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መግቢያ
በሀገራችን ሥር ሰዯው የቆዩትን ዴህነትንና ኋሊቀርነት ታግል በማሸነፌ የዲበረ ዱሞክራሲ እና የበሇፀገች
ኢትዮጵያን ሇማየት በማሇም ሌማታዊና ዱሞክራሲያዊ መንግሥታችን የነዯፊቸውን ፖሉሲዎች እና
ስትራቴጂዎች ወዯ ተግባር ሇመቀየር የሚያስችሌ የማስፇፀም አቅም ሇመገንባት ከፌተኛ ጥረት ሲዯርግ
ቆይቷሌ፡፡ በሂዯቱም አያላ ውጤቶች የተመዘገቡ ቢሆንም በዯረስንበት የዕዴገት ዯረጃ የሌማት አቅሞችን
በተሇይም ፐብሉክ ሰርቪሱን ሇተሌዕኮው ብቁ በማዴረግ ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት ማረጋገጥ
አማራጭ የላሇው ተግባር ሆኗሌ፡፡
በክሌሊችን

የተጀመረውን

ሌማትን

ሇማፊጠንና

መሌካም

አስተዲዯርን

ሇማስፇን

ብልም

ኪራይ

ሰብሳቢነትን ከምንጩ ሇማዴረቅ ተግባራዊ እየተዯረጉ የሚገኙት የሪፍርም ሥራዎች እያበረከቱትያሇው
አስተዋፆ ከፌተኛ እንዯሆነይታወቃሌ፡፡ ይሁን እንጂ የፐብሉክ ሰርቪሱን የማስፇፀም አቅም በማጎሌበት
ቅሌጥፌናና ውጤታማነት በማረጋገጥ መሌካም አስተዲዯር ሇማስፇንተግባራዊ እየተዯረጉ የሚገኙትን
የሪፌርም ፕሮግራሞች ይበሌጥ ውጤታማ ሇማዴረግ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የሇውጥ ሠራዊት
ግንባታና ትግበራ አሰራርአጠናክሮ መዘርጋት አስፇሊጊ መሆኑ ታምኖበት እንቅስቃሴ ሲዯረግ ቆይቷሌ፡፡
በዚህ የትግሌ ሂዯትም የኪራይ ሰብሳቢነት ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚሙለ በሙለ በመናዴበምትኩ ሌማታዊ
ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚሇማስፇን ሁለም አመራር፣ ሠራተኛና ተገሌጋዩ ህዝብበነቃ ተሳትፍና በተነሳሽነት
ስሜት የሇውጥ ማስፇፀሚያ መሳሪያዎችን በመጠቀም ፐብሉክ ሰርቪሱን ውጤታማነት ማረጋገጥ
ይጠበቅበታሌ፡፡
ስሇሆነም መሌካም አስተዲዯርን ሇማረጋገጥ የተጀመረው እንቅስቃሴ በአሠራር ሥርዓት ጭምር
ሇማጠናከር በሁለም የመንግስት ተቋማት የሪፍርም ፕሮግራሞችን ተግባራዊ በማዴረግ ተጨባጭ
ውጤት ማስመዝገብ እንዱቻሌ
የመታዯስ

እንቅስቃሴ ውስጥ

ከፌተኛ ትኩረት በመስጠት ርብርብ ማዴረግ በሚሇን በጥሌቀት
እንገኛሇን፡፡በመሆኑም የተጀመሩት የሪፍርም ሥራዎች በየተቋማቱ

ሥርዓት ሆነው ወዯ ማይቀሇበሱበት ዯረጃ እንዱዯርሱ ሁለም ተቋማት የሇውጥ ሠራዊት ግንባታና
ትግበራን በባሇቤትነት ሉመሩትና ሉተገብሩት የሚገባ ጉዲይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ እንዯሚታወቀው የሪፍርም
ሥራዎች በዋናነት በፖሇቲካ አመራሩ ቁርጠኝነት፣ በህዝብ ተሳትፍና ባሇቤትነት የሚፇጸም ስሇሆነይህን
ወሳኝ ጉዲይ ይበሌጥ ውጤታማ በማዴረግ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር ዕቅድቻችንን ወጥነት ባሇው
መሌኩ መፇጸም የሚያስችሌ አሰራርና አዯረጃጀት መዘርጋት ያስፇሌጋሌ፡፡
በመሆኑም የሇውጥ ሠራዊት አካሊት የሆኑ የሌማት አቅሞች በጋራና በተቀናጀ መሌኩ በማንቀሳቀስ
ዕቅዴን በሊቀ ዯረጃ ከመፇጸምና ከተሌዕኮ ግሌፅነት አንፃር የሚስተዋለ ውስንነቶችን በመቅረፌ ፇጣን
ሌማትና መሌካም አስተዲዯርን ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ አሠራርና አዯረጃጀት መዘርጋትና ይበሌጥ
ማጠናከር አስፇሊጊ በመሆኑ ይህ የፐብሉክ ሰርቪሱ የሇውጥ ሰራዊት ግንባታ ማኑዋሌ ተሻሽል
ተዘጋጅቷሌ፡፡
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ክፌሌ አንዴ
ጠቅሊሊ
1.1. አጭርርዕስ
ይህ

ማኑዋሌ

በዯቡብ

ብሔሮች፣ብሔረሰቦችና

ሕዝቦች

ክሌሊዊ

መንግስት"የተሻሻሇው

የፐብሉክ

ሰርቫንቱ የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ ማኑዋሌ ቁጥር------/2009" ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡

1.2. ትርጓሜ
የቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም እስካሌተሰጠው ዴረስ በዚህ ማኑዋሌ ውስጥ፡1.2.1. “የሇውጥ ሠራዊት”

ማሇት አመራር፣ ፐብሉክ ሰርቫንት እና ተገሌጋዩን አጣምሮ የያዘና

የተቋምን ተሌዕኮ ሇማሳካት የሚፇጠር የማስፇፀም አቅም ማሇት ነው፡፡
1.2.2. “የህዝብ ክንፌ” ማሇት በየተቋማቱ አገሌግልት ተቀባይና ተጠቃሚ የሆኑ የተሇያዩ
የህብረተሰብ ክፌሌ አዯረጃጀቶችን እንዱሁም ባሇዴርሻና ተባባሪ አካሊት የሚያካትት
አዯረጃጀት ማሇት ነው፡፡
1.2.3. “የመንግስት ክንፌ” ማሇት በአንዴ የመንግስት ተቋም ውስጥ ከሚያገሇግለ ሠራተኞች
እስከ ተቋም አመራር ዴረስ የሚያካትት አዯረጃጀት ማሇት ነው፡፡
1.2.4. “ስትሪንግ ኮሚቴ” ማሇት በየአስተዲዯር እርከኑ የሚገኙ የመንግስት መስሪያ ቤት
ኃሊፉዎችን ያካተተ አዯረጃጀት ነው፡፡
1.2.5. “የህዝብ መዴረክ” ማሇት በገጠር ቀበላ ወይም በከተማ ቀጠና፣ በገጠር ወረዲ ወይም
በከተማ ቀበላ፣ ዞንና በከተማ አስተዲዯር ዯረጃ የህብረተሰብ ተሳትፍ አዯረጃጀት
ተወካዮች የሚሳተፈበት በከፌተኛ አመራሩ የሚመራ መዴረክ ማሇት ነው፡፡
1.2.6. “የመንግስት መስሪያ ቤቶች ማኔጅመንት” ከመስሪያ ቤቱ የበሊይ ኃሊፉ እስከ የሥራ ሂዯት
ባሇቤት ወይም አስተባባሪ የሚሰባሰቡበት አዯረጃጀት ማሇት ነው፡፡
1.2.7. “የሇውጥ ቡዴን”ማሇት የሥራ ሂዯት ማሇት ነው፡፡
1.2.8. በተራ ቁጥር ‘1.2.7’ የተሰጠው ትርጉም ቢኖርም በክሌሌ ዯረጃ በአንዲንዴ የሥራ ሂዯቶች
እንዱሁም በዞኖች፣ በወረዲዎች፣ በከተሞችና በቀበላ ዯረጃ በየሥራ ሂዯቱ የሚመዯበው የሰው
ሃይሌ ቁጥር አነስተኛ ሲሆን በተቻሇ መጠን ተዛማጅ ተግባራት ያሊቸው ሂዯቶች በአንዴ ሊይ
እንዱሰባሰቡ ተዯርጎ የሚፇጠር አዯረጃጀት ማሇት ነው፡፡
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1.2.9. “የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት ”በየሥራ ሂዯት ወይም በሇውጥ ቡዴን ውስጥ የሚኖሩ
ከሁሇት እስከ ሰባት የሆኑ ፇፃሚዎች በተመሳሳይ ወይም ተዛማጅ ተግባራት ዙሪያ
የሚዯራጁበትና በአንዴ ግንባር ቀዯም የሚመራ አዯረጃጀት ማሇት ነው፡፡
1.2.10. “ግንባር

