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የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፇያ ዴርጅት የ አስፇፃ ሚ አካሊትን ስሌጣንና ተግባር 

ሇመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 916/2008 ተጠሪነ ቱ ሇትምህርት ሚኒስቴር ሆኖ በመንግሥት የ ሌማት 

ዴርጅቶች አዋጅ ቁጥር 25/84 መሠረት የ ሚተዲዯር ሲሆን ዓሊማውም በአዋጁ የ ተመሇከቱትን ፡ - 

- የ ትም/መሣሪያዎች ማምረት፣  ከሀገ ር ውስጥና ከውጪ አገ ር ገ ዜቶ ማቅረብ፣  የ ሥሌጠናና የሙያ ምክር 

አገ ሌግልት መስጠት፣   

- ትርፋማነ ትን ማሳዯግና አስተማማኝ ገ በያ መፍጠር እንዱሁም  

- ዓሊማዎቹን ከግብ ሇማዴረስ የ ሚረደ ላልች ተዚማጅ ሥራዎችን ማካሄዴ ነ ው፡ ፡  

ዴርጅቱ የ መንግሥት የ ሌማት ዴርጅት እንዯመሆኑ መጠን በትምህርት ርፍ ሇተረጋው የ ዕዴገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትርጉም ያሇው አስተዋጽዖ ሇማበርከት የ ኯርፖሬት ሥራ አመራር ሥርዓት ሇማስፇን፣  

የ መዋዕሇ ንዋይ ፍሰትን ሇመጨመር፣  የ ባሇዴርሻ አካሊትንና የ መንግሥትን ጥቅምን በማስከበር የ ዯንበኞችን 

ፍሊጏት በሊቀ ዯረጃ ሇማርካት ይሠራሌ፡ ፡  

ዴርጅቱ ይህንኑ ዓሊማ ስኬታማ እንዱያዯርግ በመምራትና በማስተባበር ስትራቴጂያዊ ሚናውን 

እንዱወጣ የ አሠራር ሥርዓት በመርጋት የ ቅርብ ክትትሌ በሚያዯርግ የ ሥራ አመራር ቦርዴ ይመራሌ፡ ፡  

የ ዴርጅቱ የ ሥራ አመራር ቦርዴና ማኔጅመንት ትኩረት በስትራቴጂክ ዕቅደና በዴርጅቱ ተሌዕኯ 

መሳካት ሆኖ ይህንኑ ወጥና ግሌጽ በሆነ  መሌኩ በመመን ውጤታማና ትርፋማ ሆኖ እንዱገ ኝ ማበረታታት 

ዯከም ያሇ አፇፃ ፀም ሲታይ ሇማረምና ተጠያቂነ ትን ሇማስፇን የ ሚያስችሌ አሰራር መርጋት ተገ ቢ 

ይሆናሌ፡ ፡   

ዴርጅቱ ቀዯም ሲሌ የ ሥራ አመራር ቦርዴና የ ማኔጅመንት አባሊትን ሇማበረታታት በ2002ዓ.ም 

በቀዴሞው የ መንግሥት የ ሌማት ዴርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጅንሲ በተጋጅው መመሪያ መሠረት ሲሰራ የ ቆየ  ሲሆን 

ይህም አሁን ካሇበት የ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ተጠሪነ ት አኳያ ማስተካከሌ በማስፇሇጉ፣  ትምህርት ሚኒስቴር 

በ21/7/2010ዓ.ም በቁጥር1/1-8124/23296/35 በተፃ ፇ ዯብዲቤ ማሻሻያ ተዯርጏ እንዱቀርብ 

በሰጠው መመሪያ መሠረት ተጋጅቷሌ፡ ፡  

 

ስሇሆነ ም ቀዯም ሲሌ ሇቦርዴና ሇማኔጅመንት አባሊት ይከፇሌ የ ነ በረው ማበረታቻ ከተጣሇባቸው 

ኃሊፊነ ት አኳያ የ ሚያነ ቃቃ ባሇመሆኑ፣  የ ወቅቱን ሁኔታዎች ግምት ውስጥ ያሊስገ ባ ሆኖ በመገ ኘቱ 

የ መገ ምገ ሚያው መስፇርት እና የ ክፍያው ሁኔታ እንዱሻሻሌ ተዯርጓሌ፡ ፡  በመሆኑም መመሪያው በ6 ክፍልች 

የ ተጋጀ ሲሆን በከፍሌ 1 ጠቅሊሊ፣  በክፍሌ 2 የ ማበረታቻ ተግባር ኃሊፊነ ት እና የ ውጤት መመኛ 

መስፇርት፣  በክፍሌ 3 የ ቦርዴ ግምገ ማ አካሄዴ መስፇርትና ክብዯት፣  በክፍሌ 4 የ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ 

የ ግምገ ማ አካሄዴ መስፇርትና ክብዯት፣  በክፍሌ5 የ ማበረታቻ ክፍያ እና የ እርምት እርምጃ አወሳሰዴ፣  

በክፍሌ 6 ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎችን በመጨረሻም ይህንኑ ሇመተግበር የ ሚያስችለ ሌዩ ሌዩ ፎርሞች በአባሪነ ት 

ተያይው ቀርበዋሌ፡ ፡  
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ክፍሌ 1 (አንዴ) 

1. ጠቅሊሊ ዴንጋጌዎች 

1.1. አጭር ርዕስ 

ይህ መመሪያ የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፇያ ዴርጅት የ ስራ አመራር ቦርዴእና 

የ ማኔጅመንት አባሊት የ ማበረታቻ ክፍያ መመሪያ ቁጥር 497/2013 ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡ ፡  

1.2. ትርጓሜ 

የ ቃለ አግባብ ላሊ ትርጉም የ ሚያሰጠው ካሌሆነ  በስተቀር በዙህ መመሪያ ውስጥ፡ - 

 

