
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 2   የካቲት 30 ቀን 2004 ዓ.ም 

በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤ ና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

ነፍሰጡር እናቶች በእርግዝናቸው 
ወቅት ስለሚሰጣቸው የአይረን 

ፎሌት ንጥረ ነገር አጠቃቀም ላይ 
ያተኮረው ጥናት ከየካቲት12 -

መጋቢት 3 /2004 ዓ/ም ሥልጠና 

በወሰዱ ባለሙያዎች  የመረጃ 

ማሰባሰብ ሥራ ተጠናቀቀ፡፡ 
 

 በኢትዮጵያ የጤናና ሥነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት የሥነ ምግብ 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ተ/

ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ አረጋሽ 

ሳሙኤል እንደገለጹልን ጥናቱ 

አገራችን ኢትዮጵያ በምዕተ ዓመቱ 

ከአራት ዓመት በፊት በፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ 
የጤናና ስነ ምግብ ምርምር ኢንስቲትዩት፣ የክልል ጤና ቢሮዎች፣ 
ከመከላከያ ኃይል ጠቅላላ ሆስፒታል እና ከፌዴራል ፖሊስ ሆስፒታል 
ጋር በመሆን ባካሄዱት ዳሰሳ ጥናት ላይ የተገኙትን መልካም 
ተሞክሮዎችን በመቀመርና ያጋጠሙ ችግሮች በመቅረፍ የተሳካ ጥናት 

ለማካሄድ የሚያግዝ በነፍሰጡር እናቶች ላይ የሚደረገው የኤች 
አይ ቪ ዳሰሳ ጥናት ለመጀመር የሚያግዝ የአሰልጣኞች ሥልጠና 
ከየካቲት 12 -15 ቀን 2004 ዓ.ም በሀዋሳ ከተማ ታደሰ ኢንጆሪ 
ሆቴል ተካሄደ፡፡ 
በሥልጠናው  ስለ ዳሰሳ ጥናቱ  አጠቃላይ መረጃ ኤች 

የኢንፍሎይንዛ በሽታን ለመከላከልና ለመቆጣጠር 
እንዲቻል ስለ በሽታው ስርጭትና ሁኔታ ተገቢውን 
መረጃ ለማግኘት የሚረዳ ቅኝት ለመጀመርና ለማካሄድ 
ከተመረጡ አራት ክልሎች ለተውጣጡ የጤና 
ባለሙያዎች ስለ ቅኝት ጣቢያዎች መቋቋምና ስራውን 
ለመጀመር የሚያስፈልጉ ግብዓቶች በሚሟሉበት ሁኔታ 
ላይ ያተኮረ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና በኢንስቲትዩቱ 
የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋ ቁጥጥር ማዕከል 
አሰተባባሪነት ከየካቲት 21 ቀን እስከ 22 ቀን 2004 ዓ/
ም ባሉት ቀናት በአዳማ ከተማ በአዋሽ ብሄራዊ ሆቴል 
ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 
 
የስልጠናው ዋና ዓላማ በአገራችን የጤናው ልማት ዘርፍ 
የቅድሚያ ትኩረት ከተሰጣቸው በሽታዎች መካከል 
የኢንፍሎይንዛ ቫይረስ በሽታ አንዱ በመሆኑና በተለይም 
የሕጻናት የመተንፈሻ አካል ችግር መፍትሄ 

ግብ የእናቶችን ሞት ለመቀነስ 
በምታደርገው  ጥረት  ላይ 

አስተዋጽኦ ለማድረግ እንደሚያግዝ 
ጠቅሰው “ነፍሰጡር እናቶች በየቀኑ 

የሚወስዱትን የአይረን እንክብል 
(iron folate supplementation) 

ተቀባይነቱን ለማሻሻል የሚደረግ 
ጥናት ነው ብለዋል፡፡  
 
 ይህ ጥናት በማይክሮኒውትረንት 
ኢኒሽየቲቭና በአለም ባንክ የገንዘብ 
ድጋፍ የሚካሄድ  ጥናት ነው 

ብለዋል፡፡  

ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

ወደ ገጽ 3 ዞሯል ወደ ገጽ 2 ዞሯል 

በውስጥ ገጾቻችን  

የጤና ላቦራቶሪዎች የጥራት እውቅና እንዲያገኙ ለማብቃት ጥረቱእንደቀጠለ መሆኑ ተገለጸ  

ማርች 8 ዓለም አቀፍ የሴቶች ቀን ተከበረ  

በነፍሰጡር እናቶችንና የጽንስ ክትትል የህክምና አሰጣጥ ላይ የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት ተጠናቀቀ 



