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መግቢያ 

ትምህርት ሇአንዴ ሀገር ኢኮኖሚያዊ ፣ ማህበራዊ እና ፖሇቲካዊ ዕዴገት ዋና መሳሪያ 

ነው፡፡ በመሆኑም ሀገሮች ዜጎቻቸው የትምህርት እዴሌ እንዱያገኙ የተሇያዩ 

የትምህርትና ስሌጠና ፕሮግራሞችን ቀርጸው በሚፈሌጉት የትምህርት አማራጮች 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ ያዯርጋለ፡፡ሇዚህም የተሇያዩ  የትምህርት  አቅርቦት ስሌቶችን 

መጠቀም ተገቢ ነው፡፡ይህንን ተግባራዊ ሇማዴረግ ከሚያስችለን የትምህርት አቅርቦት 

ፕሮግራሞች መካከሌ አንደ ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በአገራችን ከመዯበኛው የትምህርት ፕሮግራም በተጨማሪ መዯበኛ 

ባሌሆነው የትምህርት ፕሮግራም ዕዴሜያቸው  ከ15 ዓመት  በሊይ  የሆኑና  በተሇያዩ   

አጋጣሚ የትምህርት   ዕዴሌ ያሊገኙ በርካታ ወጣቶችና ጎሌማሶችን የትምህርት 

ተጠቃሚ እንዱሆኑ ማዴረግ ተችሎሌ፡፡ በዚህም መሠረት እንዯ አካባቢው ተጨባጭ 

ሁኔታ   ተሇማጭ/flexible/  የሆነና እና  ከተሳታፊው የዕሇት- ተዕሇት ስራ /ክንውን  

ጋር ተቀናጅቶ የሚሠጠው፣ በህብረተሰቡ ተሳትፎ  ተግባራዊ  የሚሆን፣ ችግር  ፈቺ፣ 

ቁሌፍና  ኑሮን አሻሻይ በሆኑ ክህልቶች  ሊይ ባተኮረ የንባብ፣ የጹሁፍና የስላት 

ክህልት ጋር  ተቆራኝቶ  የሚሰጥበት የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም አንደ ነው፡፡  

በአገራችን የተቀናጀ ተግባር ተኮር  የጎሌማሶች ትምህርት  ፕሮግራም  ተዘርግቶ   

ትምህርቱ መሰጠት  ከተጀመረ  አምስት  ዓመታትን አስቆጥሯሌ፡፡ በ2ኛው የዕዴገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴም የጎሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት ፕሮግራም ከፍተኛ 

ትኩረት ተሰጥቶታሌ፡፡ በመሆኑም ቀዯምሲሌ በጎሌማሶች ትምህርት የተሳተፉም ሆነ 

ያሌተሳተፉ ጎሌማሶችና ላልች የአካባቢ ማህበረሰብ አባሊት በአካባቢያቸው በሚገኙ 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ተሳታፊ በመሆን ፍሊጎታቸውን ያገናዘበ የማንበብ፣ 

የመጻፍ የማስሊትና የተግባቦት  ክህልት የሚቀስሙበትና የሚያዲብሩበት ፣ ከዕሇት 

ተዕሇት ኑሯቸው ጋር የተዛመዯ የሙያ ስሌጠና ወስዯው ወዯ ተግባር የሚገቡበትና 

የተሇያዩ የመዝናኛ አገሌግልት የሚያገኙበት የዕዴሜ ሌክ ትምህርት ሇማስቀጠሌ 

የሚያስችሌ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት (Community Learning Center) 

ማቋቋም አስፈሊጊ ሆኗሌ፡፡ በመሆኑም ማዕከሊቱን ሇማቋቋም፣ ሇማዯራጀትና ሇመምራት 

የሚያስችሌ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት (CLC)  አዯረጃጀትና አመራር መመሪያ 

ከዚህ በታች ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ ፡፡ 
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1.1. የመመሪያው አስፈሊጊነት  

 ሀገራችን የተያያዘችውን የህዲሴ ጉዞ ሇማፋጠንና ቀዯምሲሌ በተከታታይ 

የተመዘገበውን ባሇሁሇት አሃዝ የኢኮኖሚ እዴገት ቀጣጥነት እንዱኖረው ሇማዴረግ 

መንግስት ዘርፈ ብዙ ተግባራትን በማከናወን ሊይ ይገኛሌ ፡፡ በተሇይም በምርት ስራ 

ሊይ ቀጥተኛ ተሳታፊ የሆነውን ጎሌማሳው የህብረተሰብ ክፍሌ ከዕሇት ተዕሇት ህይወቱ 

ጋር የተዛመዯ፣  የተሇያየ ይዘት ያሇውና በተሇያዩ አካሊት በቅንጅት  የሚተገበር ፣ 

ሇተሳታፊ ጎሌማሶች ወቅታዊ ምሊሽ የሚሰጥ፣በጎሌማሶች ፍሊጎት ሊይ የተመሰረተ፣ 

የተሻሻሇና አዱስ ዓይነት አሰራርን በማስተዋወቅ የህብረተሰቡን የኑሮ ዯረጃ ሇማሻሻሌ 

የሚረዲ የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት በመስጠት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በተሇይም በአንዯኛ የእዴገትና ትራንስፎሜሽን የዕቅዴ ዘመን 8 ሚሉዮን  ጎሌማሶች 

የሁሇት ዓመቱንየተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርትፕሮግራም ያጠናቀቁ 

ቢሆንም የታቀዯውን ዕቅዴ ማሳካት አሌተቻሇም፡፡ 

ጎሌማሳው ህብረተሰብ ክፍሌ አመሇካከቱ ክህልቱ ዲብሮ በሀገሪቱ ኢኮኖሚያዊ 

ማህበራዊና ፓሇቲካዊ ያሇው ተሳትፎው የሊቀ እንዱሆንና የሀገሪቱን ሁሇንተናዊ 

ዕዴገትማፋጠን እንዱቻሌ በ2ኛው የእዴገትና ትራንስፎሜሽን እቅዴ ሇጎሌማሶችና 

መዯበኛ ያሌሆነ የትምህርት ዘርፍ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት የተሇያዩ ዕቅድችም 

ታቅዯው እንቅስቃሴ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ በዚህም መሠረት ሀገራችን በ2017 ዓ.ም 

ዝቅተኛ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇመሰሇፍ የተጣሇውን ግብ ከዲር 

ሇማዴረስ  በጎሌማሶችና መዯበኛያሌሆነ ትምህርት አካሌ የሆነውን የማህበረሰብ 

መማማሪያ ማዕከሊት (CLC) በማቋቋምቀዯምሲሌ በጎሌማሶች ትምህርት የተሳተፉም ሆነ 

ላልች የአካባቢ ማህበረሰብ አባሊት በማሳተፍ  የዕዴሜ ሌክ ትምህርትን ማስቀጠሌ 

ይገባሌ፡፡ ይህንንም ተግባራዊ ሇማዴረግ እንዱቻሌ ይህ የማህበረሰብ መማማሪያ 

ማዕከሊት (CLC) አዯረጃጀትና አመራር መመሪያ  አስፈሊጊ ሆኖ ተገኝቷሌ፡፡ 

1.2. የመመሪያውዓሊማ  

 ሇማህበረሰቡ የተሇያዩ የትምህርት አማራጮችን በማቅረብ የዕዴሜ ሌክ   

ትምህርት ሇማስቀጠሌ የሚያስችሌ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት (CLC) 

እንዱቋቋሙ ሇማዴረግ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት (CLC) አዯረጃጀት፣ አመራርና አሰራር 

ስርአት እንዱዘረጋ ሇማዴረግ፣ 
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 በማኅበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሌ የሚሰጡ አገሌግልቶች ጥራታቸው የጠበቁ 

እንዱሆኑ ሇማዴረግ፣   

1.3 በመመሪያውውስጥየተካተቱቃሊትትርጓሜዎች 

  

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት(CLC)፡- ማሇት የአካባቢው ማህበረሰብ 

አባሊት ፍሊጎታቸውን ያገናዘበ የማንበብ፣ የመጻፍ የማስሊትና የተግባቦት  

ክህልት የሚቀስሙበትና የሚያዲብሩበት ፣ ከዕሇት ተዕሇት ኑሯቸው ጋር 

የተዛመዯ የሙያ ስሌጠናና የተሇያዩ የመዝናኛ አገሌግልት የሚያገኙበት 

መማማሪያ ማዕከሌ ማሇት ነው፡፡ 

 ጎሌማሶች፡ማሇትዕዴሜያቸው 15-60 ዓመት የሆኑ የተቀናጀ  ተግባር ተኮር 

የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ተጠቃሚዎችን የሚመሇከትነው፡፡ 

 የእዴሜ ሌክት ትምህርት ማሇት፦የዕዴሜ ሌክ ትምህርት የምንሇው መዯበኛ 
ትምህርት (Formal Education)፣ መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት (Non- Formal 
Education) እና ኢ-መዯበኛ ትምህርትን ( Informal Learning) ሁለ 
የሚያካትት ሲሆን ዜጎች በህይወት ዘመናቸው ሁለ በራስ ተነሳሽነት ጭምር  
የሚማማሩበትና ዕውቀታቸውን፣ ክህልታቸውንና አመሇካከታቸውን በማሻሻሌ 
የግሌ ብቃታቸውን በማሳዯግ ኑሮአቸውን የሚያሻሽለበትና ሇአገር ዕዴገትም 
ጉሌህ አስተዋጽኦ የሚያዯርጉበት ትምህርት ማሇት ነው፡፡ 