1.2.1. “ሚኒስቴር„‟ ማሇት የ ትምህርት ሚኒስቴር ማሇት ነ ው፡ ፡  
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1.2.2. “የ ሌማት ዴርጅት” ማሇት በአዋጅ ቁጥር 25/84 መሠረት በመንግስት ሙለ 

ባሇቤትነ ት የ ማምረት፣  የ ማከፋፇሌ፣  አገ ሌግልት የ መስጠት፣  ወይም ላልች ኢኮኖሚ ተግባራትን 

ከእነ ዙህ ጋር የ ተያያዘ ሥራዎችን በንግዴ መሌክ ሇማካሄዴ የ ተቋቋመ የ መንግስት የ ሌማት 

ዴርጅት ሲሆን በሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 50/91 መሠረት የ ተቋቋውን የ ትምህርት 

መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፇያ ዴርጅት ያጠቃሌሊሌ፡ ፡  

1.2.3. “ቦርዴ” በአዋጅ ቁጥር 25/84 አንቀጽ 10/2/ እና አንቀጽ 12 መሰረት 

የ መንግስት የ ሌማት ዴርጅቶችን በበሊይነ ት እንዱመራ፣  እንዱቆጣጠርና ውሳኔ እንዱሠጥ 

በትምህርት ሚኒስቴር የ ሚመዯብ አካሌ ነ ው፡ ፡  

1.2.4. “የ ቦርዴ ሰብሳቢ” ማሇት መንግሥት ሙለ ባሇቤት በሆነ በት የ ትም/ማ/ማ/ዴርጅት 

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የ ሚመዯብ የ ሥራ አመራር ቦርዴ /የ ዲይሬክተሮች ቦርዴ/ ሰብሳቢ 

ነ ው፡ ፡  

1.2.5. “የ ቦርዴ አባሌ” ማሇት በዙህ መመሪያ በዴርጅቱ ውስጥ በቦርዴ አባሌነ ት   

በሚኒስቴር መ/ቤቱ የ ሚመዯብ ነ ው፡ ፡  

1.2.6. "የ ቦርዴ ንኡስ ኮሚቴ" ማሇት ከሥራ አመራር ቦርዴ አባሊት ተወጣጥቶ በቦርዴ 

ውስጥ የ ሚቋቋም ሆኖ ቦርደ ውጤታማ እንዱሆን ሥራዎች በመከፋፇሌ የ ሚዯግፍና የ ሚከታተሌ 

ንኡስ ኮሜቴ ነ ው፡ ፡  

1.2.7. “ዋና ሥራ አስፇጻሚ” ማሇት የ ትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና ማከፋፇያ ዴርጅትን 

በዋና ሥራ አስፇፃ ሚነ ት የ ሚመራ የ ሚያስተዲዴር ዋና ኃሊፊ ነ ው፡ ፡  

1.2.8. “ትርፋማነ ት” ማሇት ከታክስ በፊት የ ተገ ኘ ትርፍ ሇጠቅሊሊ ሀብት ተከፍል 

የ ሚገ ኝ ውጤት ነ ው፡ ፡  

1.2.9. “የ ሠራተኛ ምርታማነ ት” ማሇት ትርፍ ከታክስ በፊት ሇሠራተኛ ዯመወዜና  ጥቅማ 

ጥቅም ዴምር ተካፍል የ ሚገ ኝ ውጤት ነ ው፡ ፡  

1.2.10. “የ ፋይናንስ ጤናማነ ት” ማሇት የ ዴርጅቱ የ አጭር ጊዛ ሀብት (Current 

Asset) የ አጭር ጊዛ ዕዲውን (Current Liability) የ መሸፇን አቅም፣  ጥሬ 

ገ ንብ የ ሥራ ማስኬጃ ፍሊጎ ቱን የ ማሟሊት አቅም፣  እና የ መካከሇኛና ረጅም ጊዛ ብዴሩን 

በገ ቢው ሇመክፇሌ ያሇውን አቅም የ ሚያሳይ አሃዚዊ መጣኔ (Ratio) ነ ው፡ ፡  

1.2.11. “የ ማኔጅመንት አባሌ” ማሇት በቀጥታ ሇዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ተጠሪ የ ሆኑ የ ሥራ 

መሪዎች ናቸው፡ ፡  
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1.2.12. ."የ ሠራተኛ ምርታማነ ት" ማሇት ትርፍ ከታክስ በፊት ሇሠራተኛ ዯመወዜና ጥቅማ 

ጥቅም ዴምር ተካፍል የ ሚገ ኝ ውጤት ነ ው፡ ፡  

1.2.13. “ሠራተኛ”ማለት በአዋጅ ቁጥር 377/96 አንቀጽ አራት ላይ በተመለከተው 

መሰረት ከአሰሪ ጋር በቅጥር ላይ በተመሰረተ ግንኙነት ያለው ግለሰብ ነው፡፡  

1.2.14. . “የ ውጪ ኦዱተር” ማሇት በዴርጅቱ ተቀጣሪ ያሌሆነ  በሚመሇከተው አካሌ የ ሂሳብ 

ምርመራ እንዱያከናውን ፇቃዴ የ ተሰጠው ዴርጅት ወይም የ ተፇጥሮ ሠው ነ ው፡ ፡  

በዙህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ጾታ የ ተገ ሇጸው የ ሴትንም ጾታ ይጨምራሌ፡ ፡  

 

 

ክፍሌ 2 (ሁሇት) 

2. ጉዲዩ የ ሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ተግባር ኃሊፊነ ት እና የ ውጤት 

መመኛ መስፇርት 

2.1. የ ትምህርት ሚኒስቴር፣  

22..11..11..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትትንን  ይይመመዴዴባባሌሌ፣፣   ያያ ነነ ሳሳሌሌ፣፣   ከከአአባባሊሊትት  መመካካከከሌሌ  የየ ቦቦርርዴዴ  ሰሰብብሳሳቢቢ  ይይሾሾማማሌሌ፤፤   