ገጽ 2 

ካለፉት ሁለት ዓመታት ጀምሮ ከተለያዩ 
ክልሎች፣ ከአዲስ አበባና ከኢንስቲትዩቱ 
የተመረጡ 45 ላቦራቶሪዎችን ደረጃ በደረጃ 
በማጠናከርና አቅማቸውን በማሳደግ ዓለም 
ዓቀፍ ደረጃውን የጠበቀ የጥራት እውቅና 
እንዲያገኙ ለማስቻል የተጀመረው ስልጠና 
አካል የሆነ 12ኛው ዙር የአሰልጣኞች 
ሥልጠና ከጥር 26 ቀን እስከ የካቲት 9 ቀን 
2004 ዓ/ም ባሉት ቀናት አዳማ ከተማ 
በሚገኘው አዳማ ኤክዚኩቲቭ ሆቴል 
ተካሂዷል፡፡ 
 
የዚህ ዙር ሥልጠና ዋና ዓላማ ከተለያዩ 
ክልሎች ተውጣጥተው የአሰልጣኞች 
ሥልጠና የወሰዱ ባለሙያዎች ተመልሰው 
በየክልሎቻቸው ለሚገኙት የጤና ላቦራቶሪ 
ባለሙያዎች ተመሳሳይ ሥልጠናዎችን 
በመስጠት ዓለም ዓቀፍ ደረጃውን የጠበቀና 
ጥራት ያለው ቀልጣፋ አገልግሎት መስጠት 
የሚያስችላቸውን እውቅና እንዲያገኙ 
ለማድረግ  የሚያስችላቸውን አቅም 
ለማሳደግና ለማጎልበት መሆኑን የሥልጠናው 

አስተባባሪ የሆኑት የክ/ላ/አ/ግ/ዳ/ተ/ዳይሬክተር 
አቶ ጎንፋ አያና እና የላቦራቶሪ ሎጂስቲክስና 
የስራ ላይ ደህንነት ቡድን አስተባባሪ አቶ 
ወንድወሰን ካሳ አስረድተዋል፡፡ 

 የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና ዳይሬክተር ዶ/ር አምሀ 
ከበደ ሥልጠናውን ለተካፈሉና በሚገባ ላጠናቀቁ 
ባለሙያዎች ሰርተፍኬት ከሰጡ በኋላ ባደረጉት 
የመዝጊያ ንግግር ይህንን አገራዊ ፋይዳው 
ከፍተኛ የሆነውን የላቦራቶሪ ሥልጠና ከተጀመረ 
ጀምሮ አሁን እስከደረሰበት ደረጃ ባለው ሂደት 
በመስኩ የላቀ እውቀትና ልምድ ያላቸውን 
የውጪ አገር ባለሙያዎች ከአጋር ድርጅቶች 
ጋር በመተባበር በማስመጣትና በኢንስቲትዩቱ 
በሚገኙ ከፍተኛ ባለሙያዎች ሥልጠናው 
እንዲሰጥ በማድረግ የላቦራቶሪዎችን የመፈጸም 
አቅም በሰው ሀይልና በላቦራቶሪ መሳሪያዎች 
እንዲጠናከሩና ዓለም ዓቀፍ ደረጃውን የጠበቀ 
አገልግሎት ለመስጠት የሚያበቃቸውን እውቅና 
እንዲያገኙ ለማስቻል የተዘጋጀውን የዚህ ዙር 
ሥልጠና በሚገባ ተከታትላችሁ በመውሰዳችሁ 
ከልብ አመሰግናለሁ ብለዋል፡፡ 
 