 የሙያ ሥሌጠና፤ 

1.4የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ምንነት፡- 

የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሌ መዯበኛ ያሌሆነ ተከታታይ የጎሌማሶች ትምህርት 

ማንበብ፣ መጻፍና ማስሊት በተወሰነ ዯረጃ የሚችለ፣ የሁሇት ዓመቱን የጎሌማሶች 

ትምህርት ያጠናቀቁ፣ የመዯበኛ የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን በአጭሩ ያቋረጡ፣ 

ምንም ዓይነት ማንበብና መጻፍ የማይችለ ዜጎችመሠረታዊ የማንበብ ፣  የመጻፍና 

የማስሊት ክህልታቸው የሚያገኙበትበተሇያዩ የሌማት ጉዲዮች ሊይ አጫጭር የህይወት 

ክህልትና የሙያ ስሌጠናየሚቀስሙበትና የተሇያዩ ውዴዴሮችን በማካሄዴ በመዝናናት 

የሚማማሩበትማዕከሌ ነው፡፡ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የማህበረሰቡን ፍሊጎት 

ባማከሇ መሌኩ የተሇያዩ የሌማት ተግባራትየሚከናወኑባቸው ስፍራዎች ናቸው 

1.5የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ፋይዲ፡- 

 የማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሇውጥ ሇማምጣት የማኅበረሰብ የንቅናቄ 

መፍጠሪያ ማዕከሊት በመሆን ያገሇግሊለ   
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 የአካባቢው ማህበረሰብ ተቋም  በመሆን የማህበረሰቡን  ባህሊዊና ዘመናዊ 

እውቀት በማጎሌበትና በማሳዯግ ዴህነትን በማስወገዴ ዜጎች የራሳቸውንና 

የአካባቢያቸውን ኢኮኖሚ እንዱያሳዴጉ፣ንቃተ ህሉናቸውን እንዱያዲብሩና 

የተሻሇ የአኗኗ  ዘይቤ   እንዱኖራቸው ያዯርጋለ ፣    

 የተሳታፊ ጎሌማሶችን ፍሊጎት መሰረት ያዯረገ የሌማት ጉዲዮችን ሇማሳካት 

አጫጭር የስሌጠና መስጫ  ማዕከሊት  በመሆን ይገሇገለባቸዋሌ፣ 

 ተሳታፊ ጎሌማሶች ተከታታይነት ባሇው መሌኩ ተማምረው ባገኙት ዕውቀትና 

ክህልት ተጠቅመውበገቢ ማስገኛ ስራዎች እንዱሳተፉና ገቢያቸውን 

እንዱያሳዴጉ፣ጤናቸውንና አካባቢያቸውን በመጠበቅ ምርትና ምርታማነታቸውን 

እንዱያሻሽለ  ያዯርጋለ፣ 

 ተሳታፊ ጎሌማሶችበተሻሇ ሁኔታ እራሳቸውን እንዱያስተዲዴሩ በማዴረግ 

ቀጣይነት ያሇው እዴገት በአካባቢያቸው እንዱፈጥሩ ያስችሊቸዋሌ፣ 

 የተሇያየ ይዘት ያሊቸው ርዕሶች በአንዴ ማዕከሌ ተዯራጅተው የሚቀርቡበት 

በመሆኑ ሁለም የአካባቢው  ማህበረሰብ አኗኗሩ የተሸሻሇ እንዱሆን፣ 

ኢኮኖሚውን የሚያሳዴግበትና  ሁሇንተናዊ ዕዴገት እንዱኖር  ያዯርጋለ፡፡  

1.6የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ዓሊማ፡- 

1.6.1 አጠቃሊይ ዓሊማ 

የተከታታይ ትምህርትና ስሌጠና መስጫ ማዕከሌ በመሆን የኅብረተሰብን የእዴሜ ሌክ 
ትምህርት በትምህርት፣ በስሌጠና በመረጃ አገሌግልት ምለኡ በማዯረግ የግሇሰብን፣ 
የማኅበረሰብና የሀገርን እዴገት ሇማፋጠን  

1.6.2 ዝርዝር ዓሊማ 

 የጎሌማሶችን የማንበብ፣መጻፍና የማስሊት ክህልትማበሌጸጊያ ማዕከሊት እንዱሆኑ 

ማስቻሌ፣ 

 የማኅበረሰብ አባሊትን አቅማቸውን በማሳዴግ ቀጣይነት ያሇው እዴገት 

እንዱኖር ማዕከሊቱን ባግባቡ ማዯራጀት፣ 

 የተሻሇ አኗኗር  ሇመኖር የመረጃ ሌውውጥና የአገሌግልት አሰጣጥን ማሳዯጊያ 

ማዕከሊት እንዱሆኑ ማስቻሌ፣ 

 ዜጎች በአካባቢያቸው ስሇሚገኙ ሀብቶች በቂ ግንዛቤ እንዯኖራቸውና በአግባቡ 

እንዱጠቀሙ  ማዴረግ፣ 
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 ዜጎች ስሇመብታቸውና ግዳታቸው የሚያውቁባቸው ማዕከሊት እንዱሆኑ 

ማስቻሌ፣ 

  የተሇያዩ የሙያ ክህልት፣ስሌጠና የሚሰጥባቸው ማዕከሊት በመሆን 

የማኅበረሰብን እዴገት  ማፋጠን፣ 

 የማኅበረሰብን የቁጠባና ብዴርባህሌ ማበሌጸጊያ ማዕከሊት እንዱሆኑ ማገዝ፣  

 የአካባቢው ማህበረሰብ በውይይት ግጭትን የሚፈታባቸው ማዕከሊት እንዱሆኑ  

ማስቻሌ፣ 

 የአካባቢው ማህበረሰብባህሊዊ እሴቶችን መገሇጫ  ክብረበዓሌ የሚከበርባቸውና 

የመዝናኛ ማዕከሊት እንዱሆኑ ማዴረግ 

 የአካባቢው መንግስትና መንግስታዊ ሊሌሆኑ ዴርጅቶች የሚያከናውናቸውን 

የተሇያዩ የማህበረሰብ ሌማት እንቅስቃሴዎችን ማፋጠኛ ማዕከሊት እንዱሆኑ 

ማስቻሌ። 

1.7የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ዋናዋና መርሆዎች፡-  

 የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት  የማህበረሰቡ የሆኑ ፣ በማህበረሰቡ የሚመሩና 

ሇማህበረሰቡ ጥቅም የሚሰጡ፣ 

 የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ሇሁለም ዜጋ በአካባቢው ማህበረሰብ 

ፍሊጎትና ንቁ ተሳትፎ ሊይ የተመሰረተ፣ እንዱሁም ሇማህበረሰቡ የመረጃ 

ምንጭና የአቅም ማጎሌበቻ  ጣቢያ  በመሆን አንደን አካባቢ ከላሊው ጋር 

የሚያገናኙ፣ 

 የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊትአመቻቾች በኃሊፊነት የሚያስተዲዴሩትና 

የእዴሜ ሌክ ትምህርት የሚከናወንባቸው ፣ 

 የማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት   ሁለም የማህበረሰብ አባሊት የሚያሳትፍ፣ 

1.8የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ምስረታ 

የማህበረሰብ መማማሪያ መአከሊት መፈጠር አስፈሊጊነቱ አጠያያቂ አይዯሌም 

በመሆኑምኅብረተሰቡ የጋራ ጉዲዮቹን በጋራ ሇማየት ያቋቋማቸው ማኅበራት እንዯመነሻነት 

ተወስዯዋሌ የሚሇውን ሀሳብ ብዙዎች ይስማመበታሌ። የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት 

በአንዴ አካባቢ የሚገኙ ጎሌማሶች የእዴሜ ሌክ ትምህርት የሚያገኙባቸው ተቋማት ሲሆኑ 

ሇማኅበረሰቡ ዕዴገት፣ መሇወጥና የኑሮ መሻሻሌ ትሌቅ ፋይዲ አሊቸው። የነዚህ የመማማሪያ 

መዕከሊት አጠቃሊይ ገፅታና ሁሇገብነት እንዯአገሮች ፍሊጎትና የኢኮኖሚ አቅም የሚወሰን 

የሆናሌ። ከዚህ አኳያ በአገራችን በዋናነት ሇሚሰጠው  የ የጎሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ 
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ትምህርት ፕሮግራሞችበማዕከሌነት የሚያገሇግለ ሇማኅበረሰብ በሚያመች ሁኔታ የተዯራጁ 

መሆን ይኖርባቸዋሌ። ማዕከሊቱ ሇጎሌማሳ ተሳታፊዎች ቅርብ የሆኑ፣ ንጽህናቸው የተጠበቀ፣ 

ሇመዝናኛና ስፖርት እንቅስቃሴ አመቺ የሆኑና ሇአዕምሮ ሰሊም በመስጠት የሚስቡ መሆን 

አሌባቸው።የመማማሪያአመሠራረት ከአገራችን ተጨባጭ ነባራዊ ሁኔታ የሚነሳ 

ሆኖየሚከተለትን መሰረታዊ ሀሳቦች ቀዯም ብል ግምት ውስጥ ማስገባት ያስፈሌጋሌ፡- 

ሀ. የአካባቢውን ተፈጥሮአዊ አቀማመጥ 

ሇ. የማህበረሰብ አገሌግልቶች 

ሏ. ማህበራዊ መረጃ 

መ. ኢኮኖሚያዊ መረጃ 

የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የአካባቢዉ ኅብረተሰብ የስሌጠና ማዕከሊት (resource 

centers) ሆነዉ የሚያገሇግለ እንዯመሆናቸዉ መጠን ሁለም የአካባቢውማኅበረሰብ አባሊት 

ማዕከሊቱን በጋራ በማቋቋምና በማስተዲዯር ሇጋራ ጥቅም በጋራ መሥራት ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

