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ጊኒዎርምን የማጥፋት የህብረተሰብ ቅስቀሳ ዘመቻ አዋጅ 
መክፍቻ ፕሮግራም ተካሄደ

ኢንስቲትዩቱ ከካርተር ማእከል ጋር 
በጋራ በመሆን ጊኒዎርምን ከኢትዮ
ጵያ የማጥፋት የህብረተሰብ ቅስቀሳ 
ዘመቻ አዋጅ የመክፍቻ ፕሮግራም 
ህዳር 29/2010 ዓ.ም በኢንስቲትዩ
ቱ አዳራሽ አካሄደ፡፡
የመክፈቻ ፕሮግራሙ ዓላማ  ሁሉ
ንም የህብረተሰብ ህፍል ስለ ጊኒዎ
ርም በሽታ ያለውን መሰረታዊ ግን
ዛቤ የማሳደግና በሽታው በታየበት 
ቦታ ሁሉ ህብረተሰቡ ለሚመለከታ
ቸው አካላት የማሳወቅ ስራ እንዲሰ
ራ ለማድረግ ታስቦ የተዘጋጀ ፕሮግ

በኢሕጤኢ የህዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ቢሮ በየወሩ የሚዘጋጅ

ራም ነው፡፡
ዶ/ር ፈይሳ ረጋሳ የኢንስቲትዩቱ ጊ
ዜያዊ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የ
መክፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት 
እንደገለጹት በሃገራችን  በዚህ ዓመ
ት ከምንጊዜውም በላይ በከፍተኛ ሁ
ኔታ የጊኒዎርም ወረርሺኝ  በሰው
ና በእንሰሳት ማለትም በውሻና በዝ
ንጀሮ መከሰቱ ታውቋል፡፡በሽታውም 
ስርጭት ከጋምቤላ ክልል ውጪ በ
መስፋት ወደ ኦሮሚያ ክልል በመዛ
መት ላይ ይገኛል በመሆኑም የተለ

ያዩ ውጤታማ ሊያደርጉ የሚያስች
ሉ የማጥፊያ ስልቶችን በመቀየስ በ
ሽታውን ከሃገራችን ለማጥፋት ሁ
ሉም ባለድርሻ አካላት ሊረባረብ ይገ
ባል ብለዋል፡፡
እጅግ የተከበሩ የአለም ሎሬት ዶ/ር 
ጥበበ የማነ ብርሃን ጊኒዎርምን የ
ማጥፋት ፕሮግራም የደቡብ ሱዳን 
፣የማሊ፣የቻድ እና የኢትዮጵያ የበጎ 
ፈቃድ አምባሳደር በበኩላቸው ላለፉ
ት በርካታ አመታት የጊኒዎርም በ
ሽታ ስርጭት በጋምቤላ ክልል በጥ
ቂት ወረዳዎች ተወስኖ የቆየ ቢሆን
ም በቅርቡ የበሽታው  ስርጭት አ
ድማሱን በማስፋት በኦሮሚያ ክልል 
ቀለም ወለጋ ዞን አንፍሎ ወረዳ ወስ
ጥ መታየቱ ሌላ የችግሩን ግዝፈት 
መገለጫ ሆኗል፡፡ ስለዚህ  ስርጭቱ
ን የመቀልበስና የማጥፋት ተግባር 
ጊዜ ሚሰጠው ጉዳይ ሊሆን አይችል
ም በመሆኑም ይህ ዛሬ የምናካሂደ
ው የህብረተሰብ ቅስቀሳ ዘመቻ የመ
ጀመሪያ ምእራፍ ሆኖ ሊወሰድ ይገ
ባል ስለዚህ የሃገራችንን ህዝብ ስለ 
በሽታው ያለውን መሰረታዊ ግንዛቤ 

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

         . . .ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ፈጣን የኤች.አይ.ቪ. መመርመሪያ ኪቶች የፍተሻ እና 
የግምገማ ጥናት ውጤት ይፋ ተደረገ

የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
ፈጣን የኤች.አይ.ቪ. መመርመሪያ 
ኪቶች ለፍተሻ እና ለግምገማ ከተ
ቋቋመው ግብረሃይል ጋር በጋራ በ
መሆን የደረሰበትን የግምገማ ጥናት 
ውጤት ይፋ አደረገ፡፡
የፌዴራል ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የ
ፍተሻና ግምገማ ጥናቱ ሂደት ግልፀ
ኝነትን የተላበሰ፣ ከማናቸውም ሊከ
ሰት ከሚችል አድሎአዊነት የነፃ ሆ
ኖ ታአማኒነትና በሁሉም ተቀባይነ
ት ያለው ውጤት ያስገኝ ዘንድ  ዓ
ለም አቀፍ አጋር ድርጅቶችና በሚ
ኒስቴር መ/ቤቱ የተመረጡ ኤጀንሲ
ዎች የተወከሉበት ግብረ-ኃይል እን
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የብሔር ብሔረሰቦች እና ህዝቦች በዓል በኢንስቲትዩቱ ተከበረ
የኢንስቲትዩቱ ዳይሬክቶሬት ሃላፊ
ዎች እና ሰራተኞች በተገኙበት “በ
ህገ መንግስታችን የደመቀ ህብረ ብ
ሔራዊነታችን ለህዳሴያችን” በሚል 
መሪ ቃል ህዳር 26 /2010 ዓ.ም በ
ኢንስቲትዩቱ አዳራሽ ተከብሯል፡፡
አቶ አረጋ ዘሩ የእቅድ ክትትልና ግ
ምገማ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የ
ኢንስቲትዩቱን ዋና ዳይሬክተር በመ
ወከል እንደተናገሩት  የብሔር ብሔ
ረሰቦች እና ህዝቦች በአል ቀን የሚ
ከበረው የሃገራችን ብሔር ብሔረሰቦ
ች እና ህዝቦች መብታቸውንና እኩ
ልነታቸው የተከበረበትን እና የተረ
ጋገጠበትን የማስታዎስና የበለጠ ስ
ለ እኩልነት በማህበረሰቡ ውስጥ እ
ንዲጎለብት ለማድረግ ሲሆን ዘንድ
ሮ የሚከበረው 12ኛው ዙር ግን ል
ዩ  የሚያደርገው በሰው ልጅ መገ
ኛ በአፋር ክልል በሰመራ ከተማ መ
ከበሩ ሲሆን እኛም የበለጠ እኩልነ
ትን ለማረጋገጥ በኢንስቲትዩታችን 
በዓሉን  እያከበርን  እንገኛለን ብለ
ዋል፡፡
ብሔር ብሔረሰቦችን እና መልካም 
አስተዳደርን አስመልክቶ የተዘጋጀ
ውን ሰነድ በአቶ ብሩክ አለማየሁ የ
ፌዴራል መድሃኒት እና አቅርቦት 
ኤጀንሲ የሪፎርምና  መልካም አስተ
ዳደር ዳይሬክቶሬት ሃላፊ በጽሁፍ 
የቀረበ ሲሆን ከብሔር ብሔረሰቦችና 

ህዝቦች እኩልነት እና መብት ጋር 
በተያያዘ ወቅቱን ያገናዘበ በመልካም 
አስተዳደር፣በልማት እና ዴሞክራሲ 
መካከል ያለውን ግንኙነት በጽሁፍ 
ሰፋ አድርገው  አብራርተዋል፡፡
በሌላ በኩል አለም ዓቀፍ የኤች አ
ይ ቪ ኤድስ እና አለም አቀፍ የጸረ 
ጾታዊ ጥቃት ዘመቻ ቀን ከብሔር 
ብሔረሰቦች በዓል ጋር አብሮ የተከ
በረ ሲሆን ወይዘሮ ሙሉ ግርማ ከ
ኢንስቲትዩቱ የኤች አይ ቪ እና ቲ
ቢ ዳይሬክቶሬት ተመራማሪ ባለሞ
ያ ኤች አይ ቪን አስመልክቶ በዝር
ዝር ለበዓሉ ታዳሚዎች በቀላሉ ግ
ልጽ ሊሆን በሚችል መንገድ በጽሁ
ፍ  ያቀረቡ ሲሆን በቀረበው ጽሁፍ 
ላይ  ከታሳታፊዎች በርካታ ጥያቄ
ዎች ቀርበው ተገቢውን መልስና ማ