22..11..22..  በበቦቦርርዴዴ  የየ ቀቀረረበበውውንን  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ዓዓመመታታዊዊናና  አአጠጠቃቃሊሊይይ  ግግቦቦችች  ገገ ምምግግሞሞ  ያያ ጸጸዴዴቃቃሌሌ፣፣   

አአፇፇጻጻጸጸማማቸቸውውንን  ይይከከታታተተሊሊሌሌ፣፣   ይይገገ መመግግማማሌሌ፣፣   አአቅቅጣጣጫጫ  ይይሰሰጣጣሌሌ፣፣     

22..11..33..  ሇሇቦቦርርደደ  አአባባሊሊትት  ሉሉከከፇፇሌሌ  የየ ሚሚገገ ባባውውንን  አአበበሌሌ  ይይወወስስናናሌሌ፤፤   

22..11..44..  በበውውጤጤትት  ሊሊይይ  የየ ተተመመሰሰረረተተ  ማማበበረረታታቻቻ  ሇሇሥሥራራ  አአመመራራርር  ቦቦርርዴዴ  እእናና  ሇሇማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአባባሊሊትት  

እእንንዱዱከከፇፇሌሌ  ይይወወስስናናሌሌ፤፤   

22..11..55..  የየ ትትምም//መመሣሣ//ማማምም//ማማከከ//ዴዴርርጅጅትትንን  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  በበሪሪፖፖርርትት፣፣   በበመመስስክክ  ምምሌሌከከታታ  እእናና  በበግግብብረረ  

መመሌሌስስ  የየ ዴዴጋጋፍፍናና  ክክትትትትሌሌ  አአግግባባብብ  በበመመጠጠቀቀምም  ይይከከታታተተሊሊሌሌ፣፣   ይይዯዯግግፋፋሌሌ፣፣   ይይገገ መመግግማማሌሌ፤፤   

22..11..66..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  የየ ሂሂብብ  ሪሪፖፖርርትት  እእናና  የየ ውውጭጭ  ኦኦዱዱትት  ሪሪፖፖርርትት  በበቦቦርርዴዴ  ተተገገ ምምግግሞሞ  ከከውውሳሳኔኔ   ኃኃሳሳብብ  

ጋጋርር  ሲሲቀቀርርብብሇሇትት  ትትክክክክሇሇኛኛነነ ቱቱንን  አአረረጋጋግግጦጦ  ያያ ፀፀ ዴዴቃቃሌሌ፤፤   

 

2.2. የ ዴርጅቱ የ ሥራ አመራር ቦርዴ ተግባርና ኃሊፊነ ት፣   
 

22..22..11..  በበበበጀጀትት  ዓዓመመቱቱ  መመጀጀመመሪሪያያ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ስስትትራራቴቴጂጂክክ  ዕዕ ቅቅዴዴ  የየ ተተወወሰሰዯዯ  ግግሌሌፅፅ   ዓዓሊሊማማናና  ግግብብ  

ያያ ሇሇውው  ዓዓመመታታዊዊ  ዕዕ ቅቅዴዴ  ዴዴርርጅጅቱቱ  እእንንዱዱኖኖረረውው  ያያ ዯዯርርጋጋሌሌ፤፤   

22..22..22..  ሇሇዕዕ ቅቅደደ  ተተግግባባራራዊዊነነ ትት  የየ ቦቦርርደደንን  እእናና  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውንን  ሚሚናናናና  ኃኃሊሊፊፊነነ ትት  በበግግሌሌፅፅ   

ሇሇይይቶቶ  ያያ ስስቀቀምምጣጣሌሌ፤፤   
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22..22..33..  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅቱቱንን  እእቅቅዴዴናና  ዓዓሊሊማማ  ሇሇማማሳሳካካትት  የየ ቦቦርርዴዴ  ንንኡኡሳሳ ንን  ኮኮሚሚቴቴዎዎችችንን  ያያ ዯዯራራጃጃሌሌ፣፣   

እእቅቅዴዴ  እእንንዱዱኖኖራራቸቸውው  ያያ ዯዯርርጋጋሌሌ፣፣   እእቅቅዲዲቸቸውውንን  ይይገገ መመግግማማሌሌ፣፣   ያያ ጸጸዴዴቃቃሌሌ፣፣   አአፇፇፃፃ ጸጸሙሙንን   

ይይከከታታተተሊሊሌሌ፣፣   ይይገገ መመግግማማሌሌ፣፣   አአቅቅጣጣጫጫ  ይይሰሰጣጣሌሌ፤፤   

22..22..44..  በበቦቦርርዴዴ  ዯዯረረጃጃ  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  በበግግሌሌፅፅ   የየ ሚሚመመ ኑኑበበትትንን  መመስስፇፇርርትት  

ያያ ስስቀቀምምጣጣሌሌ፤፤   

22..22..55..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  ይይገገ መመግግማማሌሌ፣፣   ሇሇአአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ  መመሳሳካካትት  የየ ተተዯዯረረገገ ውውንን  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  እእናና  

የየ ተተገገ ኘኘውውንን  ውውጤጤትት  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን ናና  እእንን ዯዯግግሇሇሰሰብብ  በበመመገገ ምምገገ ምም  በበቀቀጣጣይይ  መመሻሻሻሻሌሌ  

የየ ሚሚገገ ባባቸቸውውንን  ጉጉዲዲዮዮችች  አአቅቅጣጣጫጫ  ይይሰሰጣጣሌሌ፤፤   

22..22..66..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትትንን  እእናና  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውንን  ግግምምገገ ማማናና  ምም ናና  በበዓዓመመትት  ሁሁሇሇትት  ጊጊዛዛ  

ያያ ካካሂሂዲዲሌሌ፤፤ የየ ምም ናናውው  ውውጤጤትት  ሇሇሚሚኒኒ ስስቴቴሩሩ  ያያ ሳሳውውቃቃሌሌ፤፤   

22..22..77..  ሇሇዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  እእናና  ሇሇማማኔኔ ጅጅመመንንቱቱ  በበተተሰሰጠጠውው  ግግምምገገ ማማናና  ግግብብረረ  መመሌሌስስ  መመሠሠረረትት  