ስሇሆነም በአግባቡ የተዯራጁ የማኅበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት (CLC) ሇኅብረተሰቡ 

የሚከተለትን መሠረታዊ አገሌግልቶች ይሰጣሌ፡፡ 

1. በራስ የመማማር (Self learning) የሚያበረታታ፣እራስን ሇማብቃት የሚያስችሌ፣ 

የአካባቢዉ ማህበረሰብ በነጻነት እንዯየተሳታፊዉ ፍጥነት ፍሊጎቱን መሠረት ያዯረገ 

የእዴሜ ሌክ ትምህርት የሚያገኝበት፣ ማህበረሰቡ ሊጋጠመዉ ችግር ሀሳብን በመጋራት 

የጋራ መፍትሔ በመፈሇግ በጋራ የሚያቅደበት፣ የሚተገብሩበትና ዉጤቱንም በጋራ 

የሚጠቀሙበት፣ ባህሊቸዉንና ላልች እሴቶቻቸዉን የሚያስቀጥለበት ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ 

2. የአካባቢዉ ማኅበረሰብ እንዯየተግባራቸውአዲዱስ የሌማት ሀሳቦችን የሚቀስሙበት፣ 

ያገኙትንም ሌምዴ በመተግበራቸው ሇአጠቃሊይ የተሻሇ ሇዉጥ የሚዯግፋቸውና 

በተጨማሪም ራሳቸውን በሁለም ዘርፎች ብቁ በማዴረግ አቅሙ የጎሇበተ ማህበረሰብ 

እንዱሆኑ ማስቻለአብይ የሆኑት አገሌግልቶቹ ናቸው፡፡ 

1.8.1 የመማማሪያ ማዕከሊቱ ቤትና ቦታ  

የማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት በመሆን ማገሌገሌ የሚችለ ተቋማት የሚከተለት ሲሆኑ 

አመራረጣቸውም እንዯአካባቢው ሁኔታ ይወሳናሌ። 
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 ትምህርት ቤቶች  

 በአካባቢዉ ማኅበረሰብ የተሰሩ ሇተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት 

መማማሪያ ጣቢያ የነበሩና ወዯ ማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሌነት በማጎሌበት 

የሚሸጋገሩና በቀጥታ ሇማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ታስበው የተሠሩ ቤቶች 

 የገበሬዎች ማሠሌጠኛ ማእከሊት 

 ተንቀሳቃሽ ትምህርት ቤቶች ሉሆኑ ይችሊለ፡፡ 

የመማማሪያ ማዕከሊቱ የሚኖራቸው የክፍሌ ብዛትና ስፋት ከአለት ተሳታፊ ጎሌማሶች ቁጥርና 

ከሚሰጠው የአገሌግልት ዓይነት ጋር እየተነፃጸረ የሚያዴግ ሲሆን የሚሠሩትም ቤቶች 

እንዯአካባቢው ማኅበረሰብ የኢኮኖሚ አቅም ይወሰናሌ። በተጨማሪምበተቻሇ መጠን ቅጥር 

ግቢውም  ሇተሳታፊ ጎሌማሶች የስፖርትና መዝነነኛ እንቅስቃሴዎችና የገቢ ማስገኛ ሥራዎችን 

ማከናወኛ የሚሆን ተመጣጣኝ ስፋት ያሇው ባድ ቦታ ከመማማሪያ ማዕከሊቱ ጋር እንዱኖሩ 

ቢዯረግ ሇፕሮግራሙ ውጤታማ አፈፃጸም ትሌቅ አቅም ይፈጥራሌ።     

1.8.2 የሰዉ ኃይሌ 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ውስጥ ቅጥር አመቻቾችን በመጠቀም ማሰራት ተገቢ ነው፡፡ 

ከማዕከለ የሚገኘው ጥቅም እየጎሊ ሲመጣና በማዕከለ የሚሰጡ ትምህርትና ስሌጠናዎች ቁጥር 

እየጨመረ በሚመጣበት ወቅት በዚያዉ ሌክ በመስኩ የሰሇጠኑ ባሇሙያዎችን ወዯ ማዕከለ 

ማምጣት የግዴ የሚሌ ነው፡፡ በመሆኑም በማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ውስጥ በመስኩ 

የሰሇጠኑ ባሇሙያዎችን በቋሚነት መቅጠርና መጠቀም ተገቢ ነዉ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የመዯበኛ 

ት/ቤት አስተማሪዎችን ፣የግብርና የጤና ኤክስቴንሺን ሰራኞችን የላልች ተቋማት 

ባሇሙያዎችንና በጎ ፈቃኞች  ወ.ዘ.ተ በአመቻችነት መጠቀም አስፈሊጊ ነዉ፡፡  

1.8.3 የቁሳቁስና ሀብት ምዯባ 

በማኅበረሰብ መማማሪያሉኖሩ የሚገባቸው ቁሳቁሶች  የሚከተለት ዋና ዋናዎቹ  ናቸው፡፡ 

 ወንበርና ጠረጴዛ ፣ 

 ጥቁር ሰላዲ፣ የመጽሀፍ መዯርዯሪያዎችና ካቢኔቶች፣  

 ንጹህ የመጠጥ ዉሃ በአካባቢው በቅርብ መገኘቱንና መብራት በመማማሪያ ማዕከሊቱ 

መግበቱን  

 ላልች የመማማሪያ ቁሳቁሶች፣ ሇምሳላጋዜጦች፣ መጽሔት፣ መፅሀፍት፣ የሳታሊይት 

ዱስክ፣ ኮምፒውተር፣ ፕሊዝማ፤ ቴላቪዥን፣ ቪዱዮ፣ ራዱዮ ሴት፣  ቴፕ ሪኮርዯር፣ ስዕሊዊ 

መጽሏፍት፣ ጌሞች፣ የአካሌ ብቃት መሳሪያዎች፣ ቻርቶች፣ ፓምፕላቶች፣ የማስታወሻ 

ዯብተር፣ የማስታወቂያ ሰላዲ፣ የአካባቢ ካርታዎች ሇምሳላ፤ ት/ቤቶችን፣ የመንግስት 

ተቋማትን፣ ታሪካዊ ቦታዎችን፣ የቱሪስት መስዕቦችን፣ ተራራና ኮረብታዎች፣ ወንዞችን፣ 
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ግዴቦችን፣ የጤና ኬሊዎችን፣ ሆስፒታልችን ወዘተ የሚያሳዩ በመማማሪያ ማዕከለ ዉስጥ 

ሉኖሩ  የሚገባቸው ናቸው፡፡ 

1.9  በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የሚሰጡ አገሌግልቶች/ ፕሮግራሞች 

1. በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ዉስጥ የተሇያዩ አገሌግልቶች ሇተሳታፊ 

ጎሌማሶች የሚሰጡ ሲሆን የሚከተለት  በዋናነት ይጠቀሳለ፡-የሙያ ክህልት ፡- 

ሰዎች የሙያ ክህልታቸዉን ከተሇያየ አቅጣጫ ሉያዲብሩ ይችሊለ፡፡ ሇምሳላ 

አገር በቀሌ ጥበብ/እዉቀት፣ የካበተ ሌምዴ ካሊቸዉ ሰዎች፣ ከአሰሌጣኞችና 

ከተሇያየ መገናኛ ብዙሀን ወይንም ከማህበረሰቡ ሉማሩና ዕውቀትና ክህልትን 

ሉጨብጡና ሉያዲብሩ ይችሊለ፡፡  ይህ የሙያ ማሻሻያ ክህልት የራሳቸዉንና 

የቤተሰቦቻቸውን ገቢ ከማሳዯግም ባሻገር የአገር ኢኮኖሚንም ሇማሳዯግ ከፍተኛ 

አስተዋጽኦ አሇዉ፡፡ ስሇሆነም በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ውስጥ ከሊይ 

በተጠቀሱት ነጥቦች አማካኝነት ተሳታፊ ጎሌማሶች ሉማማሩ ይችሊለ፡፡ 

2. መረጃ  ማግኘት (Information service)፡-  የትኛዉም ማህበረሰብ በፈሇገ ጊዜ 

በዕዴሜ ዘመኑ ሁለ ትምህርትና ስሌጠና የማግኘት መብት አሇው፡፡ ይህ ማሇት 

ተሳታፊዎች በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሌ ዉስጥ በቤተ መጽሏፍት ማንበብ 

