርዴን ያሟሊ ተመራጭ ጥናት መሆኑ ነው 
ካለ በኋሊ ሇዚህ አኩሪ ሥራ የጤና ጥበቃ ሚ/ርና 
የኢትዮጵያ የጤናና የሥነ ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሇሰጡት ጉሌህ አመራር ታሊቅ 
አዴናቆት ይገባቸዋሌ ብሇዋሌ፡፡ 
 
በወርክሾፑ ሊይ የሳንባ ቲቢ በሽታ ስርጭትን 
ሇማወቅ ሇምን እንዯ አስፈሇገና እንዳት 
እንዯተጀመረ፣ ስሇ ብሔራዊ የሳንባ ቲቢ በሽታ 
የዲሰሳ ጥናት ስሇተዯረጉ የፕሮቶኮሌ ስምምነቶች፣ 
ሇመስክ ስራው ስሇተዯረጉ ቅዴመ ዝግጅቶችና 
ስሇአጋጠሙ ችግሮች፣ ስሇ ጥራት ያሇው ናሙና 
አሰባሰብና አያያዝ፣ ስሇ መጀመሪያ ዯረጃ ውጤት 
ስሇማሳወቅና በዲሰሳ ጥናቱ ወቅት ስሇተገኘው 
ሌምዴና ተሞክሮ እንዱሁም ስሇ አጋጠሙ 
ችግሮች በተሇያዩ ባሇሙያዎች ጽሁፎች ቀርበው 
ውይይት ተካሂድባቸዋሌ፡፡ 
በመጨረሻም በዲሰሳ ጥናቱ ሇተካፈለ 
ባሇሙያዎችና ሇጥናቱ መሳካት በቀጥታም ሆነ 
በተዘዋዋሪ መንገዴ አስተዋጽኦ ሊበረከቱ ዴርጅቶች 
በድ/ር አመሃ ከበዯ ሠርተፊኬት ተሰጥቶ 
የወርክሾፑ ስነ-ሥርዓት አብቅቷሌ፡፡ 
 

ዶ/ር ሏዏሃ ከበደ ንግግር ባደዖጉበዴ ጏቅዴ 



ገጽ 3 

ዯላላፊ ያልሆኑ በሽዲዎች ዔርዔር ቡድንና 

ኟስልጠናው ሏስዯባባዘ ኟሆኑዴ ጏ/ዴ ዐሉ ጌደ 

ገልጸዋል፡፡ 

 

ስልጠናው ከዯዏዖጡ ኟቤዯቧብ ሏባላዴ 

ኟደዔ፣ኟሽንዴ፣ኟዓይነዔድርና ኟዏጠጥ ውሀ 

ናዐናዎች ሏጏቪቧድና  ቃለ ዏጠይቅ ሏዕላል 

ላይ በስዙው ለዑቧዒ ባለዐያዎች በቂ ግንዛቤ 

እንዲያገኘ ለዒስቻል ዲስቦ ኟዯዘጋዷ ስልጠና 

ነው፡፡በዚህ ስልጠና ላይ ከሏቃቂ ቃሊዱ እና 

ከኟካ ክ/ከዯዒ ኟዯውጣጡ ኟዓዲካል ላቦዙድዘ 

ዳክኖሎጅስድች፣ኟሏካባቢ ጤና ባለዐያዎችና 

ኟጤና ኤክስዳንሽን ሠዙዯኞች፣ከጤና ጥበቃ 

ዑኒስዳርና ከሏ/ሏ ጤና ቢሮ ኟዯጏከሉ 

ባለዐያዎች እንዲሁዔ ከኢንስዱዴአደ ኟዯጋበዙ 

ባለዐያዎች በጠቅላላው 40 ዯቪዲፊዎች 

ዏካሯላዶውን  ጏ /ዴ  ዐሉ  ሏክለው 

ሏስዖድዯዋል፡፡ 

 

ሥልጠናውን ኟኢዴዮጵያ ኟጤናና ኟሥነ ዔግብ 

ዔርዔር ኢንስዱዴአዴ እና ከቩዲቩ- ሏዴላንዲ 

ኟዯውጣጡ ባለዐያዎች በጋዙ ኟቧጡ 

ዏሆናዶውንና በስልጠናው ላይ ዏገኗዴ 

ኟነበዖባዶው ቧልጣኞች በዐሉ ኟዯገኘና 

ስልጠናውን  ኟ ጏ ቧዱ  ዏሆናዶውንዔ 

ሏስዲውቀዋል፡፡ ከስልጣናው በኋላዔ ኟናዐና 

ሏቧባቧብ ሥዙ ዯግባዙዊ ሆኖ ለጥናደ 

ኟዑያስሯልገው ዏዖጃ በሏግባቡና በዯያዘለዴ ኟጊዜ 

ቧሌዳ ዏቧዖዴ  ለዏቧብቧብ ዏቻሉንዔ 

ገልጸዋል፡፡ 

 