ቀዯም” ማሇት በአንዴ የሥራ ሂዯት ወይም አንዴሇአምስት አዯረጃጀት ውስጥ

ካለት ሠራተኞች ውስጥ በአመሇካከቱ፣ በክህልቱ፣ በስነምግባሩ፣ በሥራአፇፃፀሙ፣
በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት አቋሙና ትግለ፣ በተባባሪነቱ፣ በሥራ ተነሳሽነቱ አርአያ የሆነ
ሠራተኛ ማሇት ነው፡፡
1.2.11. “የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪ” ማሇት ከግንባር ቀዯሞች መካከሌ የአመሇካከትና የተግባር
አፇፃፀም የተሻሇ ሆኖ የ1ሇ5 አዯረጃጀት እንዱመራ የተሰየመ ፇጻሚ ወይም አስተባባሪ
ማሇት ነው፡፡
1.2.12. “የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪዎች ፍረም” ማሇት በተቋሙ ኃሊፉ ወይም ተወካይ ሰብሳቢነት
በወር አንዴ ጊዜ ከ1ሇ5 መሪዎች ጋር የሚዯረግ የጋራ የውይይት መዴረክ ማሇት ነው፡፡
1.3. የማኑዋለአስፇሊጊነት


በፐብሉክ

ሰርቪስ

ተቋማትየሇውጥ

ሠራዊትአዯረጃጀትናግንባታወጥ

በሆነ

ማዕቀፌ

እንዱመራ ሇማዴረግ፣


በፐብሉክ ሰርቪሱ ተቋማትውስጥ የሇውጥ ሠራዊት አዯረጃጀትና ግንባታ ቀጣይነት
በማረጋገጥ ተቋማዊ ሇውጥንና ውጤታማነትን ሇማረጋገጥ፣



በየመስሪያቤቱ አገሌግልት አሰጣጥ እናና ዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ የህዝቡን ተሳትፍ
ሇማሳዯግና እርካታን በማረጋገጥ መሌካም አስተዲዯር ሇማስፇን፣

 በየዯረጃው ባሇው አመራር ወቅቱን የጠበቀ የክትትሌና ዴጋፌ ሥርዓት በመፌጠርና
የአገሌገልት

አሰጣጥና

የእቅዴ

አፇፃፀም

ማነቆዎችን

በመፌታት

የGTP

ዕቅዴ

ሇማሳካት፣
1.4 ዓሊማ
በፐብሉክ ሰርቪሱ ውስጥ የሇውጥ ሠራዊት በመገንባት የዕቅዴ አፇፃፀምን ውጤታማነት በማሳዯግ
የተገሌጋዩን ህብረተሰብ እርካታ በመጨመር መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፇን ነው፡፡
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ክፌሌሁሇት
የፐብሉክ ሰርቪስ የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ መርሆዎች
2.1. የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ መርሆዎች
አሳታፉነት
በሇውጥ

ሰራዊት

ግንባታ

ማዕቀፌ

አሳታፉነት

ስንሌ

የሚመሇከታቸው

አካሊት

በተሇይ

የመንግስት ተቋማት በሚያከናውኗቸው ተግባራት ሂዯት በዕቅዴ ዝግጅትና አፇፃፀም ህዝቡ
ቀጥተኛና የተዯራጀ ተሳትፍ እንዱኖረው ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም የሇውጥ ሠራዊቱ
አካሊት ከዕቅዴ ዝግጅት ጀምረው በዕቅደ አፇፃፀም ሂዯትና በአፇፃፀም ግምገማው በሚገባ
የተዯራጀና ንቁ ተሳትፍ ካሊዯረጉ በስተቀር የሚያሰራ ዕቅዴ የማዘጋጀቱ ዕዴሌ ጠባብ ከመሆኑም
በሊይ አፇፃፀሙ ውጤታማ ሉሆን አይችሌም፡፡ የተዯራጀ ተሳትፍ ሇዕቅደ ውጤታማነት፣
የባሇቤትነት መንፇስና ቁርጠኝነት ሇመፌጠር ሁነኛ መሳሪያ ነው፡፡ በአጭሩ የአሳታፉት መርህ
የሚመሇከታቸው የሇውጥ ሠራዊት ክንፍችን በሚገባበ መሳተፌ የዕቅዴ ባሇቤት መሆን
መቻሊቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡
ግሌጽነትና እና ተጠያቂነት
ግሌጽነት የመንግስት ተቋማት የውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ምን እንዯሚመስሌ፣በምን መርህና ህግ
እንዯሚመራ፣እንዳት እንዯሚፇጸም፣ በማን እንዯሚፇጸም፣ መቼ እንዯሚፇጸም ከማሳወቅ
አንስቶ ምን እንዯተወሰነ፣ ምን እንዯተፇጸመ የአፇፃፀሙን ሙለ መረጃ በሚቻሇው መንገዴ
ሁለ በግሌጽ መስጠት ነው፡፡ የዚህ መርህ መሠረታዊ ቁም ነገሩ ዜጎች በቂ መረጃ ያሊቸው
ያወቁ ሆነው ተገቢውን አቋም መያዝ የሚያስችሌ መሆኑ ነው፡፡ መረጃ በማጣት ምክንያት
የሚፇጠር

አሇመግባባት፣አሇመተማመንና

ጥርጣሬ

ማስወገደ

ነው፡፡

እንዱሁም

ስህተትን

በቀሊለ ሇማወቅና ሇመፌታት የሚቻሌበትን ሁኔታ መፌጠር ነው፡፡ ዜጎችን ሇማገሌገሌ
የተቀመጠ አገሌጋይ ከተገሌጋዩ ዴብቅ ሉሆን አይችሌም፡፡ በመሆኑም ሁለም ሴክተር መስሪያ
ቤት የዜጎች ቻርተር በማዘጋጀት ሇሁለም የሠራዊት ክንፍችና ሇመሊው ተገሌጋይ ግሌጽ
ማዴረግ አሇባቸው፡፡ በተጨማሪም ተጠያቂነት ሇተገሌጋዩ ጥራት ያሇውና ከአዴልዎ ነፃ የሆነ
ቀሌጣፊ አገሌግልት የመስጠትና በቻርተሩ በተቀመጠው መሰረት መፇጸም ማሇት ነው፡፡
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ሴኩሊሪዝም
በመንግስት ተቋማት ውሰጥና በመንግስት ንብረት አማካይነት ማንኛውንም ዓይነት ኃይማኖታዊ
አዴልዎ የሚያንፀባርቅ መሌዕክት የሚያስተሊሌፌ እንቅስቃሴ ወይም ዴርጊት መፇፀምም
የዜጋውን

ከአዴሌዎ

የፀዲ

መንግስታዊ

አገሌግልት

የማግኘት

መብት

የሚጋፊ

ስሇሆነ

አመራሩም ሆነ ሠራተኛው ከእንዱህ ያሇ ዴርጊት መቆጠብ ይኖርበታሌ፡፡ የመንግስት ተቋማት
ሁለም ዜጋ በአመሇካከቱ፣ በኃይማኖቱ… ወዘተ ምንም ሌዩነት ሳይዯረግበት የሚገሇገሌባቸው
ሴኩሊር ተቋማት ስሇሆኑ እነዚህ ተቋማት ዜጎች ፌትሃዊ አገሌግልት የሚያገኙባቸው ስፌራ
መሆናቸው ታውቆ በእያንዲንደ የመንግስት መ/ቤት ይሄው በተሟሊ መሌኩ ተግባራዊ መሆኑን
ማረጋገጥ የእያንዲንደ አመራርና ሠራተኛ ኃሊፉነት ነው::
የህግ የበሊይነትን መከተሌ
የህግ የበሊይነት ሲባሌ የሁለም ዜጎች መብቶችና

ጥቅሞች በእኩሌነት የሚጠበቁበት

የዱሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረት የሆነ መርህ ነው፡፡ በመሆኑም ዜጎች በህገ መንግስቱና
ከዚህ በመነጩ ህጎች መሰረት በፆታ፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት፣ በፖሇቲካ፣ በማህበራዊ አመጣጥ፣
በሀብት፣ በትውሌዴ ወይም በላሊ አቋም ምክንያት ሌዩነት ሳይዯረግ ዜጎች ሁለ በህግ ፉት
እኩሌና በመንግስት ተቋም በእኩሌነት የመገሌገሌ መብታቸው ሉጠበቅ ይገባሌ፡፡ ስሇሆነም
ሁለም

የሰራዊቱ

ክንፍች

ይህንኑ

ሇማረጋገጥ

በጋራም

ሆነ

በተናጠሌ

መንቀሳቀስ

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
ሇህዝብ ጥቅም ቅዴሚያ መስጠት

የህዝብ

ጥቅም

ማስቀዯም

ማሇት

ህዝቡን

የሚጎደ

ተግባራትን

አሇመፇፀምና

በላልች

የሚፇፀሙና የሚራመደ ጎጅ አስተሳሰቦችን በፅናት በመታገሌ በላሊ በኩሌ ህዝቡን የሚጠቅሙ
እርምጃዎችን ዯግሞ በተከታታይ መውሰዴ ሊይ የተመሰረተ ትግሌ ይሆናሌ፡፡ እነዚህም
በምንሰጣቸው አገሌግልት፣ በምንፇፅማቸው ተግባራትና በምንወስናቸው ውሳኔዎች አማካኝነት
የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡ በላሊ በኩሌ ዜጎች ሇሚፇሌጉት አግሌግልት በሙለ ፇጣን ምሊሽ
መስጠትንም የሚጨምር ነዉ፡፡ በመሆኑም በየዯረጃው የሚገኙ የመንግስት ተቋማት ይህንኑ
መርህ