ሲችለ፣ በተሇያዩ ቦታዎች የተሰሩ አኩሪ ስራዎች በኤግዚብሽን መሌክ ቀርበው 

ማየት ሲችለ፣ በራዱዮ ፕሮግራም፣ በሳተሊይት ቴላቪዥን፣ ወይንም 

በኢንተርኔት መጠቀም ሲችለ ነው፡፡ በዚህ መሰረት በማዕከለ የሚገኙ ተሳታፊ 

ወጣቶችና ጎሌማሶች መረጃን በማግኘት ዕውቀትና ክህልታቸውን ሇማዲበር 

ያስችሊቸዋሌ፡፡ 

3. የመዝናኛ ማዕከሌ (Recreation) ፡-  ጎሌማሶች በህይወት ዘመናቸው 

ያካበቷቸውን የተሇያዩ ተሞክሮዎች፣ የጋራ ባህሌና ወግ ሌማዲቸውን ሇላልች 

ሇማካፈሌ እንዱሁም የአካሌ ብቃታቸውን ሇማሳዯግ በተሇያዩ የመዝናኛ መስኮች 

ሉሳተፉ ይችሊለ፡፡ ስሇሆነም ጎሌማሶች በማህበረሰብ የመማማሪያ ማዕከሊት ውስጥ 

ሉያገኙዋቸውና ሌምዴ ሉሇዋወጡባቸው ከሚገቡ መዝናኛዎች መካከሌ 

የሚከተለት የሚጠቀሱ ናቸው፡- 

 የአካሌ ብቃት እንቅስቃሴ፣ 

 የተሇያዩ ስፖርታዊ ውዴዴሮች፣ 

 ዴራማ፣ ዲንስና ላልች ባህሊዊና ዘመናዊ የሙዚቃ ጨዋታዎች፣ 

 ስነ-ስዕሌ፣ 
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 የተሇያዩ የራዱዮ ፕሮግራሞች፣ የሳተሊይት ቴላቪዥን፣ ወይንም 

ኢንተርኔት  በመጠቀም መዝናናትና ዕውቀት መገብየት ሲሆኑ ሁለም 

ከሊይ የተጠቀሱት ጉዲዮች ዋነኛ አሊማቸው የአካባቢውን የማህበረሰብ 

መማማሪያ ማዕከሌ( CLC) ተሳታፊዎች አንዴነት ማጠናከርና በመግባባት 

እና መረጃ በመሇዋወጥ ሊይ የተመሰረተ የአኗኗር ዘይቤ እንዱኖራቸው 

ማስቻሌ ነው፡፡ 

4. የጤና አጠባበቅ (Health & Hygiene):- ይህ አይነቱ ፕሮግራም ተሳታፊዎች 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊትን በመጠቀም በሽታን ስሇ መከሊከሌ፣ 

መሰረታዊ የግሌና የአካባቢ ጤና አጠባበቅ እንዱሁም የተመጣጠነ ምግብ 

አመጋገብና ላልች ጤና ነክ የሆኑ ትምህርትና ስሌጠናዎችን  የሚያገኙበት 

ነው፡፡  ስሇሆነም ተሳታፊዎች የግሌና የቤተሰቦቻቸውን ጤና ሇመጠበቅ፣ ጤናማ 

የሆነ አመጋገብ እንዱኖራቸውና የአካባቢያቸውን ንጽህና እንዱጠብቁ ሇማስቻሌ 

ይህ ፕሮግራም በማዕከለ ውስጥ ይሰጣሌ፡፡  

የኑሮ ዯረጃን ማሻሻሌ (Quality of Life Improvement):- የማህበረሰብ መማማሪያ 

ማዕከሌ በሚገኝበት አካባቢ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍልች ወጣቶች፣ ሴቶች፣ 

አዛውንቶችና አካሌ ጉዲተኞች ወዘተ ተዯራጅተው የዕውቀት፣ ክህልትና 

አመሇካከታቸውን በማሳዯግ ኑሮአቸውን ማሻሻሌ ይችሊለ፡፡ በዚህ መሰረት ተሳተፊ 

ጎሌማሶች በመማማሪያ ማዕከለ በመገኘት በራስ አገዝ ትምህርትና በጋራ ውይይት 

የተሇያዩ  ትምህርቶችና አጫጭር ስሌጠናዎችን በማግኘት የራሳቸውንና 

የቤተሰቦቻቸውን የኑሮ ሁኔታ በማሻሻሌ የአገራችንን እዴገት ሇማፋጠን ያግዛሌ፡6. 

አጫጭር ስሌጠናዎች፡-

በማህበረሰብመማማሪያማዕከሊትዉስጥየሚሰጡአጫጭርሥሌጠናዎችንበአራትከፍሇንሌናያቸዉእን

ችሊሇን፡፡እነሱም፡- 

 ሁሇገብ  ክህልት (Generic skills)፡- የሚባለት ተሳታፊ ጎሌማሶች በመማማሪያ 

ማዕከለ ውስጥ በጋራ በመወያየት የጋራ ችግሮቻቸውን መፍታት የሚችለበትና 

እና ስራቸውን በጋራ ውይይት የሚሰሩበት ክህልት ማሇት ነዉ፡፡  

 አካባቢያዊ  ክህልት (Contextual Skills):- ይህ ማሇት ከተሳታፊዎች የእሇት 

ተእሇት የኑሮ ሁኔታ ጋር የተያያዘ ክህልት የሚያገኙበት ሇምሳላ ፡-ከጤና 

፣ከግብርና፣ ከቤተሰብ የአኗኗር ሁኔታ፣ እንዱሁም ከጠቅሊሊ አካባቢያዊ ግንዛቤ 

ጋር የተያያዘ ክህልት የሚገኝበት ማሇት ነዉ፡፡ 
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 ውህዴ  ክህልት (Composition skills):- የሚባሇዉ ሁሇገብ ክህልትና አካባቢያዊ 

ክህልትን ከማንበብ፣ መጻፍና መስሊት ክህልት ጋር ተጣምሮ የሚገኝ ክህልት 

ማሇት ነዉ፡፡ 

ሌዩ ሌዩ የሙያ ክህልት (Miscellaneous skill):- የምንሇዉ ተሳታፊ ጎሌማሶች 

በማእከሌ ዉስጥ ስሇ ምግብ ዝግጅት፣ ጸጉር ማስተካከሌና የመሳሰለ ክህልቶችን 

ሇማግኘት አጫጭርስሌጠናዎችንየሚያገኙበትነው፡፡1.10የማህበረሰብ መማማሪያ 

ማዕከሊት(CLC) ተሳታፊዎች/ ተጠቃሚዎች 

በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት በአካባቢው የሚገኙ ማኅበረሳብ አባሊት 
ተጣቃሚ/ተሰታፊ ይሆናለ፡፡ 

 ከመዯበኛው አንዯኛ ዯረጃ ትምህርት የመጀመሪያ ሳይክሌ በተሇያዩ ምክንያቶች 

ትምህርታቸውን ያቋረጡ ወጣቶችና ጎሌማሶች፣  

 በተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም ሊይ በመከታታሌ ሊይ 

ያለና ያጠናቀቁ ጎሌማሶች፣ 

 በዴህር የተቀናጀ ተግባር ተኮር የጎሌማሶች ትምህርት ፕሮግራም በመከታተሌ 

ሊይ ያለና ያጠናቀቁ ጎሌማሶች፣ 

 ሇችግር ተጋሊጭ (Vulnerable) የሆኑ የህብረተሰብ ክፍልች፡- 

 የሴተኛ አዲሪዎች 

 የጎዲና ተዲዲሪዎች 

 የህግ ታራሚዎች 

 ተፈናቃዮችና ስዯተኞች 

 በጠረፍና ገጠራማ በሆኑ አካባቢዎች የሚኖሩ/ የኑሮ ዘይቤያቸው ሇመዯበኛ 

ትምህርት መከታተሌ የማያስችሊቸው፤- 

 አርብቶ አዯሮችና ከፊሌ አርብቶ አዯሮች 

 አሳ አስጋሪዎች 

 ሌዩ ፍሊጎት የሚሹ የህብረተሰብ ክፍልች 

 የከተማ ዋሪዎች፡ 

 በአነስተኛ ገቢ የሚተዲዯሩ  

 የቤት እመቤቶች 

 የቤት ሰራተኞች 

 የፋብረካ ሰራተኞች  
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 የቀን ሰራተኞች  

 አካሌ ጉዲተኞች ይሆናለ፡፡ 

1.11.  የማህበረሰብ መማማሪያማዕከሊትአዯረጃጀትና አመራር 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሌ የህብረተሰቡ የትምህርትና የስሌጠና ማዕከሌ ሲሆኑ  

የአካባቢውን ማህበረሰብ ክፍልች በጋራ በማወያየትና በማሳተፍ የሚዯራጁና የሚመሩ 

ናቸው።  

የመማማሪያ ማዕከለ ራሱን ችል እንዱቆም ሇማዴረግ የአካባቢው ህብረተሰቡ 

በባሇቤትነት ማዕከሊቱን  በራሳቸው ማስተዲዯር  እንዲሇባቸው የተሇያዩ ሀገራት ተሞክሮ 

ያስረዲለ ፡፡  ነገርግን አሁን ባሇው ተጨባጭ ሁኔታ  በአካባቢው ማህበረሰብ መለ 

ሇመለ በባሇቤትነት እንዱያስተዲዴሩ ማዴረግ ስሇማይቻሌ በየዯረጃው የሚገኙ የቦርዴ 

አባሌ መስሪያቤቶች  ሇማህበረሰቡ  የግንዘቤ ማስጨበጫ  ስሌጠና በመስጠትና 

የማዕከሊቱን የተግበራ እንቅስቃሴ በመከታትሌ ቀስ በቀስ ማህበረሰቡን ተሳታፊነትና 

ባሇቤትነት  በማሳዯግ ማህበረሰቡ እንዱመሩት የማዴረግ ስራ በሰፊው መስራት 

ይጠይቃሌ ፡፡ ስሇሆነም  ከፊዯራሌ የጎሌማሶች የቦርዴ አባሌ መስራያ ቤቶች ጀምሮ 

ያለ የቦዴር አባሌ መስሪያቤቶች ተግባርና አሊፊነት እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  