የየ ተተዯዯረረገገ ውውንን  ማማሻሻሻሻያያዎዎችች  ያያ ረረጋጋግግጣጣሌሌ፤፤   

2.3. የ ውጤት መመኛ መሥፇርቶች እና የ ሚይዘት ክብዯት፡ - 
 

22..33..11..  ምም ናናውው  የየ ሚሚከከናናወወነነ ውው  በበበበጀጀትት  ዓዓመመቱቱ  በበሚሚኒኒ ስስቴቴርር  መመ//ቤቤቱቱ  በበፀፀ ዯዯቀቀውው  የየ ግግቦቦችች  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  

ይይሆሆናናሌሌ፤፤   

22..33..22..  እእንን ዯዯ  ኢኢንንደደስስትትሪሪውው  ባባህህሪሪ  የየ ሇሇውውጥጥ  መመሳሳሪሪያያዎዎችችናና  የየ አአሰሰራራርር  ማማሻሻሻሻያያ  ስስራራዎዎችች  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምምንን   

መመሰሰረረትት  ያያ ዯዯረረገገ   መመሆሆንን  ይይኖኖርርበበታታሌሌ፤፤   

22..33..33..  የየ ምም ናናውው  ውውጤጤትት  መመሰሰረረትት  የየ ሚሚያያዯዯርርገገ ውው  በበአአራራትት  ቁቁሌሌፍፍ  የየ አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  መመሇሇኪኪያያ  ((KKPPII))  

መመስስፇፇርርቶቶችች  መመሰሰረረትት  ይይሆሆናናሌሌ፤፤   

  

22..33..33..11..  የየ ሪሪፎፎርርምም  እእናና  የየ መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር  አአፇፇፃፃ ጸጸምም  ((1100 ))    

ሀሀ..  እእንን ዯዯዴዴርርጅጅቱቱ  ነነ ባባራራዊዊ  ሁሁኔኔ ታታ  የየ ሪሪፎፎርርምም  መመሳሳሪሪያያዎዎችችንን  ሇሇይይቶቶ  መመተተግግበበርር  ((44 ))  

ነነ ጥጥብብ  ((መመሰሰረረታታዊዊ  የየ ስስራራ  ሂሂዯዯትት  ሇሇውውጥጥ፣፣   የየ ጥጥራራትት  ሥሥራራ  አአመመራራርር፣፣   የየ ውውጤጤትት  

ተተኮኮርር  ስስርርዓዓትት፣፣   ከከይይ ንን……..))፣፣     

ሇሇ..  የየ መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር  ((33 ))    

ሐሐ..  የየ ኪኪራራይይ  ሰሰብብሳሳቢቢነነ ትት  አአመመሇሇካካከከትት  ምምንንጮጮችችንን  ሇሇይይቶቶ  ሇሇማማክክሰሰምም  የየ ሚሚያያ ስስችችሌሌ  

መመርርሀሀ  ግግብብርር  አአውውጥጥቶቶ  መመተተግግበበርር  ((33 ))  ነነ ጥጥብብ  ይይይይዚዚ ሌሌ፡፡ ፡፡   

22..33..33..22..  ሇሇትትርርፋፋማማነነ ትትእእናና  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  ጤጤናናማማነነ ትት  አአፇፇጻጻጸጸምምየየ ሚሚሰሰጠጠውው  ክክብብዯዯትት  6655  

ነነ ጥጥብብ  የየ ሚሚይይዜዜ  ሆሆኖኖ  ከከዙዙህህ  ውውስስጥጥ፡፡ --  
  

ሀሀ..  ሇሇትትርርፋፋማማነነ ትት  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  የየ ሚሚሰሰጠጠውው  ክክብብዯዯትት  ((4455 ))  ነነ ጥጥብብ  ይይይይዚዚ ሌሌ፡፡ ፡፡   
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    ሇሇ..  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  ጤጤናናማማነነ ትት  ((2200 ))  ሲሲኖኖረረውው  ከከዙዙህህ  ውውስስጥጥ  CCuurrrreenntt  rraattiioo  ((  

33   ))፣፣   DDeebbtt  rraattiioo  ((33 ))  ነነ ጥጥብብ፣፣   ሂሂሳሳብብ   ግግቶቶ  ማማስስመመርርመመርር  

((77 ))  ሆሆኖኖ፣፣   ሇሇመመንን ግግሥሥትት  ትትርርፍፍ  ዴዴርርሻሻ  አአከከፋፋፇፇሌሌ  ((33 ))፣፣   ብብዴዴርርናና  

ግግዳዳታታንን  መመወወጣጣትት  ((44 ))    የየ ሚሚይይዜዜ  ሆሆኖኖ፡፡ ፡፡   

  

    ሐሐ..  ሂሂሳሳብብ  ማማስስመመርርመመርር  የየ በበጀጀትት  ዓዓመመቱቱንን  ሂሂሳሳብብ  የየ ቀቀጣጣዩዩ   ዓዓመመትት  ገገ ብብቶቶ  እእስስከከ  

ህህዲዲርር  3300  አአስስመመርርምምሮሮ  ሊሊቀቀረረብብ  ((  77 ))፣፣   እእስስከከ  ታታህህሣሣሥሥ  3300  

አአስስመመርርምምሮሮ  ሊሊቀቀረረበበ  ((44 ))፣፣   ከከታታህህሣሣሥሥ  3300  በበኋኋሊሊ  አአስስመመርርምምሮሮ  

ሊሊቀቀረረበበ  ((22 ))  ከከመመጋጋቢቢትት  3300  በበኋኋሊሊ  አአስስመመርርምምሮሮ  ሊሊቀቀረረበበ  ምምንንምም  

ነነ ጥጥብብ  አአይይሰሰጥጥምም፡፡ ፡፡   

22..33..33..33..  የየ ዴዴርርጅጅትትንን  ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  1155  ነነ ጥጥብብ    