ተቀብሇው

በጽናት

ተግባራዊ

በማዴረግ

ይጠበቅባቸዋሌ፡፡
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ተሌዕኮዉን

በዚሁ

አግባብ

መፇጸም

የጋራ መግባባት
የጋራ መግባባት ማሇት በዋናነት በአገራዊ ራዕይ ሊይ መግባባትና ከዚያም በየተቋማቱ ራዕይና
በሚተገበሩ ፖሉሲዎች፣ስትራቴጂዎችና ዕቅድች ሊይ የጋራ ስምምነት ሊይ መዴረስ ማሇት
ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር ዕቅድቹ በሁሇቱ የሰራዊት ክንፍች የጋራ ተሳትፍ በውጤታማነት
መፇጸም ሊይ መግባባት ሲሆን ሇዚህም በተቀናጀ መሌኩ በመንቀሳቀስ አስፇሊጊነቱን በማመንና
በተዯራጀ መሌኩ በሇውጥ ሠራዊት አግባብ በዕሇት ተዕሇት ትግሌ ተግባራትን በቋሚ መዴረኮች
በጋራ መምራት ነው፡፡
ቅንጅታዊ አሰራር
በሇውጥ ቡዴን ወይም በእያንዲንደ የሥራ ሂዯት ውስጥ የሚገኙ ሠራተኞች በየሥራ ሂዯቱ
የተሠጠውን ዕቅዴ መሬት የማስነካት ሚና እንዱጫወቱ እያንዲንደ ሠራተኛ በአንዴ ሇአምስት
አዯረጃጀት ይተሳሰራሌ፡፡ የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት በየሳምንቱ ሇሇውጥ ቡዴን አዯረጃጀት
ሪፖርት ያቀርባሌ እንዱሁም የሇውጥ ቡዴኑ ሪፖርት ሇማኔጅመንት ቀርቦ ግብረ መሌስ
ይሰጥበታሌ ከመስጠት ባሻገር በተቋሙ ያለ ስራ ሂዯቶች እና ተቋማት ከተቋማት ጋር
ተቀናጅተው ተግባራትን በሊቀ ዯረጃ የሚፇጽሙ ይሆናሌ ማሇት ነው፡፡
ቀሌጣፊነትና ውጤታማነት
የመርሁ ዋነኛ ይዘት የማቀዴ፣የመፇጸምም ሆነ አፇፃፀምን መሇካትና ተጠቃሚ መሆን ወይም
ማንኛውም ሥራ በተገቢው አዯረጃጀት ፣ፌጥነትና ግብዓት በመጠቀም የሚፇሇገውንና የሚገባን
ውጤት ማምጣት መቻሌ ነው፡፡ የጊዜም ይሁን የሀብት ብክነት መኖር የሇበትም ነው፡፡
ቅሌጣፋ ፌጥነትና ተገቢውን ሀብት ተጠቅሞ መሥራትን ሲነግረን፤ ውጤታማነት ግን
የሚፇሇገው

ሇውጥ

መምጣቱን

የሚነግረን

ነው፡፡

በመሆኑም

አንዴ

ስራ

ሰራን

ስንሌ

በቅሌጣፋና ውጤታማነቱ በአንዴ ሊይ ሇክተን እንጂ በአንዯኛው ብቻ ነጥሇን አይሆንም፡፡
ቅሌጣፋ የራሱ ዋጋ ያሇውን ያህሌ ያሇውጤታማነት ብቻውን እየበተኑ የመሄዴ ያህሌ
ይሆናሌ፡፡ ያሇቅሌጣፋም እንዱሁውጤታማነት የሚታሰብ አይዯሇም፡፡
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ቀጣይነት ያሇው አቅም ግንባታ
ቀጣይነት ያሇው አቅም ግንባታ ሉረጋገጥ የሚችሇው ከተቋማዊ ውጤት ጋር የተሳሰረ ቀጣይነት
ያሇው

ፇፃሚ

ኃይሊትን

የማብቃት

አሠራር

ሲኖር

ነው፡፡

ይህንንም

ማሳካት

የሚቻሇው

ተከታታይነት ባሇው ምዘናና ግምገማ ሊይ በመመስረት የሰው ሀብትን ማብቃት ሲቻሌ ነው፡፡
ቀጣይነት ያሇው መሻሻሌ
ቀጣይነት ያሇው የአፇፃፀም መሻሻሌ ማረጋገጥ ሲሆን፣ ትኩረቱ ዯግሞ የተቋም የቡዴንና
የግሇሰቦች ውጤታማ መሆን፣ ሥራው በትክክሌ መሠራቱ ብቻ ሳይሆን ትክክሇኛው ሥራ
መሠራቱ" ውጤት መገኘቱን ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ውጤቱ እንዳት እንዯተገኘ ማወቅና
ሇቀጣይ አፇጻጸም መሻሻሌ ትምህርት መውሰዴ ጭምር ነው፡፡
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ክፌሌ ሶስት
የሇውጥ ሠራዊት አካሊት፣ አዯረጃጀት፣ ተግባርና ኃሊፉነት
3.1 የሇውጥ ሠራዊት አካሊት
3.1.1 የመንግስት ክንፌ
ሀ. አመራር
1. የሇውጥ ሰራዊት ግንባታ ስትሪንግ ኮሚቴ
2. የመንግስት መስሪያ ቤት ማኔጅመንት
ሇ. ፐብሉክ ሰርቫንት
1. የሇውጥ ቡዴን
2. የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት
3.1.2 የህዝብ ክንፌ
1. የተሇያዩ የህዝብ አዯረጃጀቶች
2. አገሌግልት ተቀባዮችና ተጠቃሚዎች

3.2 የሇውጥ ሠራዊት አካሊት፣ አዯረጃጀት፣ ተግባርና ኃሊፉነት
3.2.1 የስትሪንግ ኮሚቴ አዯረጃጀት፣ ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት


የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ ስትሪንግ ኮሚቴ በየአስተዲዯር እርከኑ የሚገኙ የመስሪያ ቤት
ኃሊፉዎችን ያካተተ አዯረጃጀት ነው፡፡



በዞን፣ ሌዩ ወረዲ እና ወረዲ በዋና አስተዲዲሪ ወይም አስተዲዯሪው በማይኖርበት ጊዜ
በምክትሌ አስተዲዯሪ ሰብሳቢነት እና በፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት መመሪያ
ወይም ጽህፇት ቤት ኃሊፉ ፀሐፉነት የሚመራ ይሆናሌ፡፡ በከተሞች ዯረጃ ዯግሞ በከንቲባ
ሰብሳቢነት ወይም በማይኖርበት ጊዜ በምክትሌ ከንቲባ ወይም በተወካይ ሰብሳቢነትና
በፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ጽህፇት ቤት ኃሊፉ ፀሐፉነት

የሚመራ

ይሆናሌ፡፡

ሇ. ተግባርና ኃሊፉነት


የስትሪንግ ኮሚቴው በየሶስት ወሩ ውይይት ያካሂዲሌ፤የንቅናቄ አጀንዲዎችን
ሇማስፇፀም አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ ከዚህ ባጠረ ጊዜ ሉሰበሰብ ይችሊሌ፡፡
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በክሌሌ፣ በዞን፣በወረዲና ከተማ አስተዲዯር በፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት
ሌማት ቢሮ፣ መምሪያ እና ጽህፇት ቤት ተገምግሞ የቀረበሇትን የመንግስት
ተቋማት የሇውጥ ሰራዊት ግንባታ አፇፃፀም ሪፖርት በየሶስት ወሩ በቃሇ ጉባዔ
በማስዯገፌ ገምግሞ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣



የሇውጥ ሠራዊቱን ተግባር ይገመግማሌ፣ የማስተካከያ እርምጃዎችን በመውሰዴ
ቀጣይ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣



የተዯራጀ ሪፖርት በየዯረጃው ሇሚመሇከታቸው የበሊይ አካሊት ያስተሊሌፊሌ፣

3.2.3 የፐብሉክ ሰርቪስ ተቋማት ማኔጅመንት አዯረጃጀት፣ ተግባርና ሃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት
የመንግስት መስሪያ ቤቶች በአዋጅ የተሰጣቸውን ሥሌጣንና ተግባር ሇመፇጸም ቀዯም ሲሌ ሲሰሩበት
የነበረውን አዯረጃጀት ተከትል የሚፇጸም ይሆናሌ፡፡
ሇ. ተግባርና ኃሊፉነት


ወር በገባ የመጀመሪያው ማክሰኞ ዕሇት በቋሚነት የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ ያሇበትን ዯረጃ
ራሱን በቻሇ ቃሇ-ጉባኤ መዝገብ ይገመግማሌ፣