ብራሪያ ሰጥተዋል፡፡
ሲስተር ፍቅርተ እሸቱ ከቅዱስ ጳው
ሎስ ሆስፒታል የአለም አቀፍ የጸረ 
ጾታዊ ጥቃት ዘመቻ ቀንን አስመል
ክቶ  በሴቶች ላይ እየደረሱ ያሉት
ን የተለያዩ ጥቃቶች በዝርዝር ከማ
ስረዳታቸውም በላይ በተለያዩ ሴቶ
ች ላይ የደረሰውን  ጥቃት በቅዱስ 
ጳውሎስ ሆስፒታል በመረጃ የተያዘ
ውን በጽሁፍ  አቅርበዋል፡፡ባለሞያ
ዋም ባቀረቡት መረጃ ላይ የተለያዩ 
ጥያቄዎች ከተሳታፊው ተነስቶ ው
ይይት ተደርጓል፡፡
በመጨረሻም ወንዶች  በሴቶች ላይ 
ጥቃት እንደማያደርሱና  ጥቃት ሲ
ደርስባቸውም ዝም እንደማይሉ ቃ
ል በመግባት የእለቱ የበዓል ስነ-ስር
ዓት ተጠናቋል፡፡

የሰራተኞች ጠረጴዛ ቴኒስ  መጫዎቻ ቤት ተመረቀ
በኢንስቲትዩቱ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሰ
ራተኞች አካላዊና አእምሯዊ ጤንነ
ታቸውን የሚጠብቁበትን የሰራተኞ
ች ጠረጴዛ ቴኒስ መጫዎቻ ቤት ግ
ንባታ ከነሙሉ የመዝናኛ ቁሳቁሶች 
ጋር ተጠናቆ የኢንስቲትዩቱ የመዝ
ናኛ ክብብ አመታዊ በዓል በሚከበር
በት እለት የኢንስቲትዩቱ የበላይ ሃ
ላፊዎችና ሰራተኞች በተገኙበት ህዳ
ር 9/2010 ዓ.ም ተመርቀ፡፡
አቶ አለሙ ሽፈራው የኢንስቲትዩቱ 
የካይዘን ቡድን ሃላፊ የሰራተኛውን 

የስፖርት ማዘውተሪያ ቦታን እስመ
ልክቶ እንደገለጹት ከካይዘን ተግባራ
ት አንዱ የተቋሙን ሰራተኞች የሚ
ሰሩበትን ቦታ ለአካላዊ እና ለአእም
ሯዊ ጤንነት ምቹ ማድረግ ስለሆ
ነ የሰራተኞች ጠረጴዛ ቴኒስ መጫ
ዎቻ ቤት ግንባታ በኢንስቲትዩቱ የ
ጠቅላላ አገልግሎት ዳይሬክቶሬት በ
ኩል በጀት ተይዞ እንዲታቀድ በመ
ደረጉ ግንባታው ከነሙሉ ቁሳቁሶቹ 
ጭምር ተጠናቆ ስራ ጀምሯል ብለ
ዋል፡፡

ሃላፊው አያይዘውም የሰራተኞች 
ጠረጴዛ ቴኒስ መጫዎቻ ቤት ግንባ
ታ ከ80 ሺ ብር በላይ የፈጀ ሲሆን 
የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ደግሞ 21 
ሺ ብር ወጪ ተደርጎ እንደተገዙ አ
ና በቀጣይም የሰራተኛውን ጤንነት 
በሚገባ ከማስጠበቅ አንጻር የስፖር
ት ማዘውተሪያውን ቦታ ወደ ጂም
ናዚየም ከፍ ለማድረግ  እቅድ መያ
ዙንም ገልጸዋል፡፡

የካይዘን ትግበራ በኢንስቲትዩቱ የተሻለ ውጤት እያሳየ መሆኑ ተገለጸ
የኢንስቲትዩቱ የካይዘን ቡድን 
በ2009 ዓ.ም የካይዘን ትግበራን በ
ተመረጡ ስምንት ክፍሎች ላይ ተ
ግባራዊ በማድረግ የጀመረ ሲሆን ለ
ውጡን ለማየት በተደረገው ግምገ
ማ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገብ በ
መቻሉ በኢንስቲትዩቱ የበላይ ሃላፊ