ሀሀ..      ስስጋጋትት  ሇሇይይቶቶ  ማማስስተተዲዲዯዯርር  22  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ሰሰ..    የየ ተተስስፋፋፋፋ  ሽሽያያጭጭ  33  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ሐሐ..  ፕፕሮሮጀጀክክትት  ጥጥናናትትናና  ትትግግበበራራ  22  ነነ ጥጥብብ፣፣   

መመ..  የየ ሰሰውው  ኃኃብብትት  ሌሌማማትትናና  ተተተተኪኪ  አአመመራራርር  ማማፍፍራራትት  22  ነነ ጥጥብብ፣፣   

ሠሠ..  የየ ሠሠራራተተኛኛ  ምምርርታታማማነነ ትት  22  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ረረ..  ምምርርምምርርናና  ስስርርጸጸትትናና  አአዲዲዱዱስስ//የየ ተተሻሻሻሻለለ  ቴቴክክኖኖልልጂጂዎዎችችንን  ማማስስገገ ባባትትናና    

መመጠጠቀቀምም  22  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ሸሸ..  ቅቅንንጅጅትትናና  ትትስስስስርር  22  ነነ ጥጥብብ  ይይይይዚዚ ለለ፡፡ ፡፡   

22..33..33..44..  የየ ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  መመብብትትናና  ጥጥቅቅምም  የየ ማማክክበበርርናና  የየ ማማስስከከበበርር  1100  ነነ ጥጥብብ    

ሀሀ..  የየ አአከከባባቢቢ  ጥጥበበቃቃ  22  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ሇሇ..    ዱዱስስክክልልዜዜ  ማማዴዴረረግግ  33  ነነ ጥጥብብ፣፣     

ሐሐ..  የየ ኢኢንንደደስስትትሪሪ  ሰሰሊሊምም  ማማስስጠጠበበቅቅ  22  ነነ ጥጥብብ፣፣     

መመ..  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ፋፋይይዲዲ  በበሚሚያያስስ ገገ ኝኝ  መመሌሌኩኩ  የየ አአከከባባቢቢውውንን  ማማህህበበረረሰሰብብ  ተተጠጠቃቃሚሚነነ ትትናና  

ተተሳሳታታፊፊነነ ትትንን  ማማረረጋጋገገ ጥጥ  33  ነነ ጥጥብብ  ይይይይዚዚ ለለ፡፡ ፡፡   

  

  

  

ክክፍፍሌሌ  33  ((ሶሶስስትት))  
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33..የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚ  የየ ግግምምገገ ማማ  አአካካሄሄዴዴ፣፣   መመስስፇፇርርትትናና  ክክብብዯዯትት  

  

33..11..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ግግምምገገ ማማ  

33..11..11..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  ቦቦርርዴዴ  ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውንን  የየ ሚሚገገ መመግግምምበበትት  ወወጥጥ  አአሰሰራራርር  

ይይ ረረጋጋሌሌ፤፤   

33..11..22..  ቦቦርርዴዴ  ሇሇግግምምገገ ማማውው  ጠጠቃቃሚሚ  የየ ሆሆኑኑ  መመረረጃጃዎዎችችናና  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ዯዯረረጃጃዎዎችች  ማማስስቀቀመመጥጥ  

ይይኖኖርርበበታታሌሌ፤፤   

33..11..33..  ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ነነ ፃፃ   ሆሆኖኖ  ሀሀሳሳቡቡንን  መመስስጠጠትት  በበሚሚችችሌሌበበትት  ሁሁኔኔ ታታ  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ግግቦቦችች  

አአፇፇጻጻጸጸምም፣፣   ባባጋጋጠጠሙሙ  ችችግግሮሮችች፣፣   በበተተወወሰሰደደ  የየ መመፍፍትትሄሄ  እእ ርርምምጃጃዎዎችችናና  በበቀቀጣጣይይ  መመወወሰሰዴዴ  

ባባሇሇባባቸቸውው  እእርርምምጃጃዎዎችች  ሊሊይይ  መመመመስስረረትት  ይይኖኖርርበበታታሌሌ፡፡ ፡፡   

33..11..44..  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  ቦቦርርደደ  ሇሇሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ቃቃሇሇ--መመጠጠይይቅቅ  በበማማቅቅረረብብ  የየ ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  

የየ ሚሚሰሰጠጠውውንን  ምምሊሊሽሽ  መመሙሙሊሊትት  አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡   

33..11..55..  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  ቦቦርርዴዴ  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውንን  ምም ናና  ውውጤጤትት  በበዓዓመመትት  ሁሁሇሇትት  ጊጊዛዛ  

ሇሇሚሚኒኒ ስስቴቴርር  መመስስሪሪያያ  ቤቤቱቱ  መመሊሊክክ  ይይኖኖርርበበታታሌሌ፤፤   

33..22..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  የየ ግግምምገገ ማማ  መመስስፇፇርርትትናና  ክክብብዯዯትት  

33..22..11..    የየ ዋዋናና  ስስራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚ  የየ ግግምምገገ ማማ  ውውጤጤትት  ምም ናና  3300%%  ክክብብዯዯትት  ሲሲኖኖረረውው፣፣   ቀቀሪሪውው  

የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ግግብብ  ተተኮኮርር  አአፇፇፃፃ ጸጸምም  ውውጤጤትት  7700%%  ክክብብዯዯትት  ይይይይዚዚ ሌሌ፤፤   ሆሆኖኖምም  

እእንን ዲዲስስፇፇሊሊጊጊነነ ቱቱ  አአፇፇፃፃ ጸጸሙሙ  በበሚሚኒኒ ስስቴቴሩሩ  በበሚሚዯዯረረግግ  የየ መመስስክክ  ምምሌሌከከታታ  ሉሉረረጋጋገገ ጥጥ  ይይችችሊሊሌሌ፤፤   