ከመስሪያ ቤቱ አገሌግልት ተቀባይ ህዝብ ጋር

በአመት አራት ጊዜ በመስሪያ ቤቱ ሀሊፉ

ሰብሳቢነት ውይይት ያዯርጋሌ፣


በዕቅዴ አፇፃፀም ሊይ በየሦስት ወሩ አጠቃሊይ የሰራተኛ ውይይት ያካሂዲሌ፣



የማኔጅመንቱ ሰብሳቢ የሇውጥ ሠራዊት ግንባታንውጤታማ ሇማዴረግ የ1ሇ5 አዯረጃጀት
መሪዎች ፍረም በወር አንዴ ጊዜ ያካሂዲሌ፣



የማኔጅመንቱ ሰብሳቢ የተቋሙ ሀሊፉ በየ15 ቀኑ ከሇውጥ ቡዴን የሚቀርብሇትን ሪፖርት
በሌማት ዕቅዴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት እንዱጠናቀር ያዯርጋሌ፣



ከሌማት ዕቅዴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ተጠናቅሮ የቀረበውን ሪፖርት በመገምገም በየወሩ በፅሁፌ
ግብረ መሌስይሰጣሌ፣



የፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሃብት ሌማት ሴክተር የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ አፇፃፀምን
በኢንስፔክን ቡዴን ሇሚያዯርገው ዴጋፌና ክትትሌትብብር ያዯርጋሌ፣ አስፇሊጊውን መረጃ
ይስጣሌ፣



የሇውጥ ሥራዎችን አፇጻጸም የሚመሇከት የተጠቃሇሇ ሪፖርት ሇሚመሇከተው አካሌ
ያቀርባሌ፣
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በተቋሙ ወይም በሴክተሩ በሇውጥ ሰራዊት አፇጻጸም የተገኙ ውጤቶችና ሇውጦች በየወሩ
በሌማት ዕቅዴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ተዯራጅተው እንዱያዙ ያዯርጋሌ፣



በመስሪያ ቤቱ ውስጥ የሌማታዊ ፖሇቲካሌ ኢኮኖሚ የበሊይነት እንዱኖረው የመስሪያ ቤቱ
ዕቅዴና የሇውጥ ኘሮግራሞች ቀጣይነት ባሇው መንገዴ እንዱፇፀሙ ተገቢውን አመራር
ይሰጣሌ፣



በሇውጥ ሠራዊቱ ያለ የአመሇካከት፣ የክህልትና የግብዓት ችግሮችን እየሇየ በቂ ዝግጅት
በማዴረግ በውይይትና በሥሌጠና ሠራዊቱን ያበቃሌ፣



በመሌካም አስተዲዯር እርካታን ሇማረጋገጥ አገሌግልቱን በስታንዲርደ እና ዕቅዴን ዯግሞ
በመርሃ ግብሩ መሠረት መፇፀሙን ያረጋግጣሌ፣ የዕርካታ ዯረጃ ይመዘናሌ፣



የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮችን ሇይቶ በአመሇካከት፣ በአሠራር እና በተጨባጭ እርምጃዎች
በማስዯገፌ ተግባራዊ መዯረጉን ያረጋግጣሌ፣



የአንዴ ሇአምስትና የሇውጥ ቡዴን በአግባቡ ተዯራጅተው ተግባራትን በንቅናቄ መንፇስ
እየፇፀሙ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፣



መሌካም ተሞክሮዎች እንዱሇዩ፣ እንዱቀመሩና እንዱስፊፈያዯርጋሌ፤



በዜጏች ቻርተር መሠረት ተቋሙ ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት እየሰጠ መሆኑን
ያረጋግጣሌ፤ በአገሌግልት አሠጣጥ የሚከሰቱ ቅሬታዎችን ይሇያሌ፣ መፌትሄ ይሰጣሌ፣

3.2.4 በክሌሌ የሇውጥ ቡዴን አዯረጃጀት ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት
በየተቋማቱ የሚኖሩ የሇውጥ ቡዴኖች ተጠሪነታቸው ሇማኔጅመንት ሆኖ የሚከተሇው አዯረጃጀት
ይኖራቸዋሌ፦


አንዴ የስራ ሂዯት በስሩ አስተባባሪውን ሳይጨምር 2 እና ከዚያ በሊይ የሆኑ የ1ሇ5 አባሊት
ካለት የሇውጥ ቡዴን ሆኖ ይዯራጃሌ፣



አንዲንዴ ፇፃሚ ካሊቸው የስራ ሂዯቶች /one man team/ ተውጣጥተው የሚዯራጁ የ1ሇ5
አዯረጃጀቶች የሇውጥ ቡዴን ሰብሳቢ በመስሪያ ቤቱ ኃሊፉ ይሰየማሌ፣



አስተባባሪውን ጨምሮ ሁሇት አባሊት ያሊቸው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የስራ ሂዯቶች ሲኖሩ
አንዴ ሊይ በማጣመር በአንዴ የሇውጥ ቡዴን ይዯራጃለ፡፡ የሇውጥ ቡዴን ሰብሳቢም
በመስሪያ ቤቱ ሀሊፉ የሚሰየም ይሆናሌ፣



የሰው ሃብት አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ ሂዯት በጋራ አገሌግልት ስር ያለ ሰራተኞችን በመያዝ
አንዴ የሇውጥ ቡዴን ሆኖ ይዯራጃሌ፣
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የየስራ ሂዯት ባሇቤት ወይም አስተባባሪ የሇውጥ ቡዴን ሰብሳቢ ይሆናሌ፣



ፀሃፉዎች፣ ሹፋሮችና ተሊሊኪዎች በየስራ ሂዯታቸውየሇውጥ ቡዴን አባሊት ይሆናለ።

ሇ. ተግባርና ኃሊፉነት


በ1ሇ5 መሪ ሪፖርት አቅራቢነት ከሁለም የ1ሇ5 ቡዴን አባሊት ጋር በየ15 ቀኑ ሰኞ
ከ10፡00 ሰዓት ጀምሮ የጋራ ውይይት በማዴረግ አፇፃጸም ይገመገማሌ፤ በቃሇ-ጉበኤ
የተዯገፇ ግብረ-መሌስ ሇ1ሇ5 አዯረጃጀቶች ይሰጣሌ፣



ከሇውጥ ቡዴን ተገምግሞ የሚቀርበውን ሪፖርት በዘርፌ ኃሊፉ ተገምግሞ ሇተቋሙ ሃሊፉ
ያቀርባሌ፣



እያንዲንደ ፇፃሚ ሳምንታዊ ዕቅዴና አፇጻጸም ሪፖርት ማቅረቡን ያረጋግጣሌ፣



በየሩብ አመቱ የሇውጥ ቡዴኑን ዕቅዴ አፇጻጸም በመገምገም የዕቅዴ አፇጻፃም ዯረጃ
ይሇያሌ፣



በሇውጥ ቡዴኑ ውስጥ የሚገኙትን የ1ሇ5 አባሊት ወርሃዊ ምዘና ገምግሞ ያጸዴቃሌ፤
ሇስዴስት ወሩ የፇጻሚዎች ዕቅዴ አፇጻጸም የባህርይ ምዘና በግብዓትነት ይጠቀማሌ፣



የስራ ሂዯቱንዕቅዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ ከትግበራ አንጻር የሚታዩ የአመሇካከት፣ የክህልትና
ግብአት አቅርቦት ችግሮችን በመሇየት መፌታት የሚያስችሌ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣ይተገብራሌ፣



በቡዴኑ ውስጥ የሚታዩ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከቶችንና ተግባራትን ይታገሊሌ፣



በዞን፣ በሌዩ ወረዲ፣ ወረዲና ከተማ ያለ የሇውጥ ቡዴኖችን ሴክቶሪያሉ ይከታተሊሌ፣
ይዯግፊሌ፣ ያበቃሌ፣



በዕቅዴ ትግበራ ግንባር ቀዯም የሆኑትን ያበረታታሌ፣ ዯካሞችን ይዯግፊሌ፣ ያበቃሌ፣



በሇውጥቡዴኑ ውስጥ ያለ የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀቶችን ዕቅዴን መሰረት ያዯረገ ተግባር
እየሰጠ ያሰማራሌ፣



በሇውጥ ቡዴኑመሌካም ሌምድችን ይሇያሌ፣ ይቀምራሌ ያስፊፊሌ፣



የሇውጥ ቡዴኑ ሰብሳቢ የቡዴኑን መረጃ ያዯራጃሌ፣ ይይዛሌ፣ እያንዲንደ የቡዴን አባሌም
የራሱን የአፇጻጸም መረጃእንዱያዯራጅ ያዯርጋሌ፣
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3.2.5. በዞን፣ በሌዩወረዲ፣ በወረዲና ከተማ አስተዲዯር የሇውጥ ቡዴን አዯረጃጀት
ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት
በመምሪያና በጽ/ቤት ዯረጃ የሇውጥ ቡዴኖች ተጠሪነታቸው ሇማኔጅመንት ሆኖ

የሚከተሇው አዯረጃጀት

ይኖራቸዋሌ፦


አንዴ የስራ ሂዯት በስሩ አስተባባሪውን ሳይጨምር 2 እና ከዚያ በሊይ የሆኑ የ1ሇ5 አባሊት
ካለት የሇውጥ ቡዴን ሆኖ ይዯራጃሌ፣



አንዲንዴ ፇፃሚ ካሊቸው የስራ ሂዯቶች /one man team/ ተውጣጥተው የሚዯራጁ የ1ሇ5
አዯረጃጀቶች የሇውጥ ቡዴን ሰብሳቢ በመስሪያ ቤቱ ሀሊፉ ይሰየማሌ፣