ዎች በሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ተግ
ባራዊ ቢደረግ የተሻለ ጥራትና ው
ጤት እንደሚያስገኝ የታመነበት በ
መሆኑ ተግባራዊ እንዲደረግ ውሳኔ 
ላይ ተደርሷል፡፡ ለተግባራዊነቱም ከ
ኢንስቲትዩቱ ሁሉም ዳይሬክቶሬቶ
ች የተውጣጡ 185 ሰራተኞች በካ

ይዘን ፍልስፍና ላይ ስልጠና መው
ሰዳቸውንና ሙሉውን ትግበራ ከታ
ህሳስ 1/2010 ዓ.ም ለመጀመር ዳይ
ሬክቶሬቶች የሚያስፈልጋቸውን በጀ
ት እና የበጀት ምንጭ የሚያሳይ እ
ቅድ በማውጣት ዝግጅታቸውን ማ
ጠናቀቃቸውን ተገልጿል፡፡
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የኢትዮጵያ አለም አቀፍ የአዋቂዎች የትምባሆ የዳሰሳ ጥናት ውጤት 
ይፋ ተደረገ

የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስ
ቲትዩት ከኢትዮጵያ የምግብ፣ የመ
ድሃኒት እና የጤና እንክብካቤ አስተ
ዳደር እና ቁጥጥር ባለስልጣን፣ከጤ
ና ጥበቃ ሚኒስቴር፣ከማዕከላዊ ስታ

ህዳር 2010 
pê 2 lØ` 8

ቲስቲክስ ኤጀንሲ፣ከአለም ጤና ድር
ጅት፣ከበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከ
ያ ማዕከል (CDC)፣ ከበሽታ ቁጥጥ
ር ማዕከል ፋውንዴሽን (CDCF) እ
ና ከ RTI International ጋር በመ
ተባበር የአለም የአዋቂዎች የትምባ
ሆ ዳሰሳ ጥናት (GATS) ጥቅምት 
21/2010 ዓ.ም በኢንስቲትዩቱ አዳ
ራሽ አውደጥናት አካሄደ፡፡
ዶክተር ጽጌረዳ ክፍሌ የኢንስቲትዩ
ቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር የመክ
ፈቻ ንግግር ባደረጉበት ወቅት የአ
ወደ ጥናቱን ዋና ዓላማ እንደገጹት 
ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶ
ች፣ከምርምር ተቋማት፣ከትምህርት 
ተቋማት፣የልማት አጋሮች፣የመገና
ኛ ብዙሃን  እንዲሁም ሌሎች በሃገ
ራችን በትምባሆ ቁጥጥር ፕሮግራ
ም ትግበራ ላይ ጉልህ ድርሻ ላላቸ
ው አካላት በጥናቱ ላይ የተገኙ ዋና 
ዋና ውጤቶችን በማቅረብ  ውይይ
ት ለማድረግ ነው ብለዋል፡፡ 
ዳይሬክተሯ አያይዘው እንደገለጹት 
በሃገራችን ትምባሆን  መጠቀም ከ
ፍተኛ የጤና ጉዳት ብሎም ያለጊዜ 
ሞትን በማስከተል ላይ መሆኑን የ
ተለያዩ የጥናት ውጤቶች አረጋግጠ
ዋል፡፡በመሆኑም የ2005 የኢትዮጵ

ያ ስነ-ህዝብ እና ጤና የዳሰሳ ጥና
ት እንደሚያሳየው 7 ፐርሰንት አዋ
ቂ ወንዶች እንዲሁም በቁጥር 35 
የሚሆኑ ሴቶች አጫሾች እንደነበር 
ያሳያል፡፡የ2005 በኢትዮጵያ የወጣ