አክልውም በዚህ ዙርና ከዚህ ቀደም በተሰጡት 

ሥልጠናዎች ባገኛችሁት ክህሎትና ልምድ 
ታግዛችሁ በየመጣችሁበት ክልል ለሚገኘው 
የጤና አገልግሎት ፈላጊ ህብረተሰብ ጥራት 
ያለው ፈጣን አገልግሎት ማግኘት ይችል ዘንድ 
የፈፃሚ ባለሙያዎችን አቅም በስልጠና 
በማጠናከር አገልግሎቱን በተሻለ እንደምትሰጡ 
እምነቴ የጸና ነው ካሉ በኋላ አገልግሎቱን 
በሁሉም ጤና ተቋማት ተደራሽ ለማድረግ 
በየአካባቢያችሁ የሚገኙ ባለሙያዎችን 
በተመሳሳይ ሁኔታ የማብቃት ስራ በተቻለ 
ፍጥነት ተግባራዊ እንድታደርጉ አደራ እላለሁ 
ብለዋል፡፡ 
 
ሥልጠናው ለሁለት ተከታታይ ሣምንታት 
እንደተሰጠና በስልጠናው ላይ ከአምስት አጋር 
ድርጅቶች፣ከሁለት ሙያ ማህበራት ከአምስት 
ክ ል ሎ ች  ከ መ ከ ላ ከ ያ  ጤ ና  ተ ቋ ም ና 
ከኢንስቲትዩቱ የተውጣጡ 24 ባለሙያዎች 
እ ን ደ ተ ካ ፈ ሉ ና  ሥ ል ጠ ና ው ን ም 
ከኢንስቲትዩቱ፣ከሲዲሲ-አትዮጵያና ከአሜሪካን 
ሶሳይቲ ፎር ክሊኒካል ፓቶሎጂ (American 
Society for clinical pathology) ከተባለ 
ድርጅት ጋር በቅንጅት የተሰጠ መሆኑ 
ታውቋል፡፡  

ለማግኘት እንደሚረዳ 
ስለታመነበት መሆኑን 
በኢንስቲትዩቱ የብሔራዊ 
የኢንፍሌይንዛ ላቦራቶሪ ኃላፊ 
የሆኑት ዶ/ር ወርቅነሽ አየለ 
አስረድተዋል፡፡ 
 
ከዚህ ስልጠና በኋላ የሚጠበቀው 
ውጤት ሰልጣኞች ወደ 
የመጡባቸው ክልሎች 
ተመልሰው የኢንፍሌይንዛ የቅኝት 
ጣቢያዎች በማቋቋም የዳሰሳ 
ጥናቱን በማካሄድ የሚያገኙትን 
መረጃ በመተንተን በሚያገኙት 
ውጤት ላይ ተመስርተው 
ችግሩን ለመፍታት የሚያስችል 

መርሀ ግብር በመዘርጋት 
ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፡ 
ሥራውን ለመጀመር 
የሚያስችላቸውን አቅም 
ለማሳደግና የተወሰኑ ግብዓቶችን 
በማሟለት ረገድ ኢንስቲትዩቱ 
አቅም በፈቀደ መጠን እገዛ 

እንደሚያደርግ ዶ/ር ወርቅነሽ 
ገልጸዋል፡፡ 
 
በስልጠናው ላይ 
ከትግራይ፣ከአማራ፣ከኦሮሚያና 
ከደቡብ ክልሎች የተውጣጡ 

በሆስፒታል ደረጃ በሚገኙ 
የቅኝት ጣቢያዎች ላይ 
የሚሰሩ፣በክልል በዞንና በወረዳ 
ደረጃ በህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ 
አደጋ ቁጥጥር ላይ በመስራት 
ላይ ያሉና የሜዲካል 
ዳይሬክተሮች የተሳተፉ ሲሆን፣ 
ሥልጠናውንም የኢንስቲትዩቱ 
የህብረተሰብ ጤና ድንገተኛ አደጋ 
ቁጥጥር ማዕከል፣ ብሔራዊ 
ኢንፍሌይንዛ ላቦራቶሪ 
ባለሙያዎችና ሲዲሲ- ኢትዮጵያ 
በጋራ መስጠታቸው ታውቋል፡፡  

አይ ቪኤድስና  የአባላዘር 
በሽታዎችን በሚመለከት 
ገለጻ ተደርጓል፡፡  
ሥልጠናው የፌደራል ጤና 
ጥበቃ ሚኒስተር እንዲሁም 
የ ክ ል ል  ላ ቦ ራ ቶ ሪ 
ባለሙያዎችን  አቅም 
ይ ገ ነ ባ ል  ተ ብ ሎ 