አስተባባሪውን ጨምሮ ሁሇት አባሊት ያሊቸው ከአንዴ በሊይ የሆኑ የስራ ሂዯቶች ሲኖሩ
አንዴ ሊይ በማጣመር በአንዴ የሇውጥ ቡዴን ይዯራጃለ፡፡ የሇውጥ ቡዴን ሰብሳቢም
በመስሪያ ቤቱ ኃሊፉ ይሰየማሌ፣



ፀሐፉዎች፣ ሹፋሮችና ተሊሊኪዎች አንዴ 1ሇ5 አዯረጃጀት ሆነው የሇውጥ ቡዴን መሪው
በመምሪያ ወይም በጽህፇት ቤት ኃሊፉ የሚሰየም ይሆናሌ፣ ቁጥራቸው ከሁሇት በታች ከሆነ
በቅርበት አገሌግልት ከሚሰጡት ወይም ብዙ ፇጻሚ ካሇው ዋና የሥራ ሂዯት ጋር
እንዱዯራጁ ይዯረጋሌ፣



የሰው ሃብት አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ ሂዯት በጋራ አገሌግልት ስር ያለ ሰራተኞችን በመያዝ
አንዴ የሇውጥ ቡዴን ሆኖ ይዯራጃሌ፣

ሇ. ተግባርና ኃሊፉነት


በየስዴስት ወሩ የአባሊቱን ዕቅዴ አፇጻጸም በመገምገም ዯረጃ ያወጣሌ፣



ሁለም የስራ ሂዯት ወይም የሇውጥ ቡዴን አባሊት በተገኙበት በየ15ቱ ሰኞ ከቀኑ በ10፡00
ሰዓት አጭር የሥራ ግምገማ በማዴረግ ቀጣይ አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣



የሇውጥ ቡዴን መሪ የሆነ አስተባባሪ በየ15 ቀን ሰኞ ከቀኑ 10፡00 ጀምሮ በሚካሄዯው
ውይይት ሊይ በቅዴሚያ የራሱን ዕቅዴ አፇፃጸም በአባሊቱ ያስገመግማሌ፣ በመቀጠሌ በ1ሇ5
አዯረጃጀት መሪ የሚቀርበውን ሪፖርት ይገመግማሌ፣



አንዲንዴ ፇፃሚ ካሊቸው የስራ ሂዯቶች /one man team/ ተውጣጥተው የሚዯራጁ የ1ሇ5
አዯረጃጀቶች በየሳምንቱ በተወከሇው የሇውጥ ቡዴን ሃሊፉ ሰብሳቢነት ውይይት በማካሄዴ
የሁሇት ሳምንት ሪፖርት ሇማኔጅመንት ይቀርባሌ፣
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ከ40% ከሚሞሊው የአስተባባሪው የውጤት ተኮር የባህርይ ምዘና ነጥብ 15 ፐርሰንቱ
በሇውጥ ቡዴን የተዯረገውን ውይይትና ወርሃዊ ምዘና ውጤት በግብአትነት በመጠቀም
በማኔጅመንት አባሊት ይሞሊሌ፣



የስራ ሂዯቱን ዕቅዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣በየሩብ አመቱ የዕቅዴ አፇጻጸምን ይገመግማሌ፣



የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር በፅናት ይታገሊሌ፣



ዕቅዴን ከመተግበር አንፃር በየስራ ሂዯቱ የሚታዩ የአመሇካከት፣ የክህልትና የግብአት
አቅርቦት ማነቆዎችን በመሇየት መፌታት የሚያስችሌ ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣ ይተገብራሌ፣



በአገሌግልት እና በዕቅዴ አፇፃፀም እርካታ በማረጋገጥ መሌካም አስተዲዯር መስፇኑን
ያረጋግጣሌ፣



የአንዴ ሇአምስት ቡዴኖችን ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፣ ያበቃሌ፣



ከሇውጥ

ቡዴኑ ዕቅዴ በመነሳት አባሊት የራሳቸውን ዕቅዴ በማዘጋጀት እንዱተገብሩ

ያዯርጋሌ፣


ምርጥ ተሞክሮዎችን ይሇያሌ፣ ይቀምራሌ፣ እንዱስፊፊ ያዯርጋሌ፣

3.2.6. በቀበላ ዯረጃ የሇውጥ ቡዴን አዯረጃጀት፣ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት


በቀበላ ጽህፇት ቤት ሥር ያለትን የመንግስት መዋቅሮችን የያዘ ሁሇት ሇውጥ ቡዴን
ይዯራጃሌ፣



የቀበላው ሥራ አስኪያጅ የሇውጥ ቡዴን አዯረጃጀት መሪ ሆኖ ይሰራሌ፣



በገጠር የግብርና ጽህፇት ቤት ኃሊፉ/ በከተማ የንግዴ ኢንደስትሪ ኃሊፉ የሇውጥ ቡዴን
አዯረጃጀት መሪ ሆኖ ይሰራሌ፣

ሇ. ተግባርናኃሊፉነት


በየአስራ አምስት ቀኑ መዯበኛ ስብሰባ በማካሄዴ የዕቅዴ አፇጻጸም ግምገማ ያካሂዲሌ፣
አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣ ይተገብራሌ፣



በየሶስት ወሩ ህብረተሰቡና ባሇዴርሻ አካሊት በተገኙበት በቀበላው እቅዴ አፇፃጸም ሂዯት
የተገኙ ስኬቶችንና ያጋጠሙ ችግሮችን በሚመሇከት ሪፖርት ያቀርባሌ፣



የቀበላው ስራ አስኪያጅ በቀበላ ዯረጃ የሚገኙ የሇውጥ ቡዴኖችን የተግባር አፇፃጸም
ሪፖርት በማጠናቀር በቀበላው የካቢኔ አባሊት በየወሩ በቃሇ-ጉባኤ አስገምግሞ ሇሇውጥ
ቡዴኖች ግብረ-መሌስ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፣
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የቀበላው ስራ አስኪያጅ

የተገመገመውን የሇውጥ ቡዴኖች ሪፖርት ሇወረዲው ፐብሉክ

ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ፅ/ቤት በየወሩ በጽሁፌ እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፣


የሇውጥ ቡዴኑን ዕቅዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣የአመሇካከት፣ የክህልትና ግብአት አቅርቦት
ማነቆዎችን

በመሇየት

መፌታት

የሚያስችሌ

ዕቅዴ

ያዘጋጃሌ፣ሇሚመሇከተው

ክፌሌ

ያቀርባሌ፣


በአገሌግልት አሰጣጥ እና በዕቅዴ አፇፃፀም እርካታን በማረጋገጥ መሌካም አስተዲዯር
መስፇኑን ያረጋግጣሌ፣



በየሩብ አመቱ እቅዴ አፇጻጸም ይገመግማሌ፣



የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር በፅናት ይታገሊሌ፣



የአንዴ ሇአምስት ቡዴኖችን ይከታተሊሌ፣ ይዯግፊሌ፣



ከሇውጥ ቡዴኑ ዕቅዴ በመነሳት እያንዲንደ የቡዴኑ አባሌ የራሱን ዕቅዴ በማዘጋጀት
እንዱተገበር ያዯርጋሌ፣



ምርጥ ተሞክሮዎችን ይሇያሌ፣ ይቀምራሌ፣ እንዱስፊፊ ያዯርጋሌ፣

3.2.7. የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት፣ተግባርና ኃሊፉነት
ሀ. አዯረጃጀት
የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት ተጠሪነቱ ሇሇውጥ ቡዴን ሆኖ የሚከተሇው አዯረጃጀት ይኖረዋሌ፦


በአንዴ የስራ ሂዯት ውስጥ ያለ ቁጥራቸው ከሁሇት እስከ ሰባት የሆነ ፇፃሚዎች የአንዴ
ሇአምስት ቡዴን ሆነውይዯራጃለ፣



ከአባሊቱ መካከሌ በተግባሩና በስነምግባሩ ግንባር ቀዯም የሆነ ፇጻሚ መሪ ይሆናሌ፣



የአባሊቱ ቁጥር ስምንትና ከዚያ በሊይ ከሆነ ሁሇትና ከዚያ በሊይ ቡዴኖች ይዯራጃለ፣



አንዲንዴ ፇፃሚ ያሊቸው የስራ ሂዯቶች/one man team/ ሲኖሩ ከነዚህ የስራ ሂዯቶች
የሚውጣጡ ፇጻሚዎችባሊቸው የሥራ ባህርይ ተመሳሳይነት ወይም ተዛማጅነት በ1ሇ5
ቡዴን አዯረጃጀት ይዯራጃለ፣



በዞን፣ በሌዩ ወረዲ፣ በወረዲና ከተማ አስተዲዯርዯረጃየመምሪያና የጽህፇት ቤት ፀሃፉዎች፣
ሹፋሮችና ተሊሊኪዎች እንዯ አንዴ 1ሇ5 አዯረጃጀት ሆነው ይዯራጃለ፣
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ሇ. ተግባርና ኃሊፉነት