 ከዚህ ኟጥናዴ ዔርዔር ኟዑገኗው ውጤዴዔ 

በፋብዘካ ሏካባቢ ኟዑኖ ነዋዘዎችን ደህንነዴ 

ለዏንከባከብና ለሏካባቢ ብክለዴ ዏንስኤ ኟሆኑ 

ችግሮችን ለይድ በዒጏቅ ዘለቄዲዊ ኟሏካባቢ ጥበቃ 

ሥዙን በዔን ዏንገድ ዏከላከልና ዏጠበቅ 

እንደዑቻል ዏፍዴሄዎችን ለዒዏላከዴ ያስችላል 

ዯብሎ ይገዏዲል፡፡  

በዯምበዯም  ናሙናናሙና  አወሳሰዴናአወሳሰዴና  ...... 

ኟ ዑ ጏ ስ ዱ  ባ ለ ዐ ያ ዎ ች 

ለእያንዳንዱ ኟዔርዏዙ ዓይነዴ 

በዑሯለገው  ኟጥዙዴ  ደዖጃ 

ኟዑሯለገውን ኟናዐና ዏጠን 

እ ን ዴ ዴ  ዏ ው ቧ ድ 
እንደዑገባዶውና ጥዙዴ ያለው 

ውጤዴ  ለ ሀ ኪዐዔ  ሆ ነ 
ለዲካዑዎች ያለውን ጠቀዓዲ 

ዯገንዝበው ኟዑቧጡዴ ሏገልግሎዴ 
ጏቪኝ ዑና እንዳለው ሏውቀው 

ኟዏሯጸዔ ሏቅዒዶውን በዒቪደግና 

ክህሎዲዶውን በዒዳበር ኟዯሻለ 

ኟሏገልግሎዴ ሏቧጣጥ ብቃዴ 

እንዲኖዙዶው ለዒስቻል ነው ቩሉ 

ኟስልጠናው ሏስዯባባዘ ኟሆኑዴ ሏድ 

ጎንፋ ሏያና  ገልጸዋል፡፡ 

 
ይህ ሥልጠና ለዲካዑዎች በጏቅደ 

ጥዙዴ ያለው ኟላቦዙድዘ ውጤዴ 

ሏግኝዯው ዯገቢ ኟሆነ ኟህክዔና 

ሏገልግሎዴ እንዲያገኘ ከዒስቻሉዔ 

በዯጨዒዘ በዴክክለኛ ዏንገድ 

ባልዯጏቧደ ኟደዔ ናዐና ዔክንያዴ 

ኟዑደርስባዶውን  ዏንገላዲዴ 

ለዒስቀዖዴ ያስችላል፡፡  

 

እ ን ዲ ሁ ዔ  ሃ ኪ ዕ ች 

ለዲካዑዎቻዶው ዯክክለኛ ኟሆነ 
ኟህክዔና ሏገልግሎዴ ዏስጠዴ  

እንዲችሉ ከዒገዙዔ በላይ ኟሏንድን 

በሽዲ ዔንነዴ ለዏለኟዴና ደዖጃውን 

በቀላሉ ለዒጏቅ ስለዑዖዳዶው 

ጊዜያዶውን በሏግባቡ ለዏጠቀዔ 

እንደዑያስችላዶውዔ  ሏክለው 

ሏስዖድዯዋል፡፡ 

 

ከዚህ ቀደዔ በነበዖው ሏቧዙር 

ከዲካዑዎች ኟዑጏቧዱ ኟደዔ 

ናዐናዎች ሏልፎ ሏልፎ ጥዙዴና 

ዏጠኑን ኟጠበቀ ኟደዔ ናዐና 

ሏጏቪቧድ ችግር ስለነበዖባዶው 

ኟናዐና ሏጏቪቧድ ድግግዕሽ 

እንደነበዖና በዚህዔ ዔክንያዴ 

ዲካዑዎች በጏቅደ ጥዙደን ኟጠበቀ 

ውጤዴ ባለዒግኗዲዶው በገንዘብዔ 
በጊዜዔ ዏጉላላዴ ይደዖስባዶው 

እንደነበር ዲውቋል፡፡ 

በ ሀ ኪ ዕ ች  በ ኩ ል ዔ 

ለ ዲ ካዑዎቻ ዶው  በ ጏ ቅ ደ 

እንዲደርስላዶው  ኟዑሯልጉዴ 

ውጤዴ ባለዏድዖቨ ኟህክዔና 

ሏገልግሎዴ ለዏስጠዴ ቩዶገ 

እንደነበርዔ ዯገልጧል፡፡ 

በዚህ ኟሏቧልጣኞች ስልጠና ላይ 

ከ ፌ ደ ዙ ል  ሆ ስ ፒ ዲሎ ች ፣ 

ከፌደዙል ዏከላከያና ፖሊስ 

ሆ ስ ፒ ዲ ሎ ች ፣ ከ ክ ል ል 

ላቦዙድዘዎችና ከኢንስዱዴአደ 
ኟዯውጣጡ  60 ባለዐያዎች 

ዏቪዯፋዶው ዯውቋል፡፡ 

 