እንደሚጠበቅና  ይህም 
ለሚሰበሰበው  መረጃ 
ታአማኝነትና  ጥራት 
እንዲኖረው እንደሚያደርግ 
ተጠቁሟል፡፡  
የሥልጠናው  ዓላማ 

በዳሰሳው ጥናት ላይ 

የሚሳተፉ የክልል ላቦራቶሪ 

ባለሙያዎችን በኤች አይ ቪ 

ኤድስና  የአባላዘር በሽታን 

በሚመለከት ያላቸውን 

ክ ህ ሎ ት  እ ን ደ ገ ና 

እንዲያስታውሱ ማድረግ፣ 

ሰልጣኞችን  ለእርጉዝ 

እናቶች  በሚደረገው 

ጥንቃቄ አስመልክቶ የዳሰሳ 

ጥናቱ መመሪያ ላይ ገለጻ 

ማድረግ፣  ከአራት ዓመት  

በፊት በተካሄደው የዳሰሳ 

ጥናት በተገኙ መልካም 

ግኝቶችና  ባ ጋጠሙ 

ችግሮች ላይ በመወያየት 
ለቀጣይ ጥናት አቅጣጫ 
ለማስቀመጥ እና በ2004 
ዓ.ም ለእርጉዝ እናቶች 

በሚደረገው ጥንቃቄ ላይ 

የ ታ ቀ ደ ው ን  ዕ ቅ ድ 

ተወያይቶ ማጽደቅ መሆኑ 

ከሥልጠናው ለመረዳት  

ተችሏል፡፡  



ገጽ 3 

የተለያዩ የሴቶችን ስኬቶችን ለመዘከር በአለም 

አቀፍ ደረጃ የሚከበረው ማርች 8 ዓለም 

አቀፍ የሴቶች ቀን    በሀገራችን ለ36ኛ 

በኢንስቲትዩታችን ለሁለተኛ ጊዜ የካቲት 30 

ቀን 2004 ዓ.ም ተከበረ፡፡ 

 

በዓሉን በንግግር የከፈቱት በኢንስቲትዩቱ 

የተጠባባቂ ዋና ዳይሬክተር ተወካይና 

የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች 

ምርምር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ዶ/ር 

አልማዝ አበበ በ1945 ዓ.ም በሳንፍራንሲስኮ 

በተካሄደ የመንግሥታቱ ድርጅት ጉባኤ ላይ 

ማርች ስምንት በዓለም አቀፍ ደረጃ 

እኩልነትን ሊያራምዱ በሚችሉ ዝግጅቶች 

እንዲከበር ስምምነት ላይ መደረሱን 

ገልጸዋል፡፡  

 

ዕለቱም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ሀገራት 

በተለያዩ ዝግጅቶችና በተለያዩ መሪ ቃሎች 

ሲከበር ቆይቷል፡፡ በሀገራችንም የሴቶች 

የተደራጀ ተሳትፎና የላቀ ተጠቃሚነት 

በእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ይረጋገጣል 

በሚል መሪ ቃል ለ36ኛ ጊዜ ተከብሯል፡፡ 

ዕለቱም በኢንስቲትዩታችን እንዲከበር 

ያደረግነው ለሴቶች እኩልነት መስፈን 

መስዋዕትነት ከፍለው ያለፉትን ለማስታወስና 

ከእነሱም የትግል አርአያነት ለመማር፣ ሴቶች 

ሴት በመሆናቸው የሚደርሰውን የፆታ ጥቃት 

በመከላከል ለመጪው ትውልድ አርአያ 

ለመሆን፣ ከሴቶች እኩልነትና መብት ጋር 

በተያያዘ የተገኙ ውጤቶችን ለማሰብ፣ 

በትምህርት፣ በሥልጠና፣ በሥራ ዕድገት እና 

በመሳሰሉት ያለውን ጅምር ተግባራት 

ለመደገፍ ነው፡፡ 

 

 አክለውም ዶ/ር አልማዝ ዕለቱ የሚከበረው 

የሴቶች ተጠቃሚነት  ይበልጥ እንዲጎለብት 

ለማነሳሳት፣ የሥርዓተ ጾታ እኩልነት 

በመረጋገጡ በሴቶች ላይ የታዩ ስኬቶችንና 

ተሞክሮዎችን ለመተረክ ብሎም ሴቶች 

ለራሳቸው መብት መከበር ከሌላ ጠባቂ 

ሳይሆኑ ራሳቸው መፍትሄ አመንጪና 

የለውጥ አርአያ እንዲሆኑ ግንዛቤን ለመፍጠር 

ነው ብለዋል፡፡ 

 