  

33..22..22..  ..የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ከከ3300%%  ምም ናናውው  የየ ሚሚካካሄሄዯዯውው  በበአአመመራራርር  ብብቃቃቱቱ  በበአአመመራራርር  

አአሰሰጣጣጡጡ  ጥጥራራትት፣፣   ሇሇጉጉዲዲዮዮችች  በበሚሚሰሰጠጠውው  ትትኩኩረረትት፣፣   ባባሇሇውው  ዕዕውውቀቀትትናና  ክክህህልልትት፣፣   በበሥሥነነ   

ምምግግባባሩሩ፣፣   ከከቦቦርርዴዴ፣፣   ከከማማኔኔ ጅጅመመንንትትናና  ከከሠሠራራተተኞኞችች  ጋጋርር  እእናና  ከከአአካካባባቢቢውው  ማማህህበበረረሰሰብብናና  

አአስስተተዲዲዯዯርር  ጋጋርር  ባባሇሇውው  ግግንንኙኙነነ ትት  እእናና  ላላልልችችምም  ሊሊይይ  በበመመመመስስረረትት  ይይመመ ናናሌሌ፤፤   

  

  

  

33..22..22..11..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚውው  የየ ግግምምገገ ማማ  መመስስፇፇርርትት  እእናና  ክክብብዯዯትት  የየ አአመመራራርር  

ብብቃቃትት  2200  ነነ ጥጥብብ፣፣   ሇሇጉጉዲዲዮዮችች  ትትኩኩረረትት  መመስስጠጠትት  1155  ነነ ጥጥብብ፣፣   ሇሇእእውውቀቀትትናና  

ክክህህልልትት  2200  ነነ ጥጥብብ፣፣   ስስ ነነ ምምግግባባርር  1155  ነነ ጥጥብብ፣፣   ከከቦቦርርዴዴ  ጋጋርር  ያያ ሇሇውው  

ግግንንኙኙነነ ትት  1100  ነነ ጥጥብብ፣፣   ከከአአስስተተዲዲዯዯርር  እእናና  ከከማማህህበበረረሰሰብብ  ጋጋርር  ያያ ሇሇውው  

ግግንንኙኙነነ ትት  1100  ነነ ጥጥብብ  እእናና  ከከማማኔኔ ጅጅመመንንትትናና  ሰሰራራተተኛኛ  ጋጋርር  ያያ ሇሇውው  ግግንንኙኙነነ ትት  

1100  ነነ ጥጥብብ  በበዴዴምምሩሩ  ከከ110000  ተተመመዜዜኖኖ  ወወዯዯ  3300%%  ተተቀቀይይሮሮ  ይይይይዚዚ ሌሌ፤፤   
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33..33..  ???? ??   ?? ??   ?? ???? ????   ?? ????     ?? ????    ?? ?? ?? ??   
 

33..33..11..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ከከተተመመ ነነ   በበኋኋሊሊ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ዯዯረረጃጃ  መመውውጣጣትት  ይይኖኖርርበበታታሌሌ፤፤   

33..33..22..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚውው  ውውጤጤትትናና  የየ አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  ዯዯረረጃጃ  በበጣጣምም  ከከፍፍተተኛኛ  ከከ9955  በበመመቶቶ  በበሊሊይይ፣፣   

ከከፍፍተተኛኛ  ከከ9911--9955፣፣   በበመመቶቶ  አአጥጥጋጋቢቢ  8866--9900  በበመመቶቶ፣፣   መመሻሻሻሻሌሌ  ያያ ሇሇበበትት  ከከ8800--8855  

በበመመቶቶ  እእንንዱዱሁሁምም  ተተቀቀባባይይነነ ትት  የየ ላላሇሇውው  ከከ8800  በበመመቶቶ  በበታታችች  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  ያያ ስስመመ ገገ በበ  ነነ ውው፡፡ ፡፡     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ክክፍፍሌሌ  44  ((አአራራትት))  
44..  የየ ቦቦርርዴዴ  ግግምምገገ ማማ  አአካካሄሄዴዴ፣፣   መመስስፇፇርርትትናና  ክክብብዯዯትት  

  

  

44..  11..  የየ ቦቦ ርርዴዴ  ግግምምገገ ማማ  አአካካሄሄዴዴ  

44..11..11  ሇሇእእያያ ንን ዲዲንንደደ  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  የየ መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  መመስስፇፇርርትት  ይይ ጋጋጃጃሌሌ፤፤   

44..11..11..  በበመመገገ ምምገገ ሚሚያያ  መመስስፇፇርርቱቱ  መመሰሰረረትት  አአንንዴዴ  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ላላሊሊውውንን  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  

በበመመገገ ምምገገ ምም    ውውጤጤትት  እእንንዱዱሞሞሊሊ  ይይዯዯረረጋጋሌሌ፤፤   

44..11..22..  ቦቦርርደደ  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅቱቱንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  እእ የየ ተተከከታታተተሇሇ  ሇሇአአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ  መመሳሳካካትት    እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን ናና  

እእንን ዯዯ  ግግሇሇሰሰብብ  ያያ ዯዯረረገገ ውውንን  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  ሇሇግግምምገገ ማማውው  በበግግሌሌፅፅ   ይይሇሇያያሌሌ፤፤   

44..11..33..  የየ ቦቦርርደደ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ግግምምገገ ማማ  ውውጤጤትት  ሇሇሚሚኒኒ ስስቴቴርር  መመ//ቤቤቱቱ  በበየየ ስስዴዴስስትት  ወወሩሩ  መመቅቅረረብብ  

አአሇሇበበትት፤፤   
  

44..22..  የየ ቦቦ ርርዴዴ  የየ ግግምምገገ ማማ  ክክብብዯዯትትናና  መመስስፇፇርርትት፣፣     
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44..22..11  የየ ቦቦርርደደ  ዕዕ ቅቅዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን  4400%%  ክክብብዯዯትት  ሲሲኖኖረረውው፤፤   ቀቀሪሪውው  6600%%  