ቶች የአለም አቀፍ የትምባሆ ዳሰሳ 
ጥናት ውጤት 10.1 ፐርሰንት የሚ
ሆኑ ተማሪዎች ትምባሆን መጠቀ
ም ሞክረው እንደሚያውቁ ያሳያል፡
፡ ስለዚህ ይህ ጥናት የትምባሆ ቁ
ጥጥርን የሚረዱ ደንቦችን፣መመ
ሪያዎችን እና የአፈጻጸም መለኪ
ያዎችን ለማዘጋጀት ለፖሊሲ አ
ውጪዎች በሃገራችን ተግባራዊ 
ሊሆኑ የሚችሉ ወቅታዊ እና ተ
ገቢ ፖሊሲዋችን እና ፕሮግራሞች
ን እንዲቀርጹ ያግዛቸዋል ሲሉ አብ
ራርተዋል፡፡
አቶ የሁሉ ደነቀ የምግብ ፣መድሃኒ
ት፣የጤና አገልግሎት አስተዳደርና 
ቁጥጥር ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪ
ያጅ በበኩላቸው ጥናቱን አስመልክ

ቶ እንደገለጹት በአፍሪካ ደረጃ የዚህ 
አይነት ጥናት ሲደረግ ኢትዮጵያ ስ
ድስተኛዋ ሀገር ስትሆን የጥናቱ ግ
ኝቶች የትምባሆ ምርቶች ቁጥጥርን 
በሚመለከት የመረጃ ክፍተቶች በበ

ረከተበት ሁኔታ ለባለስልጣኑ እና ለ
ክልል ጤና ተቆጣጣሪዎች ተጨማ
ሪ አቅም የሚፈጥር ከመሆኑም በላ
ይ በትምባሆ ምርት ስትራቴጂክ እ
ቅዳችን ውስጥ የተካተቱትን የተለያ
ዩ የቁጥጥር አላማዎች ለማስፈጸም 
የሚያግዝ ከፍተኛ አገራዊ ፋይዳ 
ያለው ጥናት ነው ብለዋል፡፡
በአውደ ጥናቱ ላይ በርካታ ጥና
ቶች የቀረቡ ሲሆን ጥናቱን አስመ
ልክቶና ስለ ትምባሆ ወቅታዊ  ሁኔ
ታዎች ላይ ብዛት ያላቸው ጥያቄዎ
ች እና አስተያየቶች ቀርበው ውይይ
ት ተደርጎባቸው መደምደሚያ ሃሳ
ብ ላይ የተደረሰ ሲሆን የፕሬስ ኮን
ፈረንስ ውይይትም ተካሂዷል፡፡ 
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. .ጊኒ ዎርምን የማጥፋት 

         ከገጽ 1 የዞረ

የማሳደግ ስራ ለነገ የሚባል አለመ
ሆኑን ልብ ሊባል ይገባል ሲሉ አብ
ራርተዋል፡፡
ዶ/ር ዲን ሲንክ የካርተር ማእከል 
የጤና ፕሮግራሞች ምክትል ፕሬዘ
ዳንት ጊኒዎረምን የማጥፍት ዘመቻ

ውን አስመልክቶ ንግግር ያደረጉ ሲ
ሆን በፕሮግራሙ ላይ የጊኒዎርምን 
በሽታ ምልክቶችን አስመልክቶ አስ
ተማሪ የሆኑ ድራማዎች እና የሙ
ዚቃ ዜማዎች በተጋበዙ አርቲስቶች
ና በሙዚቃ ባንዶች ቀርባል፡፡
 በመጨረሻም ሁሉም የፕሮግራሙ 
ተሳታፊዎች ጊኒዎርምን ለማጥፋት 
በዘመቻው ላይ በተለያዩ መንገድ እ
ንደሚሳተፉ ቃል የመግባት ስነ-ስረ