በየሣምንቱአርብከ10፡30 ጀምሮ ሇአንዴ ሰዓት በቋሚነት የአንዴ ሇአምስት ቡዴኑ በቃሇ
ጉባኤ የተዯገፇ ውይይት ያዯርጋለ፣



አዯረጃጀቱ አባሊቱ ያሊቸውን እውቀት፣ ክህልትና ሌምዴ የሚሇዋወጡበት መዴረክ ሆኖ
ያገሇግሊሌ፣



ጠንካራ አፇፃፀም ያሊቸውን አባሊት ይሇያሌ፣ ዯካማ አፇጻጸም ያሊቸውን ፇጻሚዎች
ይዯግፊሌ፣



አባሊት በሥራ ሂዯታቸው የተሠጣቸውን ዕቅዴ በተዯራጀ መንገዴ እንዱፇጽሙ ያዯርጋሌ፣



የተቀመጡ እቅድች በአግባቡ እየተተገበሩ መሆኑን ያረጋግጣሌ፣



የሇውጥ ቡዴኑ የሚሰጠውን አገሌግልት በአግባቡ እየሠጠ መሆኑን በጋራ ይገመግማሌ፤



የአንዴ ሇአምስት መሪ በማይኖርበት ጊዜ ውይይቶችና ሪፖርቶች እንዲይቆራረጡ አባሊት
በመተካካት የሚፇጽሙበትን አካሄዴ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፤



የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር ሊይ የተዯራጀ ትግሌ ያዯርጋሌ፤



ተቋሙ በእቅዴ በሇያቸው የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች ዙሪያ ውይይት ያዯርጋሌ፤
እርካታን ያረጋግጣሌ፣

3.2.8. በቀበላ ዯረጃ የአንዴ ሇአምስት ቡዴን አዯረጃጀት
ሀ. አዯረጃጀት


በቀበላ/በቀጠና ዯረጃ ሁሇትና ከዚያ በሊይ የጤና ኤክስቴኝሽን ባሇሙያዎች ሲኖሩ አንዴ
የ1ሇ5 ቡዴን ሆነው ይዯራጃለ፣ ፖሉስ ተመዴቦ በሚሰራባቸው ቀበላዎች ያለ የፖሉስ
አባሊት ቀጥር ሁሇትና ከዚያ በሊይ ከሆነ የ1ሇ5 ቡዴን ሆነው ይዯራጃለ፡፡



ሁሇት የ1ሇ5 ቡዴኖች የያዘ በቀበላው ሥራ አስኪያጅ የሚመራ የሇውጥ ቡዴን ይዯራጃሌ፣



በግብርና፣ በገጠር ሥራ እዴሌ ፇጠራ፣ በግብይትና ህብረት ሥራ እንዱሁም በኦም ማይክሮ
ፊይናንስ ተመዴበው የሚሠሩ ባሇሙያዎች በአንዴ የአንዴ ሇአምስት ቡዴን ይዯራጃለ፡፡
የግብርና ጽ/ቤት ወይም የንግዴና ኢንደስትሪ ኃሊፉ የሇውጥ ቡዴን መሪ ይሆናሌ፣



በቀበላ/በቀጠና ዯረጃ አንዴ ጤና ኤክስቴንሽን ብቻ ያሇ ከሆነ እና የፖሉስ አባሌ የላሇ

ከሆነ

የጤና አክስቴንሽን ባሇሙያ በቀበላው ግብርና/ንግዴና ኢንደስትሪ ጽ/ቤት ሥር በተዯራጀው
የ1ሇ5 ቡዴን ውስጥ ይዯራጃሌ፡፡ የዚህ ዓይነት ሁኔታ ሲያጋጥም በቀበላው አንዴ የሇውጥ
ቡዴን የሚኖር ሲሆን ሥራ አስኪያጁ የሇውጥ ቡዴኑ መሪ ይሆናሌ፣
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3.2.9. የ1ሇ5 ቡዴን መሪ ሚና


የአንዴ ሇአምስት አባሊት በሥራ ሂዯታቸው የተሠጣቸውን ዕቅዴ በተዯራጀ መንገዴ
እንዱፇጽሙ ሁኔታዎችን ከሇውጥ ቡዴን መሪ ጋር በመሆን ያመቻቻሌ፣



የተቀመጡ እቅድች በአግባቡ እየተተገበሩ መሆኑንና አዯረጃጀቱ የሚጠበቅበትን አገሌግልት
በአግባቡ እየሠጠ መሆኑን ይከታተሊሌ፣



የአንዴ ሇአምስት ውይይት በተቀመጠው የጊዜ ሰላዲ በቋሚነት እንዱካሄዴ ያዯርጋሌ፣



አባሊቱ ያሊቸውን እውቀት፣ ክህልትና የእርስ በርስ ሌምዴ የሚሇዋወጡበትን ሁኔታ
ያመቻቻሌ፣



አባሊቱ በዙር ቃሇ ጉባኤ የሚይዙበትን አሰራር ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣



ሰኞ ጠዋት ሇሇውጥ ቡዴን ኃሊፉ ሪፖርት ያዯርጋሌ፣



የ1ሇ5 ቡዯን አባሊት በቲም መንፇስ ተግባሮቻቸውን እንዱፇጽሙ ጥረት ያዯርጋሌ፣

3.2.10.

የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት፣ ተግባርና ኃሊፉነት፣

ሀ. አዯረጃጀት
እያንዲንደየመንግስት መስሪያ ቤት የሌማትና መሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ሇማሳካት የህዝብን
ተሳትፍ ማረጋገጥ አሇበት፡፡ ስሇሆነም እያንዲንደ ተቋም የዜጎች ቻርተር ሰነዴ ሉኖረው ይገባሌ፡፡
በየዯረጃው የሚገኙ ተቋማት ተገሌጋዮቻቸውን በመሇየት የህዝብ ክንፌ ያዯራጃለ፡፡ እያንዲንደ መስሪያ
ቤት የህዝብ ክንፈን በሇየበት አግባብ እና በተዘረጋው ሥርዓት መሠረት የተዯራጀ የሕዝብ ተሳትፍ
ያረጋግጣሌ፡፡

ሇ. በህዝብ ክንፌ ተሳትፍ ሂዯት የተቋም ተግባርና ኃሊፉነት


በየሶስት ወሩ ከህዝብ ክንፈ ጋር ውይይት ያዯርጋሌ፣



የህዝብ ክንፈ ውጤታማ ተሳትፍ እንዱያዯርግ ሥርዓት መዘርጋት እና በቂ ግንዛቤ መፌጠርና
አቅም ግንባታ ስራ ማከናወን ፣



የህዝብ ክንፌ ውይይት በዜጎች ቻርተር በተቀመጠው የጊዜ ሠላዲ መሠረት ማካሄዴ፣በየሩብ
ዓመቱ የማጠቃሇያ መዴረክ ማካሄዴ፣



የህዝብ

ክንፌ

ውይይት

በተቋም

የበሊይ

ሀሊፉ

እና

የሕዝብ

መዴረክ

ዯግሞ

በከፌተኛ

አመራርእንዱመራ ማዴረግ፣


የተቋሙን ዕቅዴ፤የዕቅዴ አፇፃፀምና የአገሌግልት አሰጣጥ ሪፖርት ሇህዝብ ክንፈ በማቅረብ
ማስተቸት፣



ሇሕዘብ መዴረክ ዕቅዴ ፣ የዕቅዴ አፇፃፀም በማቅረብ ማስተቸት፣
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ህዝብ የቀረበውን አስተያየት፣ በተቋም ሊይ የቀረቡ ጥቆማዎችንና የቀረቡ ቅሬታዎችን
ሇመሇየት ሥርዓት መዘርጋት፣ ሇይቶ መያዝ እናታቅዯው እንዱፇቱ ማዴረግ፣



የተዯራጀ መረጃ በመያዝ ሇፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ተቋም በየሶስት ወሩ
ሪፖርት ማቅረብ፣

መ. የህዝብ ክንፌ የሚሳተፌበት አግባብ


ተቋማት

በሚሠጡት

አገሌግልት

ከስታንዲርዴ

ውጪ

ምሌሌስና

መጉሊሊት

በሚፇጥሩበት ወቅት ሇሚመሇከተው አካሌ በመጠቆምና በማጋሇጥ፣


በተፇጠረው ቋሚ የምክክር መዴረክ ሊይ በመገኘት የተቋሙ ወይም የተቋማትን
አገሌግልት አሰጣጥና ዕቅዴ አፇፃፀም በመገምገምና ግብዓት በመስጠት፣



የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰቦችና ተግባራት ሲያጋጥሙ በማጋሇጥ፣ እንዱስተካከለ
በመጠየቅ፣



የሚጠበቅበትን የተሳትፍ ዯረጃና አስተዋጽኦ በተገቢው ተረዴቶ በመፇጸም፣



በዜጎች ቻርተር በሚዘጋጀው የምዘና ሥርዓት መሠረት የተቋማትን የአገሌግልት
አሰጣጥ እና አቅርቦት ዯረጃ መመዘን፣
ክፌሌአራት
የሇውጥ ሠራዊት ሇማጠናከር ዴርሻ የተሰጣቸው አካሊት እና የመወያያ አጀንዲ