ይ ህ  በ መ ሆ ኑ ም  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ታ ች ን 

በሚያካሂዳቸው የጤና ምርምር ሥራዎች፣ 

ድንገተኛ የጤና አደጋዎችን የመከላከልና 

የመቆጣጠር ሥራዎች እንዲሁም የምርምር 

ሥራዎችን ለሕብረተሰቡ የጋራ ጥቅም 

እንዲውል የማድረግ ሂደት ላይ ሴቶች 

እስካሁን ያለንን የጎላ ተሳትፎ ይበልጥ 

በማጠናከር የጤናው ዘርፍ ልማት የእድገትና 

የትራንስፎርሜሽን እቅድ ከግብ እንዲደርስ 

የየበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታበረክቱ አደራ 

እላለሁ ብለዋል፡፡ 

 

 

አክለውም ወ/ሮ አረጋሽ ጥናቱ 

ከየካቲት 8-11/2004 ዓ/ም 

ለመረጃ  ሰብሳቢዎችና 

ተቆጣጣሪዎች በተሰጠው 
ስልጠና ከየካቲት12 -መጋቢት 

3 ቀን 2004 ዓ/ም በአማራ 

ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት,  

ትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ 

መንግስት፣  በኦሮምያ 
ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት   

እና  በደቡብ  ብሔር 
ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል  
በተለያዩ ወረዳዎች በሚገኙ 

ቀበሌዎች ወደ 1617(አንድ ሺ 
ስድስት መቶ አስራ ሰባት) 
ያህል የቤተሰብ መረጃና 
ሌሎችም መረጃዎች ተሰብስቦ 

መ ጠ ና ቀ ቃ ቸ ው ን 
ገ ል ጸ ዋ ል ፡ ፡ በ መ ስ ክ 

የተሰማራው ቡድንም መጋቢት 
11/ 2004 ዓ/ም በኢንስቲትዩቱ 

በመገኘት የመስክ ልምድ 
ልውውጥ (Debriefing work-

shop) አካሂደዋል፡፡ 

 እንደ ወ/ሮ አረጋሽ ገለጻም 

በጥናቱ መሰረት የስልጠና 
ማኑዋልና በራሪ ጽሁፎች 

ተዘጋጅተው ለተጠቃሚዎች 
ስልጠና እንደሚሰጥና መረጃው 
ተተንትኖ ሪፖርቱ ሲጠናቀቅ 

በሌላ አውደ ጥናት ለባለድርሻ 
አካላት እንደሚገለጽ ለመረዳት 
ተችሏል፡፡  

ወደ ገጽ 4 ዞሯል 



የኢትዮጵያ  
¾ጤናና ሥነ ምግብ 
ምርምር ኢንስቲትዩት 

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

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃዱ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 
     
     
ፎቶግራፈር፡- 
    ህዝብ ግንኙነት  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
    ሐረገወይን ይገዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 

 

ገጽ 4 

ከሀገራችን  ከተለያዩ  ለጥናቱ 
በተመረጡ የጤና አገልግሎት መስጫ 
የጤና ተቋማትና ሆስፒታሎች 
ለነፍሰጡር እናቶችና በጽንስ ክትትል 
የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ 
ያተኮረው ከጥር 29 እስከ የካቲት 29 

ለአንድ ወር የተካሄደው የዳሰሳ ጥናት 

ተጠናቀቀ፡፡ 
የዳሰሳ ጥናቱ ዓላማ በሁሉም ክልሎች 
በሚገኙ የጤና ተቋማት ለነፍሰጡር 
እናቶችንና ለጽንስ ክትትል ህክምና 

የሚሰጠው የጤና አገልግሎት በጤና 
ጥበቃ  የወጣውን  የምርመራ 
መስፈርት  መሠረት  አድርጎ 
እየተከናወነ  መሆኑን  ወይም 
አለመሆኑን መቃኘትና በጥናት ላይ 
የተመሰረተ መረጃ ለሚመለከታቸው 
አካላት ለማቅረብ መሆኑን የጥናቱ 
አስተባባሪና በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ 
ጤና ምርምር ተ/ዳይሬክተር አቶ አበበ 