ክክብብዯዯትት  ቦቦርርደደ  የየ ሚሚመመራራውው  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  አአፇፇጻጻጸጸምም  መመቶቶኛኛ  ነነ ውው፣፣     

44..22..11..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ምም ናና  4400%%  ክክብብዯዯትት  ይይኖኖረረዋዋሌሌ፤፤   

44..22..22..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ከከ4400%%  ያያ ገገ ኘኘውው  ውውጤጤትት  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯቡቡዴዴንን  ተተመመዜዜኖኖ  ከከ4400%%  

ካካገገ ኘኘውው  ውውጤጤትት  ጋጋርር  ተተዯዯምምሮሮ  ሇሇአአማማካካይይ  ተተካካፍፍልል  ይይወወሰሰዲዲሌሌ፤፤ ቀቀሪሪውው  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  

አአጠጠቃቃሊሊይይ  ውውጤጤትት  6600%%  ክክብብዯዯትት  ይይይይዚዚ ሌሌ፣፣   

44..22..33..  ቦቦርርዴዴ  ኃኃሊሊፊፊነነ ቱቱንን ናና  ግግዳዳታታውውንን  በበመመወወጣጣትት  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  ሇሇማማሳሳዯዯግግ  

እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን ናና  እእንን ዯዯ  ግግሇሇሰሰብብ  በበተተጨጨባባጭጭ  ሇሇመመገገ ምምገገ ምም  የየ ሚሚያያ ስስችችሌሌ  የየ ራራሱሱ  ዕዕ ቅቅዴዴ  

በበውውሳሳ ኔኔ ዎዎቹቹ፣፣   በበዴዴጋጋፍፍ፣፣   በበክክትትትትልልቹቹ፣፣   ወወ ተተ  የየ ሚሚወወስስዲዲቸቸውው  እእርርምምጃጃዎዎችች  በበተተሇሇይይ  

የየ መመንን ግግስስትትንን  እእናና  የየ ላላልልችች  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  ህህጋጋዊዊመመብብትት፣፣   ፍፍሊሊ ጎጎ ትትናና  ጥጥቅቅምም  

ሇሇማማሟሟሊሊትት  የየ ሚሚያያ ስስችችሇሇውው  መመሆሆኑኑ  መመገገ ምምገገ ምም  ይይኖኖርርበበታታሌሌ፤፤   

44..22..44..  ቦቦርርዴዴ  በበሪሪፎፎርርምምናና  መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር  ስስራራዎዎችች፣፣ ትትርርፋፋማማነነ ትትናና  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  

ጤጤናና  አአፇፇጻጻጸጸምም፣፣   ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  ግግዳዳታታ  መመወወጣጣትት፣፣ የየ ዴዴርርጅጅትት  ውውስስጣጣዊዊ  አአሰሰራራርር  

ሂሂዯዯቶቶችችንን ፣፣ የየ ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትትናና  መመሻሻሻሻሌሌንን  በበሚሚያያመመሇሇከከቱቱ  መመሇሇኪኪያያዎዎችች  መመገገ ምምገገ ምም  

ይይኖኖርርበበታታሌሌ፡፡ ፡፡   

ክፍሌ 5 (አምስት) 

 

5. የ ሥራ አመራር ቦርዴ ወርሃዊ የ ስብሰባ ክፍያና ዓመታዊ የ ማበረታቻ ክፍያ አፇፃ ፀም 

እና የ እርምት እርምጃ አወሳሰዴ፣   

5.1. ወርሃዊ የ ቦርዴ ስብሰባ አበሌ ክፍያ፣  
 

55..11..11..  ዴዴርርጅጅቱቱ  አአቅቅፏፏቸቸውው  የየ ሚሚገገ ኙኙትት  የየ ማማምምረረቻቻናና  የየ አአ ገገ ሌሌግግልልትት  መመስስጫጫ  ሥሥራራ   ርርፎፎችች  

55//አአምምስስትት//  የየ ተተሇሇያያ ዩዩ ናና  አአሠሠራራራራቸቸውውምም  ውውስስብብስስብብ  ከከመመሆሆናናቸቸውው  የየ ተተነነ ሳሳ  የየ ቦቦርርዴዴ  

አአባባሊሊትት  የየ ስስብብሰሰባባ  አአበበሌሌ  ክክፍፍያያ  የየ አአንን ዯዯኛኛ  ዯዯረረጃጃ  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅትት  ነነ ውው፡፡ ፡፡   

  

55..11..22..  የየ ቦቦርርዴዴ  ወወርርሃሃ ዊዊ  የየ ስስብብሰሰባባ  ክክፍፍያያ  ከከታታችች  በበሰሰንንጠጠረረዥዥ  የየ ተተመመሇሇከከተተውው  ዴዴርርጅጅቱቱ  

የየ ሚሚገገ ንን በበትትንን  የየ 11ኛኛ  ዯዯረረጃጃ  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅትትነነ ትትንን  መመሠሠረረትት  አአዴዴርርጏጏ  ነነ ውው፤፤   

55..22..  ወወርርሃሃዊዊ  የየ ቦቦርርዴዴ  የየ ስስብብሰሰባባ  ክክፍፍያያ ፣፣   

55..22..11..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  ቦቦርርዴዴ  እእናና  የየ ቦቦርርዴዴ  ንንዐዐሳሳንን  ኯኯሚሚቴቴዎዎችች  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  ሇሇመመከከታታተተሌሌ  

ሇሇመመገገ ምምገገ ምም  እእናና  አአቅቅጣጣጫጫ  ሇሇመመስስጠጠትት  ቢቢያያ ንን ስስ  በበወወርር  አአንንዴዴ  ጊጊዛዛ  የየ ሚሚሰሰበበሰሰብብ  

ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡   

55..22..22..  በበወወርር  ውውስስጥጥ  ቦቦርርዴዴ  ካካሌሌተተሰሰበበሰሰበበ  ወወይይምም  በበስስብብሰሰባባ  ሊሊይይ  ሊሊሌሌተተገገ ኙኙ  የየ ቦቦርርዴዴ  

አአባባሊሊትት  ወወርርሃሃ ዊዊ  አአበበሌሌ  ክክፍፍያያ  አአይይከከፇፇሌሌምም፡፡ ፡፡   
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    ወወርርሃሃ ዊዊ  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትት  ክክፍፍያያ  መመጠጠንን  የየ ሚሚያያ ሳሳይይ  ሠሠንንጠጠረረዥዥ    

ተተ..    