4.1. የሌማት ዕቅዴ ዝ/ክ/ግ/ የሥራ ሂዯት ባሇቤቶች/አስተባባሪዎች


ከማኔጅመንት ከሚወከለ ሁሇት አባሊት ጋር በመሆን የሇውጥ ቡዴን ምዘና ያካሄዲሌ፣



የሇውጥ ቡዴንና የ1ሇ5 አዯረጃጀት ምዘና መረጃ ያዯራጃሌ፣



የሇውጥ ቡዴኖችን የሁሇት ዙር ሪፖርት በማጠናቀር በየወሩ ሇማኔጅመንት ያቀርባሌ፣

4.2.የሰው ሃብት ሥራ አመራር ዯጋፉ የሥራ ሂዯት ባሇቤት/አስተባባሪ ሚናዎች


የመሰሪያ ቤቱ የሥራ ኃሊፉዎችና ሠራተኞች በመንግስት ሠራተኞች የሥራ አፇጻጸም
ምዘና መመሪያ ሊይ በቂ ዕውቀትና ክህልት መያዛቸውን ያረጋግጣሌ፣



የሥራኃሊፉዎች የመንግሰት ሰራተኞችን አፇጻጸም የመመዘንና የማሻሻሌ ኃሊፉነታቸውን
በሚገባ መወጣት የሚያስችሊቸውን አስፇሊጊ ምክርና ዴጋፌ ይሰጣሌ፣



የአፇጻጸም ምዘና ስርዓቱ ሇተቋሙ እያስገኘ ያሇውን ውጤት ይከታተሊሌ፣ ይገመግማሌ፣



የተቋሙን ሠራተኞች የሥራ አፇጻጸም ምዘና መረጃዎች በአግባቡ በመያዝ ጥቅም ሊይ
እንዱውሌ ያዯርጋሌ፣
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በሥራ



አፇፃፀማቸው

የሊቀ

አፇፃፀም

ያስመዘገቡ

ፇፃሚዎች

የሚበራቱትበት

ሁኔታ

ያመቻቻሌ፣
የሥራ አፇጻጸም መረጃዎችን ያዯራጃሌ በየዯረጃው በሚገኘው በፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው



ሀብት ሌማት ተቋም ከሠራተኞች ማህዯር ጋር እንዱያያዝ ያዯርጋሌ፣
አፇጻጸምን በቀጣይነት ሇማሻሻሌ በየሥራ ሂዯቱ የፇጻሚዎችን አቅም ሇማጎሌበት የተያዙ



የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎችን ተግባራዊነት ይከታተሊሌ፣


የአፇጻጸም ምዘና ሥርዓት ወጥነት ያረጋግጣሌ፣



የ1ሇ5

አባሊት

ወርሃዊ

የተገመገመውን መረጃ
በዞን፣በወረዲና



ምዘና

መዯረጉን

ይከታተሊሌ፣መረጃውን

ያጠናቅራሌ፣

በማኔጅመንት ያፀዴቃሌ፣

በከተማ

አስተዲዯር

የ“አገሌጋይነኝ”

ወርሃዊ

አጀንዲ

ሇየ1ሇ5

ቡዴኖች

ያሰራጫሌ፤ የውይይቱን አፇጻጸም መረጃዎች ያዯራጃሌ፣
በተቋሙ ኃሊፉ የሚመራውን የ1ሇ5 ፍረም ያስተባብራሌ፣ ቃሇ-ጉባኤ ይይዛሌ፣ ሪፖርት



ያጠናቅራሌ፣
የመንግስት ኮሙኒኬሽን አዯረጃጀት በላሇባቸው ተቋማት የ“አገሌጋይነኝ” ወርሃዊ አጀንዲ



ሇየ1ሇ5 ቡዴኖች ያሰራጫሌ፤ የውይይቱን አፇጻጸም መረጃዎች ያዯራጃሌ፣

4.3.

በክሌሌ የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዯጋፉ የሥራ ሂዯት ባሇቤት ሚናዎች


የሇውጥ ሠራዊት ግንባታና ትግበራ የአዱቮኬሲና የኮሙኒኬሽን ሥራዎችን ይሠራሌ፣



የ“አገሌጋይነኝ” ወርሃዊ አጀንዲ ሇየ1ሇ5 ቡዴኖች ያሰራጫሌ፤ የውይይቱን አፇጻጸም
መረጃዎችን ያዯራጃሌ፣

4.4.

የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪዎች ፍረም አሰራር

ሀ. ዓሊማ


የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪዎች ፍረም ዓሊማው የተቋሙ ሃሊፉ ቀጥተኛ መረጃ ከ1ሇ5
መሪዎች በማግኘት የውስጥ ሥራዎችን አፇጻጸም፣ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ መሌካም
አስተዲዯር፣

የግብዓትና

የአቅም

ግንባታ

ጉዲዮች

ሊይ

የሰራዊት ግንባታ ሇማጠናከርና ውጤታማ ሇማዴረግ ነው፡፡
ሇ. አሰራር
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በመወያየት

የተቋሙን



የተቋሙ ሀሊፉ ወይም ተወካይ በተቋሙ የሚገኙትን የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪዎችን
በወር አንዴ ጊዜ ሰብስቦ ያወያያሌ፡፡

4.5.

የመወያያ አጀንዲ

ሀ. የ1ሇ5 መሪዎች ፍረም መወያያ አጀንዲ


የመስሪያ ቤቱን የሇውጥ ሰራዊት አዯረጃጀት ያሇበት ዯረጃና ዕቅዴ አፇፃፀም፣



የተቋማት ሇውጥ ሥራዎች



በተቋሙ ተሇይተውበዕቅዴ በተያዙ የመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች፣



የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትናተግባር፣ ከምንጩ የማዴረቅ ሥራዎች፣



የግብዓትና የአቅም ግንባታ ማነቆዎች፣

ሇ. የሇውጥ ቡዴን የመወያያ አጀንዲ


የዕቅዴ አፇጻጸም፣



የሇውጥ ሥራዎች፣



የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባር፣ ከምንጩ ስሇማዴረቅ፣



በተቋሙ ተሇይተው በዕቅዴ በተያዙ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች፣



የግብዓትና የአቅም ግንባታ ማነቆዎች፣



የበጀት አጠቃቀም፣



የሇውጥ ቡዴኑ ተግባራትን በተዯራጀ አግባብ እየፇጸመ መሆኑን፣

ሐ. የ1ሇ5 አዯረጃጀት መወያያ አጀንዲ
1. ከዕቅዴ አፇፃፀም አንፃር
1.1.

ፇጻሚዎች

ሳምንታዊ

ዕቅዴ

ስሇማቅረባቸውና

መሠረት ስሇማከናወናቸው፣
1.2.

በዕቅዴ አፇፃፀም የታዩ ተግዲሮቶችና የተፇቱበት አግባብ፣

2. ከባህርይ እናከኪራይ ሰብሳቢነትአመሇካከትና ተግባር አንፃር

2.1 የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባራት በተመሇከተ


ከመንግስት የሥራ ሰዓት አጠቃቀም፣



ከመንግስት ንብረት አጠቃቀም፣



ከመንግስት ዕቃና አገሌግልት ግዥ፣
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በተቀመጠው

ስታንዲርዴ



ከአገሌግልት አሰጣጥ ዙሪያ

2.2. ከሥራ ባሌዯረቦቹ ጋር ተግባብቶና ተስማምቶ በቲም መንፇስ ስራዎችን ስሇመስራት
2.2 ከባሌዯረቦቹ ጥያቄ ሲቀርብሇት ባሌዯረቦቹን ሇመዯገፌና ሇማብቃት ያሇው ዝግጁነት፣
2.3 ሇተገሌጋዩች

የሚሰጠው

ክብር

(ተገሌጋዮችን

በትህትና

በማክበር

ማስተናገዴ፣

ያሇመቆጣት፣ ያሇማመናጨቅ፣ ያሇማዲሊት ወዘተ እና ላልች ተጨማሪ ጉዲዮች ሉካተቱ
ይችሊለ)፣
2.4 ፇጻሚው

ሥራዎቹን

በኢንፍርሜሽን

ቴክኖልጂ

እንዱዯግፌ

የተሰጡትን

የስራ

መሳሪያዎችን ሇዕቅደ መሳካት የሚጠቀምበት ስሇመሆኑ፣
2.5 የታዩበትን ስህተቶች ተቀብል ሇማረምና ላልች ባሌዯረቦቹ ሊይ የሚታዩ ስህተቶችን
በግሌጽ ሇማረም ያሇው ዝግጁነት፣
3. ከመሌካም አስተዲዯር አንፃር
3.1

በተቋሙ ተሇይተው

በዕቅዴ በተያዙ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች ሊይ ውይይት

ያዯርጋሌ፡፡
3.2.