1.11.1 የፌዯራሌ ቦርዴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

የጎሌማሶች ትምህርትን በቦርዴ አባሌነት እየመሩ ያለ ጉዲዩ የሚመሇከታቸው ሴክተር 

መስሪያ ቤቶችን የሚወክለ የከፍተኛ አመራር አካሊት ሲሆኑ ተግባርና ሃሊፊነታቸውም 

እንዯሚከተሇው ተቀምጧሌ፡-    

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ስሇሚስፋፉበት ሁኔታ ስሌቶችን ይቀይሳሌ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ጥራትና ብቃት ሇማስጠበቅ አስፈሊጊውን 

ቴክኒክና ሙያዊ ዴጋፍ ሇክሌሌ ቦርዴ አባሌ መስራያ ቤቶች ይሰጣሌ፣ 

 የመማማሪያ ማዕከሊቱ የሌማት  ፖሉሲዎች የሚተገበርባቸው  የስሌጠና ማዕከሌ  

በመሆን ስሇሚያገሇግለ የአጫጭር ስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  እንዱሆኑ 

በየሴክተራቸው ግንዛቤ እንዱፈጠር ያዯረጋለ፡፡    

 በየሴክተራቸው የሚከናወኑትን  የሌማት ፕሮግራሞች የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊትን  የአጫጭር የስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  በማዴረግ እንዱገሇገለባቸው 

አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣ 
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 ሇማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ማዯራጃ የሚሆን በጀት እንዱመዯብ 

ያዯርጋሌ፣ ከሇጋሽ ዴርጅቶችም ሀብት ያፈሊሌጋሌ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ጠንካራ የክትትሌ፣ ዴጋፍና ግምገማ ስርዓት 

እንዱዘረጋ ያዯርጋሌ፣ 

 በየክሌለ/ ከተማ አስተዲዯሮች የሚገኙ የቦርዴ አባሌ መስሪያቤቶችን 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት አፈፃፀማቸውን ይዯግፋሌ፤ ይከታተሊሌ፣ 

በመገምገም ግብረመሌስ ይሰጣሌ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የትምህርትና ስሌጠና መሥጫ ማዕከሊት 

ስሇሆኑ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችንና ላልች ባሇዴርሻ አካሊት  በጥራት 

እንዱተገብሩ ያበረታታሌ፣ በመካከሊቸው ጠንካራ አጋርነት እንዱኖር ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት ዙሪያ ጥናትና ምርምር እንዱካሄዴ 

ያበረታታሌ፣ 

 በየሴክተሩ የሚዘጋጁ  የሌማት ጹሁፎች  በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት  

ተዯራጅተው እንዴቀመጡና የአካባቢው ማህበረሰብ እንዱቀምጥባቸው ያዯርጋሌ፣ 

 እንዯ አስፈሊጊነቱ  የቴክኒክ ኮሚቴ አባሊት ባሇሙያዎች ስሇማህበረሰብ 

መማማሪያ ማእከሊት ምንነት፣ አዯረጃጀትና አመራር በተመሇከተ ስሌጠና 

እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፣ ሌምዴ የሚሇዋወጡበትን መዴረኮች ያመቻቻሌ፣ በክሌሌ 

ዯረጃ ሇሚካሂደ ስሌጠናዎች እንዯ አስፈሊጊነቱ ዴጋፍ ያዯረጋሌ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ሇማስፋፋት የሚያግዙ ፕሮክጀቶችን ዝግጅት 

ያሰተባብራሌ፣ አፈጻጸሙን ይከታተሊሌ፣ 

 ቦርደ በየሩብ ዓመቱ ግንኙነት በማዴረግ ስራዎችን የገመግማሌ ግብረመሌስ 

ይሰጣሌ  

1.12.2 የፌዯራሌ ቴክኒክ ኮሚቴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

የቴክኒክ ኮሚቴዎች ከቦርዴ አባሌ መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሲሆን በማህበረሰብ 

መማማሪያ ማዕከሊት አዯረጃጀት፣ አመራርና አተገባበር ሊይ የቴክኒካሌ እገዛ የሚያዯርጉ 

ሃሊፊዎች ወይም ባሇሙያዎች ሲሆኑ ተግባርና ሃሊፊነታቸው እንዯሚከተሇው 

ተቀምጧሌ፡፡ 

 ሇማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የሚሆኑ የተሇያዩ ማስፈጸሚያ ሰነድችን በጋራ 

በመሆን ያዘጋጃሌ፡፡  
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 የሴክተር መስሪያ ቤቶች ፕሮግራሙን በቅንጅት ሇመፈጸም የሚያስችሌ 

የአሰራር ስርዓት በጋራ ያዘጋጃሌ፣ 

  በማህበረስብ መማማሪያ ማዕከሊት የሚሰጡ  ወቅታዊ ጉዲዮችን የሚመሇከቱ 

ጽሁፎችን ያዘጋጃለ፣ ሇክሌልች እንዱሰራጭ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የሚካተቱ ፕሮግራሞችን የፍሊጎት ጥናት 

በማዴረግ ይሇያሌ፣ 

 በመስክ በመገኘት በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ሊይ ክትትሌና ዴጋፍ 

ያዯርጋሌ፣ ግብረ መሌስ ይሰጣሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ  ማዕከሊት  ዙሪያ በየዯረጃው የአህዝቦት ስራዎች 

እንዱሰሩና ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር ውይይት እንዱካሄዴ  ያዯርጋሌ፣ 

 የቴክኒክ ኮሚቴው ቢያንስ በየሩብ አመቱ በመገናኘት ስራን በጋራ ይገመግማለ፣ 

የግምገማውን ውጤቱም ሇቦርደ ያቀርባሌ፣ 

1.12.3 የክሌሌ/የከተማ አስተዲዯር ቦርዴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

በክሌሌና ከተማ አስተዯሮችም ቦርደ በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት አጠቃቀም  

ሊይ ራሱን የቻሇ ተግባርና ሀሊፊነት የሚኖረው ሲሆን ይህም እንዯሚከተሇው 

ተቀምጧሌ፡-  

 በማህበረሰብ መማማሪ ማዕከሊት ዙሪያ በፌዯራሌ ዯረጃ የተዘጋጁ የማስፈጸሚያ 

መመሪያዎች ክሌሊዊና ከተማአቀፍ ይዘት እንዱኖራቸው ያዯርጋሌ፣ 

 የመማማሪያ ማዕከሊቱ የሌማት  ፖሉሲዎች የሚተገበርባቸው  የስሌጠና ማዕከሌ  

በመሆን ስሇሚያገሇግለ የአጫጭር ስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  እንዱሆኑ 

በየሴክተራቸው ግንዛቤ እንዱፈጠር ያዯረጋሌ፡፡    

 በየሴክተራቸው የሚከናወኑትን  የሌማት ፕሮግራሞች የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊትን  የአጫጭር የስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  በማዴረግ እንዱገሇገለባቸው 

አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣ 

 በክሌለ ስር በሚገኙ ዞኖችና ወረዲዎች  በማህበረሰብ መማማሪያ መዕከሊት 

ተግባራዊ እንዱዯረግ ክትትሌና ዕገዛ ያዯርጋሌ፣ 

 ሇፕሮግራሙ ማስፈጸሚያ የሚሆን ሀብት ይመዴባሌ፣ 

 በክሌለ ውስጥ የሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች  በማህበረሰብ መማማሪያ 

ማእከሊት የሚሰጡ አገሌግልቶች  ዙሪያ ሊይ ገብተው እንዱሰሩ ያበረታታሌ፣ 
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 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ሊይ እየተሳተፉ ያለ ጎሌማሶችን መረጃ 

ተጠናቅረው እንዱያዙ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት ዙሪያ በክሌሌ ዯረጃ ጥናትና ምርምር 

ዕንዱካሄዴ ያግዛሌ፣ ይዯግፋሌ፣ 

 ምርጥ ተሞክሮ ካሊቸው የክሌሌ/የከተማ አስተዲዯሮች የሌምዴ ሌውውጥ 

እንዯካሄዴ ስርዓት ይዘረጋሌ፣ 

 በዞንና በወረዲ ሇሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች በተሰማሩባችው የሌማት 

ዘርፎች የማህበረስብ መማማሪያ ማእከሊትን እንዯግባት በመጠቀም የሌማት ስራ 

ማከናወኛ ተቋም ማዴረግ እንዱሁም እነዚህንም ማዕከሊት በግባት አንዱሟለ  

ያስተባብራሌ፣ ይከታተሊሌ 

 ጠንካራ የክትትሌና ዴጋፍ ሥርዓት እንዱዘረጋ ያዯርጋሌ፣ 

1.12.4 የክሌሌ/ የከተማ አስተዲዯር ቴክኒክ ኮሚቴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