በቀለ ገልጸዋል፡፡  
አክለውም አቶ በቀለ መረጃን 

የማሰባሰቡ ሂደት በተሳካ ሁኔታ 
መጠናቀቁን ጠቅሰው በዳሰሳው 
የተገኙትን መረጃዎች መረጃው 
ተተንትኖ ሪፖርቱ ሲጠናቀቅ 
ለሚመለከታቸው እንደሚቀርብም 
አስረድተዋል፡፡   
የዳሰሳ ጥናቱ መጀመሩን አስመልክቶ 
በቅጽ4 ቀን 30/2004ዓ.ም፣ ባወጣነው 

ዜና ኢጤስምኢ ማውጣታችን 
ይታወቃል፡፡    

በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ 

ፆታ ተወካይ የሆኑት ወ/ሮ 

ፀሐይነሽ ኤልያስ ስለ በዓሉ 

ዓላማ ሲገልጹ በዓሉ 

በሴቶች ላይ ይደርስ 

የ ነ በ ረ ው ን  ጭ ቆ ና 

ለማስወገድ የተደረገውን 

ሁ ለ ን ተ ና ዊ  የ ት ግ ል 

እ ን ቅ ስ ቃ ሴ  ው ጤ ት 

ለ መ ዘ ከ ር ና  ሴ ቶ ች 

ከነበረባቸው ጭቆና ተላቀው 

በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊና 

በፖለቲካዊ መስኮች እኩል 

ተ ሳ ታ ፊ ና  ተ ጠ ቃ ሚ 

የሚሆኑ በ ት ን  የ ጾ ታ 

እኩልነት የሰፈነበት ምቹ 

ሁኔታ መፍጠር ነው፡፡ 

ማርች 8 በዓለም አቀፍ 

ደ ረ ጃ  የ ተ ደ ረ ገ ው ን 

ሁ ለ ን ተ ና ዊ  የ ት ግ ል 

እ ንቅ ስቃሴና  ውጤት 

ለመዘከር የሚከበር ዓለም 

አቀፍ የሴቶች ቀን ነው 

ብለዋል፡፡  

በዕለቱ ሲቪል ሰርቪስ 

ሚኒስተር ሴት የመንግስት  

ሠራተኞች ያስቀመጠው  

መብቶች ምን ምን ናቸው 

በሚል ርዕስ በወ/ሮ 

ዘውዲቱ በንቲ ገለጻ 

ተደርገጓል፡፡ እንዲሁም 

የሴቶች ፎረም ትምህርትና 

ቅስቀሳ ንዑስ ኮሚቴ 

የኢ ን ስቲት ዩቱ  ሥራ 

አመራር አንድን ሴት 

ማስተማር ህብረተሰብን 

ማስተማር ነው የሚለውን 

መርህ በማጉላት በአመት 

የተወሰነ ቁጥር ያላቸውን 

ሴቶች እንዲስተምሩ ቃል 

እንዲገቡ  የሚያደርግ 

የ አ ደ ራ  ስ ጦ ታ 

አበርክተዋል፡፡ 

ማሳሰቢያ፤ 
ለኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች በሙሉ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በኢንስቲትዩቱ 

የሚፈለገውን የመረጃ ልውውጥና ፍሰት ሁሉንም ሰራተኛ ባሳተፈ መልኩ ለማከናወን 
ስላቀድን ኢንስቲትዩቱ አስመልክቶ መስጠት የምትፈልጓቸውን 
አስተያየቶች፣እንዲሻሻሉ፣የምትፈልጓቸውን የአሰራር ግልጽነት ወይም እንዲብራሩላችሁ 
የምትፈልጉትን ሃሳብ ለሕዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት በማቅረብ እንድትሳተፉ ጥሪያችንን 
እያቀረብን በጥሪያችን መሰረት ለምታደርጉት አስተዋጽኦ ከልብ እናመሰግናለን፡፡ 
ዓላማዎች (የኢንስቲትዩቱን የመረጃ ፍሰትና ልውውጥ በሁሉም ሰራተኞች ተሳትፎ 
የተሟላ ለማድረግ ነው) 