የአገሌግልት አሰጣጥ ቅሌጥፌና፣ ውጤታማነትና እርካታን ያረጋግጣሌ፡፡

ክፌሌ አምስት
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የክትትሌ፣ ዴጋፌ፣ ግምገማና ግብረ-መሌስ ሥርዓት
የተጀመሩትን

የሇውጥ

ኘሮግራሞች

በተዯራጀ

የሇውጥ

ሠራዊት

ንቅናቄ

እንዱተገበሩሇማዴረግ

ተከታታይነት ያሇውየቅርብ ዴጋፌና ክትትሌእንዱሁም ወቅታዊ ግብረ-መሌስ መስጠት ወሳኝ በመሆኑ
የሚከተለት ሦስት ዋና ዋና የክትትሌ እና የዴጋፌ አግባቦች ተግባራዊ ይዯረጋለ፡፡
እነዚህም፡ሀ. ግምገማና ግብረ-መሌስ አሠራር
ሇ. የሪፖርትና ግብረ-መሌስ አሰራር እና
ሐ. የሱፐርቪዥንና ግብረ-መሌስ አሰራር ማጠናከርና መተግበር ናቸው፡፡
ሀ. የግምገማና ግብረ-መሌስ አሰራር


በየተቋሙ በተዘረጋው የአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት በየሣምንቱ ዓርብ ቀን 1ዏ፡3ዏ - 11፡3ዏ
ሰዓት ውይይት በማካሄዴ ሇሇውጥ ቡዴን ሪፖርት ያቀርባሌ፣



የሇውጥ ቡዴን ሇአንዴ ሇአምስት አዯረጃጀት በቃሇ-ጉባኤ የተዯገፇ ግበረ-መሌስ ይሰጣሌ፣



የሇውጥ ቡዴን በየሁሇት ሳምንቱ የአንዴ ሇአምስት አፇጻጸምን በመገምገም ሇማኔጅመንት
ሪፖርት ያቀርባሌ፣



ማኔጅመንት በየወሩ የተቋሙን የሇውጥ ቡዯን አፇጻጸም በመገምገም በቃሇ-ጉባኤ የተዯገፇ
ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፡፡

ሇ. የሪፖርትና ግብረ-መሌስ አሰራር


እያንዲንደ ተቋም በየሩብ ዓመቱ የሚቀርብሇትን የሇውጥ ሥራዎችና የዕቅዴ አፇጻጸም ሪፖርት
ገምግሞ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፣



የክሌሌ ተቋማት የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ አፇፃፀምና ከዞን ስትሪንግ ኮሚቴ የተሊኩ ሪፖርቶች
በማዯራጀት አፇፃፀም ሴክቶራሌ ይገመገማሌ፣

ሐ. የሱፐርቪዥንና ግብረ-መሌስ አሰራር


እያንዲንደ ተቋም በየሩብ ዓመት በቼክ ሉስት የተዯገፇ የሇውጥ ሥራዎችና የዕቅዴ አፇጻጸም
ዴጋፌና ክትትሌ ያዯርጋሌ፣



የዴጋፌ ክትትሌ ሪፖርት በማዘጋጀት በማኔጅመንት ዯረጃ ይገመግማሌ የጽሁፌ ግብረ-መሌስ
ይሰጣሌ፣

በየዯረጃው የሚገኙ ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማትተቋማት የሱፐርቪዥንና ግብረ-መሌስ አግባብ
በሚከተሇው አግባብ የሚፇጸም ይሆናሌ፡

በየሩብ ዓመቱ ቼክ ሉስት በማዘጋጀት በሇውጥ ሥራዎች አፇጻጸም ሊይ በመንግስት
ተቋማት ዴጋፌና ክትትሌ ያዯረጋሌ፣
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በየሩብ ዓመቱ የሇውጥ ሥራዎች አፇጻጸም ሪፖርት ያዘጋጃሌ፤ በማኔጅመንት ዯረጃ
በመገምገም ሇስትሪንግ ኮሚቴ እንዱቀርብ ያዯርጋሌ፣



የስትሪንግ ኮሚቴ

ስብሰባ ከመዯረጉ

በፉት የሇውጥ

ሥራዎችን አፇጻጸም የሚገሌጽ

የሱፐርቪዥን ሪፖርት ሇእያንዲንደ ተቋም እንዱዯርስ ያዯርጋሌ፣


የሇውጥ ሥራዎች አፇጻጸም በየዯረጃው ሇሚገኘው ስትሪንግ ኮሚቴ አቅርቦ በማስገምገም
ግብረ-መሌስ እንዱሰጥ ያዯርጋሌ፣



የዞን ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማትመምሪያየሩብ አመት የስትሪንግ ኮሚቴ ግምገማ
ሪፖርት አዯራጅቶ ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማትቢሮ ይሌካሌ፣



ወረዲ/ከተማ አስተዲዯርበፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት ጽ/ቤቶች

የስትሪንግ ኮሚቴ

ውይይት መረጃ በማጠናቀርበፐብሉክ ሰርቪስ እና የሰው ሀብት ሌማት መምሪያይሌካሌ፣


በየሩብ ዓመቱ የክሌሌ ተቋማት ኃሊፉዎች፣ ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማትኃሊፉዎች
በተገኙትበት በጽሑፌ የቀረቡ ሪፖርቶችና በሱፐርቪዥን የተገኘው ሪፖርት
ይገመገማሌ፣ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፡፡
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በጋራ መዴረክ

አባሪዎች

አባሪ 1

የ------------------------------------መ/ቤት የ1ሇ5 አዯረጃጀት አፇጻጸም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ
የሇውጥ ቡዴኑ ስም---------------------------------------የ1ሇ5 ስም----------------------------------------ዕሇት ----------------------፣ቀን-----------------------፣
ሀ. ጥሬ መረጃ
1. የ1ሇ5 አባሊት ብዛት ወንዴ ---------- ሴት -----------ዴምር ----------2. በውይይቱ የተገኙ አባሊት ብዛት ወንዴ ------------- ሴት ---------- ዴምር -----------3. በውይይቱ ያሌተገኙ አባሊት ስም ዝርዝር -------------------------------------4. ያሌተገኙበት ምክንያት -------------------------------------------ሇ.ውይይት የተካሄዯበት አጀንዲ
1. --------------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------ሐ. በውይይቱ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች
1. -----------------------------------------------------------------------2. -----------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------መ. በውይይት ወቅት የተዯረሰ ዴምዲሜ
1. ------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------3. -------------------------------------------------------------------------------፣
ሠ. ቀጣይ ውሳኔ የሚሹ ጉዲዮች
1. ------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------3. -------------------------------------------------------------------------------፣
የ1ሇ5 አዯረጃጀት መሪ ስም ፡- ---------------------------------------------ፉርማ፡-------------------------------------------------
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አባሪ 2
የ------------------------------------መስሪያ ቤት የሇውጥ ቡዴን አፇጻጸም ሪፖርት ማቅረቢያ ቅጽ
የሇውጥ ቡዴኑ ስም-----------------------------------፣ዕሇት ----------------------፣ቀን -------------------------፣
ሀ. ጥሬ መረጃ
1.

የ1ሇ5 አዯረጃጀት ብዛት -------------------------------------------------

2.

በውይይቱ የተገኙ የ1ሇ5 አዯረጃጀት -----------------------------------

3.

በውይይቱ ያሌተገኙ የ1ሇ5 አዯረጃጀቶች ስም ------------------------------------

4.

ያሌተገኙበት ምክንያት --------------------------------------------

ሇ. ውይይት የተካሄዯበት አጀንዲ
1. --------------------------------------------------------------------------2. --------------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------ሐ. በውይይቱ የተነሱ ዋና ዋና ነጥቦች
1. -----------------------------------------------------------------------2. -----------------------------------------------------------------------3. ------------------------------------------------------------------------መ. በውይይት ወቅት የተዯረሰ ዴምዲሜ
1. ------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------3. -------------------------------------------------------------------------------፣

ሠ. ቀጣይ ውሳኔ የሚሹ ጉዲዮች
1. ------------------------------------------------------------------------------2. ------------------------------------------------------------------------------3. -------------------------------------------------------------------------------፣

የሇውጥ ቡዴን መሪ ስም ፡- ------------------------------------------------ፉርማ፡----------------------------------------------------
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አባሪ 3
በሇውጥና በመሌካም አስተዲዯር ሥራዎች አፇጻጸም የተገኙ ውጤቶችወርሃዊ መመዝገቢያ ቅጽ
የተቋሙ ሥም_______________________
ወር______________________________
1. በተቋሙበተዯራጀ የሇውጥ ሠራዊት አማካኝነት የተሇዩ ዋና ዋና የመንግሥት ግዥ፣በጀትና ንብረት
አስተዲዯር እንዱሁም አጠቃቀም ሊይጉዴሇቶች
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2.1.
የተከሰቱችግሮች የተፇቱበት አግባብና የተገኙ ውጤቶች
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.2.

በተቋሙ የተስተዋለ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
______

2.3.

የተከሰቱ ችግሮች የተፇቱበት አግባብና የተገኙ ውጤቶች
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3. በተቋሙ የተስተዋለ ዋና ዋና ሥነምግባርና የአመሇካከት ችግሮች
_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3.1.
የተከሰቱ ችግሮች የተፇቱበት አግባብና የተገኙ ውጤቶች
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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