 የክሌሌ የቴክኒክ ኮሚቴዎች ከቦርዴ አባሌ መስሪያ ቤቶች የተውጣጡ ሲሆን 

በማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት አዯረጃጀት፣አመራርና ትግባራ ሊይ ሙያዊ 

እገዛ የሚያዯርጉ ሃሊፊዎች ወይም ባሇሙያዎች ናቸው፡፡ የክሌሌ/የከተማ 

አስተዲዯር ቴክኒክ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ሇክሌሌ ቦርዴ ይሆናሌ፣  

 ተግባርና ኃሊፊነታቸውም እንዯሚከተሇው ተቀምጧሌ፡- 

 በክሌለ/የከተማ አስተዲዯር በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት የሚከናወኑ 

ተግባራት   ዕቅዴ ያዘጋጃለ፣ 

 በክሌለ/ከተማ አስተዲዯሩ ውስጥ በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት እየተሳተፉ 

የሚገኙ ጎሌማሶችን መረጃ ይሰበስባለ፣ ያጠናቅራለ፣ 

 ስሇ ማህበረሰብ መማማሪያ  ማዕከሊት  ምንነት፣ አዯረጃጀትና አመራር ሇወረዲና 

ሇዞን  ቴክኒክ ኮሜቴ አባሊት የቴክኒክና የሙያ ዕገዛ ያዯረጋሌ፣  

 በማህበረሰብ መማማሪያ  ማዕከሊት ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ መዴረኮች 

እንዱካሄደ ዴጋፎችን ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት  ትግበራ ሊይ ጥናትና ምርምር ያዯርጋሌ፣ 

 ሇማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የተሇያዩ ግብአቶች መሟሊታቸውን ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፣ ሇቦርደም ያሳውቃሌ፣ 
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 የቴክኒክ ኮሚቴው ቢያንስ በየሁሇት ወሩ እየተገናኘ የማህበረሰብ መማማሪያ 

ማዕከሊት  አፈፃጸም ይገመግማሌ፣ ሪፖርት ሇቦርደ ያቀርባሌ፣ 

  በየሩብ ዓመቱ ግንኙነት በማዴረግ ስራዎችን የገመግማሌ ግብረመሌስ ይሰጣሌ  

1.12.5 የዞን/ ወረዲ ቦርዴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

ከሊይ በክሌሌ ዯረጃ በተቀመጠው መሰረት በዞን/ወረዲ ዯረጃ ያሇው ቦርዴም 

የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት  በበሊይነት ይመራሌ፡፡ በመሆኑም የዞኑ/ወረዲው 

ቦርዴ ተግባርና ሃሊፊነት እንዯሚከተሇው ተቀምጧሌ፡- 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት እንዱዯራጁና የተግባር እንቅስቃሴ 

እንዱያከናውኑ በጀት ይመዴባሌ በግባትም እንዱሟለ ያዯርጋሌ፣ 

 በወረዲ/ዞን ዯረጃ በማሀበረሰብ መማማሪ ማእከሊት የሚተገበሩ ግቦችን ይወስናሌ፣  

 በወረዲው/በዞኑ ውስጥ ባለ ቀበላዎች ያሇውን የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊትን 

ትግበራ ሂዯት በበሊይነት ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

 የመማማሪያ ማዕከሊቱ የሌማት  ፖሉሲዎች የሚተገበርባቸው  የስሌጠና ማዕከሌ  

በመሆን ስሇሚያገሇግለ የአጫጭር ስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  እንዱሆኑ 

በየሴክተራቸው ግንዛቤ እንዱፈጠር ያዯረጋሌ፡፡    

 በየሴክተራቸው የሚከናወኑትን  የሌማት ፕሮግራሞች የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊትን  የአጫጭር የስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  በማዴረግ እንዱገሇገለባቸው 

አቅጣጫ ያስቀምጣሌ፣ 

 በወረዲው/ዞኑ የሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች  ሇማህበረሰብ መማማሪያ 

ማዕከሊት የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የሙያ ዴጋፍ እንዱያዯረጉ  ያስተባብራሌ፣ 

 በክሌሌ ዯረጃ  የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት በተመሇከተ የተዘጋጁ ዯንቦችና 

መመሪያዎች ተግባራዊ እንዱዯረጉ ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪ ማእከሊት ተሳታፊዎችና በሚከናወኑ ተግባራት መረጃ 

ከቀበላዎች በመሰብሰብ በየዯረጃው ሇሚመሇከተው  አካሌ እንዱቀርብ ዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት   በየሩብ ዓመቱ አንዴ ጊዜ  በመገኘት  

ክትትሌና ዴጋፍ  ያዯርጋሌ፣ 

 በየወሩ በመገኛነት ተግባራትን ይገመግማሌ ግብረመሌስ ይሰጣሌ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት የሚሰጡ ይዘቶች  ዙሪያ የፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት 

እንዱካሄዴ ያዯርጋሌ፣ 
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1.12.6 የዞን/ ወረዲ ቴክኒክ ኮሚቴ አባሊት ተግባርና ሃሊፊነት 

የቴክኒክ ኮሚቴው በዞን/በወረዲው ከሚገኙ የቦርዴ አባሊት ውስጥ የተውጣጡ 

ባሇሙያዎች ያካተተ ሲሆኑ ተጠሪነቱ ሇወረዲው/ዞኑ ቦርዴ አባሊት ይሆናሌ፣ተግባርና 

ሃሊፊነቱም እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡- 

  

 የቴክኒክ ኮሚቴው በወረዲው የማህበረሰብ መመማሪያ ማዕከሊት ሇሚከናወኑት 

ተግባራት  ዕቅዴ ያቅዲሌ፣ 

 ሁለንም የሌማት አጀንዲዎች በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት አቀናጅቶ 

ሇመተግባር የሚያስችሌ አሰራር ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ 

 በወረዲው በሚገኙ የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት  የተሇያዩ አገሌግልቶችን 

ማኅበረሰቡ እንዱያገኝ ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የተሳታፊዎችን ፍሊጎት መሠረት ያዯረገ 

ፕሮግራሞችን ሇማቅረብ  የአካባቢ የፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት ያካሂዲሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ምንነት፣ ፋይዲ፣ አዯረጃጀትና አመራር ሊይ 

የአህዝቦት ስራዎች እንዱካሄደ ያስተባብራሌ፣ 

 በየሳምንቱ  በመገናኘት ስራን ይገመግማሌ፣ ወቅታዊ መረጃም ወዯ ሚመሇከትው 

አካሌ ያቀርባሌ፣ 

በተዘረጋው የክትትሌና ዴጋፍ ሥርዓት መሠረት በቀበላዎች  በወር አንዴ ጊዜ 

በመገኘት ክትትሌና ዴጋፍ ያካሂዲሌ፣ 

1.12.7 የቀበላ የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ ተግባርና ሀሊፊነት 

ከሊይ በወረዲ ዯረጃ በተቀመጠው መሠረት በቀበላ ዯረጃ ያሇው ቦርዴም የማህበረሰብ 

መማማሪያ ማዕከሊት   በበሊይነት ይመራሌ፡፡ በመሆኑም የቀበላው ቦርዴ ተግባርና 

ሃሊፊነት እንዯሚከተሇው ተቀምጧሌ፡- 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊትን ያዯራጃሌ በጀት መመዯቡንና ግብዓት  

መሟሊቱን ይከታተሊሌ፣ 

 በቀበላው የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የመከናወኑትን ተግባራት አመታዊ 

ዕቅዴ ያዘጋጃሌ፣ ያጸዴቃሌ እንዱሁም ይተገብራሌ፣ 

 በቀበላ ዯረጃ በማሀበረሰብ መማማሪ ማእከሊት የሚተገበሩ ግቦችን ይወስናሌ፣  
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 በቀበላ ዯረጃ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊትን የትግበራ ሂዯት በበሊይነት 

ይመራሌ፣ ይቆጣጠራሌ፣ 

 ስሇ ማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ምንነት፣ ፋይዲ፣ አተገባበር፣ ባሇቤትነትና 

ቀጣይነት  ሇአካባቢው ማህበረሰብ ግንዛቤ ያስጨብጣሌ፣ 

 በቀበላው የሚከናወኑትን  የሌማት ፕሮግራሞች የማኅበረሰብ የመማማሪያ 

ማዕከሊትን  የአጫጭር የስሌጠና መስጫ ማዕከሊት  በማዴረግ እንዱገሇገለባቸው 

ያዯርጋሌ፣ 

 በቀበላው የሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችና ባሇሀብቶች  ሇማህበረሰብ 

መማማሪያ ማዕከሊት የገንዘብ፣ የቁሳቁስና የሙያ ዴጋፍ እንዱያዯረጉ  

ያስተባብራሌ፣ 

 የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊትን በተመሇከተ የተዘጋጁ ዯንቦችና መመሪያዎች 

ተግባራዊ እንዱዯረጉ ያዯርጋሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊትን የሚመሇከቱ  መረጃዎችን በመያዝና 

በማዯራጀት  ሇሚመሇከተው  አካሌ እንዱቀርብ ዯርጋሌ፣ 

 ወቅታዊ የአፈፃፀም ሪፖርቶችን በየወሩ ሇሚመሇከተው ቦርዴ ይሌካሌ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት በሳምንት አንዴ ጊዜ  በመገኘት  ክትትሌና 

ዴጋፍ እንዱዯረግ ያግዛሌ፣ 

 በማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት የሚሰጡ ይዘቶች  ዙሪያ የፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት 