ዓት ተካሂዶ የእለቱ ፕሮግራም ተ
ጠናቋል፡፡
የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተወካዮ
ች፣የተለያዩ ባለድርሻ አካላት፣የዓለ
ም ጤና ድርጅት ተዎካዮች የኢንስ
ቲትዩቱ የበላይ ሃላፊዎች እና ሰራ
ተኞች፣የተለያዩ የሚዲያ አካላት እ
ና የካርተር ማዕከል  አባላት በዝግ
ጅቱ ላይ ተገኝተዋል፡፡
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ዲቋቋም አድርጓል፡፡በዚህም መሠረ
ት የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢ
ንስቲትዩት ግብረ-ኃይሉን እንዲያስ
ተባብርና እንዲመራ ኃላፊነት ተሰ
ጥቶታል፡፡
ብሔራዊ ግብረ-ኃይሉ እጅግ በጣም 
ረዥም ጊዜ በወሰደና ብዙ ጥልቅ 
ውይይቶችን ባስተናገደ ሂደት ጥና
ቱ የዓለም ጤና ድርጅት ያወጣቸው
ን መሥፈርቶችና መመሪያዎችን ባ
ሟላ መልኩ እንዲካሄድ የሚያስች
ል ኘሮቶኮል የአዘጋጀ ሲሆን ኘሮቶ
ኮሉንም በጣም የዳበረና ፍፁም የተ
ሟላ ለማድረግ በመስኩ የላቀ ዕው
ቀት ያላቸው ምሁራን እንዲተቹት 
ከመደረጉም በተጨማሪ የሲዲሲ-አ
ትላንታ፣ የዓለም ጤና ድርጅትና የ
ክሊንተን ሄልዝ አክሰስ ኢኒሼቲቭ 
ዋና መሥሪያ ቤት የመስኩ ኤክሰ
ፐርቶች እንዲገመግሙትና እንዲያ
ጠናክሩት ከመደረጉም በላይ በኢት
ዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩ

ት የሳይንስና ኤቲካል ግምገማ ጽ/
ቤት (Scientific Ethical Review 
Office) ታይቶና ተገምግሞ እንዲ
ፀድቅ በማድረግ ጥናቱ እንዲጀመር 
ተደርጓል፡፡ 
በዓለም ጤና ድርጅት መመሪያዎች
ና ምክረ-ሃሳቦች መሠረት የተያዘው
ን ጥናት ዓይነት ለማከናወን ቢያንስ 
500 የኤች.አይ.ቪ ቫይረስ አንቲቦዲ 
ይዘታቸው በትክክል የተረጋገጠላቸ
ው ናሙናዎች ስለሚያስፈልጉ ከኢ
ትዩጵያ ከተገኙት 263 ናሙናዎች 
በተጨማሪ 88 የቫይረሱ አንቲቦዲ 
የሌለባቸውና 149 የቫይረሱን አንቲ
ቦዲዎች የያዙ ናሙናዎች ከሲዲሲ 
አትላንታ ሴሮሎጂ ላቦራቶሪ በትብ
ብር መልክ ተገኝተው ባዮባንኩ በጠ
ቅላላው በ200 የቫይረሱን አንቲቦዲ 
በያዙና 300 የቫይረሱን አንቲቦዲ በ
ሌላቸው ደረጃን በጠበቁ ናሙናዎች 
እንዲደራጅ የተደረገ መሆኑን  የግ
ምገማ ጥናት ውጤት ይፋ በተደረገ
በት ወቅት ታውቋል፡፡ 
የኢትዮጵያ የሕብረተሰብ ጤና ኢ
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ንስቲትዩት ለፍተሻና ግምገማ ጥና
ት የሚውሉ የተሟሉ እና 800 ም
ርመራዎችን ማድረግ የሚያስችሉ 
የመመርመሪያ ኪቶች አቅራቢዎች/
አምራቾች እንዲያስገቡ በድረህ ገጾ
ች እንዲሁም በአዲስ ዘመንና በሄ
ራልድ ጋዜጣ ማስታወቂያ በማው
ጣት የመመርመሪያ ፤ከአለም ጤና 
ጥበቃ ድርጅት የጥራት ቅድመ እ
ውቅና ወይም Global Fund ዝር
ዝር ውስጥ መሆን የተሟላ ማለት
ም ቢያንስ የመጠቀሚያ መመሪያ 
መርፌ፣ የአልኮል መጥረጊያ ናሙ
ና ማሸጋገሪያ ቁስ እንዲሁም የመ
ጠቀሚያ ጊዜ ቢያንስ 12 ወር መሆ
ን እና ከአቅራቢዎች ከአምራቾች የ
ውክልና ሰነድ ማቅረብ መቻል የሚ
ል ማስታወቂያ በማወጣት ለ30 ተ
ከታታይ ቀናት የመመርመሪያ ኪቶ
ቹ ማስገባት እንዳለባቸውና  በግምገ
ማው ሂደት ለመሳተፍ የሚጠበቅባ
ቸው መስፈርቶች በማስቀመጥ  ሂ
ደቱ እንደተከናወነ በዝርዝር በመገለ
ጫው ቀርበዋል፡፡ 