ስልጠናውን ከኢንስዱዴአደና ቢዲ

(BD) ከዯባለ ዓለዔ ዓቀፍ ድርጅዴ 

በዯውጣጡ ባለዐያዎች ኟዯቧጠ 

ዏሆኑ ቩዲጏቅ ኟስልጠናው 

ዯቪዲፊዎችዔ  ኟቀቧዐዴን 

እውቀዴ ጏደ ኟዏጡበዴ ዯቋዔ 

ቩዏለቨ ለስዙ ባልደዖቦቻዶው 

ዯዏቪቪይ ስልጠና በዏስጠዴ 

ኟዯሻለ  ኟሏሯጻጸዔ  ብቃዴ 

እንዲኖር በዒድዖግ ጥዙዴ ያለው 

ሏ ገ ል ግ ሎ ዴ  ለ ዯ ገ ል ጋ አ 

ህ ብ ዖ ዯ ቧ ብ  ዏ ስ ጠ ዴ 

ኟዑቻልበዴን  ዔዷ  ሁኔዲ 

እንዲሯጥ  እንደዑጠበቅ 

ለዒጏቅ ዯችሏል፡፡ 

ሥልጠናው በዯቧጠበዴ ጏቅዴ  



ኟኢዴዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ዔግብ 
ዔርዔር ኢንስዱዴአዴ 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤሌ የሻነህ 
    ፍቃደ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሉያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ጽግነሽ ፀጋዬ 
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
   ሐረገወይን ይግዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 
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ገጽ 4 

የመጥፎ ሥነ-ምግባር ምሳላዎች 
የቢሮ ቁሳቁሶችን (ወረቀት፣ እርሳስ፣ ሊፕስ፣ 
አግራፍ ፋስትነር ወዘተ … ወዯ ቤት ወስድ ሇግሌ 
ጥቅም ማዋሌ 
በሥራ ሰዓት ቢሮ ውስጥ ሥራን እየበዯለ 
በኮምፕውተር ጌም መጫወት  
የቢሮ ስሌክን ተገቢ ባሌሆነ መንገዴ መገሌገሌ ሩቅ 
ቦታ ሇግሌ ሥራ መዯወሌ 

    ቅርብ ቦታ ዯውል ረጅም ሰዓት ማውራት ወዘተ…  

የመሌካም ሥነ-ምግባር ምሳላዎች 

ሁለንም ሠራተኛ በእኩሌ አይን ማየት 
ሐቀኝነት ታማኝነት 
የስራ ሰዓት ማክበር  
ባሇጉዲይን በተገብው መንገዴና በትህትና ማስተናገዴ 

ከመንግስት ሠራተኛ ምን ይጠበቃሌ  

የሙያ ሥነ-ምግባሩ በሚጠይቀው መሠረት ሥራውን 
ማከናወን  

 

የሙያ ሥነ-ምግባሩ ምን ይሊሌ 
 
ሙያው በሚጠይቀው መጠን ስራውን በሚፈሇገው 
ጥራት  ጥንቃቀና ጊዜ አከናውን ፣ ይሁንና አንዴን 
ሥራ የሙያ ሥነ-ምግባሩ በሚጠይቀው መሠረት 
ሇማከናወን ሁሌ ጊዜ እውቀቱን ፣ክህልቱን ሇማዲበር 
ሇማሻሻሌ መጣር ያስፈሌጋሌ፡፡  
 
ይህንን በማዴረጉ የመንግስት ሠራተኛ  

ጥራት ያሇው አገሌግልት ሇተገሌጋይ መስጠት 
ይችሊሌ  
ስሇሆነም ህብረተሰቡ በመንግስት አገሌግልት  
ይረካሌ፣ እምነት ይጥሌበታሌ፡፡  
የመንግስት ሠራተኛውም  እውቀቱን በማዲበር 
እራሱን ሇከፍተኛ ሃሊፊነት ብቁ ያዯርጋሌ፡፡በጥሩ 
ሁኔታ በመስራቱ ሕሉናዊ እርካታ ያገኛሌ፡፡ 

 
 
ምንጭ ፀረ ሙስና ኮሚሽን የስሌጠና ማኑዋሌ፡፡ 

ይህን ያውቁ ኖሯልይህን ያውቁ ኖሯል?? 