ስካሄዴ ዴጋፍ ይሰጣሌ፣ 

 ህብረተሰቡ ስሇመማማሪያ ማዕከሊቱ ግንባታና ሇላልች ተግባራት በገንዘብና 

ቁሳቁስ እንዱያግዙ  ያበረታታሌ፣ 

 አመቻቾች እንዱቀጠሩና ከግብርናና ጤና ኤክስቴንሽን ሰራተኞች እንዱሁም 

ላልች ጋር በቅንጅት እንዱሰሩ ያስተባብራሌ፣ 

 ከላሊ አካባቢ ከሚገኝ የመማማሪያ ማእከሌ ጋር ሌምዴ በመሇዋወጥ ተሞክሮን 

ያስፋፋለ፣ 

 በመማማሪያ ማዕከሊቱ የሚከናወኑት ተግባራት የተሳታፊዎችን ፍሊጎት መሰረት 

ያዯረገ ስሇመሆኑ ክትትሌ ያዯርጋሌ፣ 

በየቀበላው የጎሌማሶች ትምህርት ቦርዴ የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊትን ተግባራዊ 

ሇማዴረግ በቦርደ ሰብሰቢነት የሚመራ የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ኮሜቴ 

እንዱቋቋም ያዯርጋሌ፡፡ የኮሚቴው አባሊትም ከተሇያዩ የአካባቢው ማህበረሰብ ክፍልች 

የተውጣጡ ይሆናለ፡፡ እነሱም በአካባቢው የሚገኙ መምህራን፣ በጡረታ የተገሇለ 
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ሙህራን፣ የሀይማኖት መሪዎች ፣ ታዋቂ ሽማግላዎች፣ ባሇሀብቶች፣ በጎ ፈቃዯኞች፣ 

የጎሌማሶች ትምህርት ጣቢያ ኃሊፊ፣ አመቻቾች፣ የሴቶችና የወጣቶች ተወካዮች 

ወዘተ…. የመሳሰለት ናቸው፡፡ ኮሚቴውም ከቀበላው ቦርዴ ጋር በመሆንና ቦርደ 

በሚሰጣቸው ኃሊፊነት መሠረት ተግባራትን ያከናወናለ። 

1.12.8. የመማማ ማኔጅመንት ኮሚቴተግባርና ሃሇፊነት  

 yìUbrsb&N F®ÆT mësS³ mlyT bAQD ANë^ªqF ìDrG 

 a±ªÜ³ btG²R l^tgbR yì@{L AQD bt†Kn@K ×ì@t† yqrbWN 

tmLKÄ ì:dQ 

 yìOklƒN aeš®Y S™¿{N bb®YnT ìSt²bR¥ ìq³jT¥ 

mM™T¥ ìStëdR¥ wzt 

 yuBT³ GBaT MNÓ{N lYÄ msBsB gb^ ìDrG 

 amêÈ{³ ymƒ¶ asL´Ú{N mQeR³ ìsማ™T 

 HBrtsb&N baSf®g^ wQª§# ajNë¿{ ®Y ìw¶yT 

 ybÆ aD™ÆT³ fšdÚ{N ìf®lG³ ìSt²bR 

 {GÅ{N bmlyT ymFT¾… u±Ï{N ì±yT 

 ešì@ AST™t†é@¿{N bmNdF S™ ®Y ì§L 

 Sl yìmì ANQSšs_N ytl¶y„ aì™Ó{N  bmeqM 

ìSt§wQq½YnT ¶lW KTTL³ D¬F ìDrG 

1.12.8 የማህበረሰቡ ተግባርና ኃሊፊነት 

 የመማማሪያ ማእከለን በመምራትና በማስተዲዯር ይሳተፋለ ፣  

 የማዕከለን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ በገንዘብ፣ በእውቀት፣ በቁሳቁስና በጉሌበት 

አስተዋጽኦ ያዯርጋለ፡ 

 በማዕከለ ይገሇገሊለ  

ከፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት እስከ ክትትሌና ግምገማ በንቃት ይሳተፋለ 

1.13በማህበረሰብ ተሳትፎ፣ ባሇቤትነትናየማህበረሰብ መማማሪ ማእከሊትቀጣይነትን 

ማረጋገጥ፣ 

በማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት  የማህበረሰቡ ተሳትፎ እና ባሇቤትነት በእጅጉ 

የተቆራኙ ጉዲዮች ናቸዉ፡፡ በብዙዎቹ አገሮች የማህበረሰብ መማማሪያ ማእከሊት 

ስኬቶች በማህበረሰቡ ተሳትፎና ባሇቤትነት ዯረጃ ይሇካሌ፡፡ ይኸዉም የአንዴ 
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ፕሮግራም ቀጣይነት የሚረጋገጠዉ ማህበረሰቡ በፕሮግራሙ በምሌአትና በያገባኛሌ 

ስሜት /በቆራጥነት ሲሳተፍ ነዉ፡፡ 

በማህበረሰብ ተሳትፎ፣ በባሇቤትነትና በማእከለ ቀጣይነት መካከሌ ጠንካራ ቁርኝት 

አሊቸዉ፡፡ ምክንያቱም ማህበረሰቡ ይበሌጥ በተሳትፈ ቁጥር ይበሌጥ ባሇቤትነት 

ይሰማዋሌ፣ ይህም ፕሮግራሙን ይበሌጥ ቀጣይ ስሇሚያዯርገዉ ነዉ፡፡ ይህ 

ተጠይቃዊነት (Logical) ያሇዉ ቁርኝት መሆኑን የብዙ አገሮች ሌምዴ ያስረዲሌ፡፡ 

ተሳትፎ ሇባሇቤትነት መጎሌበት ወሳኝ የመሆኑን ያህሌ የባሇቤትነት ስሜት መጎሌበት 

በበኩለ ሇቀጣይነት መረጋገጥ ወሳኝ ሚና ይጫወታሌ፡፡የማህበረሰብ አባሊት ተሳትፎ 

የሚገሇፀዉ በስመ ተሳትፎ ብቻ ሳይሆን በማዕከሊቱ አስተዲዯር፣ አመራርና እቅዴ 

ዝግጅት እንዱሁም በዉሳኔ ሰጪነት ማህበረሰቡ በንቃት በመሳተፍ ነዉ፡፡ 

በአንዲንዴ አገሮች ተሞክሮ መሠረት ሇማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት ቀጣይነት 

ከፍተኛ ሚና የሚጫወቱት፡- 

 ማዕከሊቱ ሇማህበረሰቡ በሚሰጡት ጠቀሜታ መጠን (ከፍተኛ ጠቀሜታ የሚሰጡ 

ከሆነ ዘሊቂነቱ አስተማማኝ ይሆናሌ) 

 የማዕከሊቱ ራስን በራስ የመቻሌና አስፈረሊጊ ፋሲሉቲዎችን የማሟሊ አቅም    

እና 

 የማዕከሊቱ አገሌግልቶች የማህበረሰቡን የትምህርትና ሥሌጠና ፍሊጎቶች 

የሚያሟለ መሆን ናቸዉ፡፡ 

ቀጣይነት የሚጎሇብተዉና ከጊዜ ወዯ ጊዜ ዘሊቂ እየሆነ የሚሄዯዉ ሇማህበረሰቡ አባሊት 

እዉቅና በመስጠት በትሌቅ አክብሮት ስንቀበሊቸዉ፣ እንዱሁም ተሳትፎአቸዉን 

በተሇያየ መሌኩ ስናበረታታ ነዉ፡፡ የማእከሊቱ የአስተዲዯርና የትግበራ ብቃት ባዯገ 

ቁጥር የማህበረሰቡ ባሇቤትነትና ቀጣይነት ይበሌጥ እየጎሇበተ ይሄዲሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የማህበረሰብ ተሳትፎንና ባሇቤትነትን በማጎሌበት ቀጣይነትን ሇማረጋገጥ፣ 

 የፕሮግራሙን እቅዴና ትግበራን አሳታፊ ማዴረግ፣ 

 ማህበረሰቡ የራሱን ሌማት የመቆጣጠር፣የቅዴሚያ ፍሊጎቱን ራሱ ሇይቶ 

እንዱወስንና ሇችግሮቹ የራሱን መፍትሔዎች እንዱሰጥ ማበረታታት፣ 

 ማህበረሰቡ ሇፕሮግራሙ የአቅሙን ያህሌ የቁሳቁስ፣ የገንዘብና የጉሌበት 

አስተዋጽኦ እንዱያበረክት ማዴረግ፣ 



 

21 | P a g e  
 

 ከማህበረሰቡ የተዉጣጡ አባሊትን ያቀፈ የማኔጅመንት ኮሚቴ ማቋቋምና 

ሇኮሚቴዉ አባሊት በፕሮግራሙ አመራር፣ አስተዲዯር፣ እቅዴ ዝግጅትና 

በመሳሰለት ሊይ ስሌጠና በመስጠት አቅማቸዉን መገንባትና ሇፕሮግራሙ 

ቀጣይነት የበኩሊቸዉን ሚና እንዱጫወቱ ማስቻሌ፣ 

 የተሇያዩ የግንዛቤ ማሳዯጊያ መዴረኮችን በመጠቀም በህብረተሰቡ ዘንዴ 

ተከታታይ ቅስቀሳ ማካሄዴ ናቸዉ፡፡ 
 

1.14 ሇማህበረሰቡ መማማሪያ ማዕከሊት የሚሆን ሀብት መመዯብና ማሰባሰብ 

1.14.1 ከመንግስት ሇማዕከሊቱ የሚመዯብ በጀት 

መንግሥት በ2017ዓ.ም. አገራችን ዝቅተኛ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ 

ሇማሰሇፍ ዘርፈ ብዙ ጥረቶችን በማዯረግ ሊይ እንዯሚገኝ ይተወቃሌ፡፡ ይህም ሽግግር 

ከከፍተኛ ቴክኖልጂ አቅም የሚመነጭ የግብርና ምርታመነት እዴገት በኢንደስትሪው 

የሚመራ ኢኮኖሚ የመገንባት አቅጣጫ መከተሌ እንዯሚያሰፈሌገት በሂዯቱም ያሇፉ 

ላልች ሀገሮች ተሞክሮዎች ያሣያሌ፡፡  

ከዚህ አንፃር በምርት ሊይ ቀጥተኛ ተሳተፊ የሆነው ጎሌማሳው የህብረተሰብት ክፍሇ 

በማስተማርና በማሰሌጠን አቅሙን ሇማጎሌት የጎሌማሶችና መዯበኛ ያሌሆነ ትምህርት 

የማህበረሰብ መማማሪያ መእከሊት የጎሊ ሚና ይጫወታለ፡፡  

በመሆኑም የእነዚህን የመማሪያ መእከሊት ግብ ሇማሳካት የሀገሪቱ አቅም የፈቀዯውን 

ያህሌ በቂ በጀት መመዯብ ወሳኝ ስሇሆነ በማእከሊቱ የሚሰጡት የትምህርትና 

የስሌጣና አገሌግልቶች የጥራት ዯረጃቸውን በጠበቀ ሁኔታ እንዱሰጡ ሇማዴረግ 

መንግሥት በጀት መመዯብ አስፈሊጊ ነው፡፡ 

1.14.2 ከተሇያዮ ሇጋሽ   አካሊት የሚገኝ ዴጋፍ፤- 

ከመንግሥት ከሚመዯበው በጀት በተጨማሪ የማእከሊቱን ግቦች ስኬታማ ሇማዴረግ 

ከተሇያዩ ምንጮች መሇትም ከኅብረተሰብ፤ መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅትች፤ 

ከግሌሰቦች የግሌ ዴርጅቶች፤  ከሲቪሌ ማህበራት፤ ከባሇሃብቶችና ከመሳሰለት 

ተገቢውን ሀብት ማሰባሳብና መጠቀም አስፈሊጊ ነው፡፡ 

1.14.3 የሀብት ማሳባሰቢያ ዘዳዎች፡- 

 ኅብረተሰቡን በማሰተፍ እንዱሇግስ ማዴርግ 

 ከሇጋሽና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች አሰተዋፅኦ አንዱያዯርጉ ማዴረግ 
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 ገንዘብ ሇማሰባሰብ የተሇያዩ የተሇያዩ የገቢማስገኛ መዴርኮችን ማዘጋጀት  

 የተሇያዩ ላልች አማራጮችን በመጠቀም ሇምሳላ ማዕከሊቱ የራሳቸው ገቢ  

 እንዱያመነጩ ማዴረግ 
 

1.15 የማህበረሰብ መማማሪያ ማዕከሌ ክትትሌና ግምገማ  

1.15.1 የክትትሌና ግምገማ ዓሊማ  

 በማእከለ ትግበራ ሂዯት ያጋጠሙ ክፍተቶችንና ዴክመቶችን በመሇየት ዴጋፍ 

ሇመስጠት፣ 

 በክትትሌና ዯግፍ የተገኙ አበረታች ውጤቶችንና ጠንካራ ጎኞችን በመሇየት 

እንዱጎሇብቱ በማዴረግ የሌምዴ ሇውውጥ የሚዯረግባቸውን ስሌቶች ሇመቀየስ፣ 

 ማዕከሊቱ በተጠቃሚ በማኅበረሰቡ ኑሮ ሊይ ያመጠውን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

ሇውጦችን ሇመሇየትና አጠናክሮ ሇማስቀጠሌ፣ 

 የተጠናከረ የመረጃ አያያዝና ፍሰት ሥርዓት መኖሩን ሇማረጋገጥና በመረጃ ሊይ 

የተመሰረት ውሳኔ ሇመስጠት፣ 

 በማእከሊቱ ግሌፅነትና የተጠያቂነት ያሇው አሰራርን ሇማስፈን፡፡ 

1.15.2 የክትትሌና ግምገማ ሚና 

 ክትትሌና ግምገማ በአንዴ ትምህርታዊ ፕሮግራም አተገባበር ሂዯት ዉሥጥ 

በጣም ጠቃሚና አስፈሊጊ ተግባር ነው፡፡ በተሇይ ግምገማ የአንዴ ፕሮግራም 

ዋነኛ አካሌ ተዯርጎ የሚወሰዴ ሲሆን ዋና ተግባሩም የመማማሪያ ማእከለ 

የሚገጥሙትን ችግሮች ሇመሇየት፣ የተከሰቱትን የግብዓት አጥረቶች በማወቅ 

ዉሳኔ በመስጠት የማእከለን አፈጻጸም ሇማሻሻሌ ብልም የፕሮግራሙ አሊማዎች 

ግብ በመምታት ሇመሇካት ዋነኛ መሳሪያ ነዉ፡፡ በተጨማሪም ክትትሌና 

ግምገማ የመማማሪያ ማእከሌ ሥርዓተ ትምህርት እና የተዘጋጁት የትምህርት 

መሳሪያዎች የተዘጋጁበትን ዓሊማ በብቃት ሇማሟሊት ይችለ ዘንዴ መከሇስና 

መሇወጥ የሚያስፈሌጋቸዉ መሆን አሇመሆናቸዉን ሇመወሰን ይጠቅማሌ፡፡ 

1.15.3 በክትትሌና ግምገማ ሂዯት ትኩረት የሚዯረግባቸው ነጥቦች 

 ሇማእከለ የሚውሇው ገንዘብ ከየት እንዯተገኘና ገንዘቡ በአቅደ መሰረት 

በአግባቡ ስሇመዋለ፣ 

 ሇማእከለ ማስፈጸሚያ በቂ የሆነ ሀብት ስሇመኖሩ፣ 
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 ከማእከለ ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ሉያገኙ የሚችለ የሌማት ሴክተሮች የትኞቹ 

እንዯሆኑ፣ 

 በማእከለ የሚሰጡ የትምህርትና የስሌጠና ይዘቶች ተገቢነት፣ 

 የመማማሪያና የስሌጠና መሣሪያዎች የተሳታፊዎችን የይዘት ምርጫና ፍሊጎት 

የሚያሟለ ስሇመሆኑ፣ 

 በማእከለ የተሇያዩ የባሇዴረሻ አካሇትና የሌማት መስሪያ ቤቶች ተሳትፎና 

ቅንጅታዊ አሰራር ስሇመኖሩ ፣ 

 የመማማሪያ ማአከለ በአጠቃሊይ በአገር ኢኮኖሚ ሊይ ስሇሚያሳዴረዉ 

አንዴምታ  

 ማእከለ የዴህነት አዙሪትን ሇመስበርና የተሳታፊዉን ኑሮ ሇማሻሻሌ 

ስሇሚያበረክተው አስተዋጽኦ፣ 

 ማእከለ ሇአገር ገጽታ ግንባታ አስተዋጽኦ ስሇማበርከቱ፣ 

 ማእከለ በህብረተሰቡ ሕይወት ሊይ ስሇሚያመጣዉ ተጨባጭ ሇዉጥ፣ 
 

1.16 ትኩረት ሉሰጣቸው የሚገባቸው ጉዲዮች 

 የማህበረሰብ መማማሪያ መእከሊትን ወዯ ተግባር ሉያስገቡ የሚችለ የመግባቢያ 

ሰነድችን በየዯረጃው መፈራረምና መእከሊቱን በየአካባቢው ማቋቋም 

 የማዕከሊቱ ምንነት፤ፋይዲና የአተገባበር ሂዯቱን አስመሌክቶ በየዯረጃው 

ሇሚገኙየመንግስት አካሊት፣ ፈፃሚዎችና ሇህብረተሰቡ ተከታታይ የትውውቅና 

የግንዛቤ ማሳዯጊያ መዴርክ መፍጠር 

 በማእከሊቱ የተፈሇገውን አገሌግልት በብቃትና በጥራት ሇመስጠት የሚያስችለ 

የመማማሪያና ማሳሌጠኛ ማሳሪያዎችና ላልች ዴጋፍ ሰጪ መሣሪያዎችን 

ማሟሊት  

 የማዕከሊቱን ሥራ የሚሰራና የሚያስተባብር በቂ የሰው ሃይሌ በየማዕከሊቱ 

መመዯብ 

 መሌካም ተሞክሮዎችን ሇመሇዋወጥና ሇመተግበር የሚያስችሌ የግንኙነት መረብ 

(Network) መንሥግታዊና መንግሥታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች እንዱሁም ከሲቪክ 

ማህበራት ጋር መመስረት 

በቀጣይ በዚህ መመሪያ መነሻነተ ሇማኅበረሰብ መማማሪያ ማዕከሊት የጥራት 

ማስጠበቂያ ዝርዝር ስታንዯርዴ ማዘጋጀት። 
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