ቁቁ..  
  

ዴዴርርጅጅቱቱ  ያያ ሇሇበበትት    

ዯዯረረጃጃ  

ሇሇ    ቦቦ    ርር    ዴዴ  
ሰሰብብሳሳቢቢ  

የየ ቦቦርርዴዴ  
የየ ንን//ኮኮሚሚቴቴ  

ሰሰብብሳሳቢቢዎዎችች  
ሇሇቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ሇሇቦቦርርዴዴ  

ፀፀ ሐሐፊፊ  

  

ሇሇንንኡኡሳሳንን  ኮኮሚሚቴቴዎዎችች  

ፀፀ ሐሐፊፊ  

11  11ኛኛ  ዯዯረረጃጃ  የየ ሌሌማማትት  ዴዴርርጅጅትት    33,,550000  33,,220000  33,,000000  11550000  11220000  

5.3. የ ማበረታቻ ክፍያ አፇፃ ፀም፣  

55..33..11..  ሇሇቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትት፣፣   ሇሇዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚናና  ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  የየ ሚሚሞሞሊሊውው  የየ አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  

ግግምምገገ ማማ  ዴዴምምርር  ውውጤጤትት  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  የየ አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  ውውጤጤትት  መመብብሇሇጥጥ  አአይይኖኖርርበበትትምም፤፤   

55..33..22..  የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  በበአአፇፇፃፃ ጸጸምም  ግግምምገገ ማማ  ውውጤጤታታቸቸውው  ከከ9955  በበሊሊይይ  ሊሊስስመመ ገገ በበ  

ሙሙለለ  ክክፍፍያያ  ሆሆኖኖ  ከከዙዙህህ  በበታታችች  እእስስከከ  8811  ዴዴረረስስ  ውውጤጤትት  ሊሊስስመመ ገገ ቡቡ  አአባባሊሊትት  

በበየየ ዯዯረረጃጃውው  ተተሰሰሌሌቶቶ  ይይከከፇፇሊሊሌሌ፤፤   

55..33..33..  የየ ማማበበረረታታችች  ክክፍፍያያ  የየ ሚሚሠሠጠጠውው  ሇሇማማኔኔ ጅጅመመንንትት  እእናና  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  አአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ  

በበተተገገ ኘኘበበትት  የየ በበጀጀትት  ዓዓመመትት  ቢቢያያ ንን ስስ  ሇሇ66  ወወራራትት  ማማገገ ሌሌገገ ሌሌ  አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡   ከከ66  ወወራራትት  

በበታታችች  ሊሊ ገገ ሇሇገገ ሇሇናና  ሇሇሰሰራራ  አአይይከከፇፇሌሌምም፤፤   

55..33..44..  አአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ  በበተተመመ ገገ በበበበትት  የየ በበጀጀትት  ዓዓመመትት  ሙሙለለ  ጊጊዛዛ  የየ ሰሰራራ  እእንን ዯዯ  አአፇፇጻጻጸጸምም  

መመቶቶኛኛውው  ተተሰሰሌሌቶቶ  የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  የየ ሚሚያያ ገገ ኝኝ  ሲሲሆሆንን  ከከ66  ወወርር  በበሊሊይይ  የየ ሠሠራራ  

በበቆቆየየ ባባቸቸውው  ወወራራትት  መመጠጠንን  ተተሰሰሌሌቶቶ  ይይከከፇፇሇሇዋዋሌሌ፤፤   

55..33..55..  በበዙዙህህ  የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  መመመመሪሪያያ  የየ ሚሚሸሸፇፇኑኑትት  የየ ቦቦርርዴዴ  ሰሰብብሳሳቢቢናና  አአባባሊሊትት  

እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአባባሊሊትት  ይይሆሆናናለለ፤፤   

55..33..66..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአባባሊሊትት  ግግምምገገ ማማ  በበዙዙህህ  መመመመሪሪያያ  አአባባሪሪ  ሊሊይይ  

በበተተቀቀመመጠጠውው  ከከገገ ጽጽ  2211--2244  ሊሊይይ  ባባሇሇውው  መመሠሠረረትት  ይይሆሆናናሌሌ፤፤   

55..33..77..  ከከዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  በበታታችች  ያያለለ  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  አአባባሊሊትት  የየ ማማበበረረታታችች  ክክፍፍያያ  

ጣጣሪሪያያ  ሇሇዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ከከሚሚሰሰጠጠውው  8855%%  የየ ማማይይበበሌሌጥጥ  ሆሆኖኖ  ዜዜርርዜዜሩሩ  በበቦቦርርዴዴ  

ይይወወሰሰናናሌሌ፡፡ ፡፡     

55..33..88..  በበበበጀጀትት  ዓዓመመቱቱ  ሇሇዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚውውናና  ሇሇማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአ ባባሊሊትት  የየ ሚሚከከፇፇሊሊቸቸውው  

የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  መመጠጠንን  ወወርርሃሃ ዊዊ  የየ ዯዯመመወወዜዜ  መመጠጠንን ንን  መመሠሠረረትት  አአዴዴርርጏጏ  ሇሇሠሠራራተተኞኞችች  

ከከሚሚሰሰጠጠውው  የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  መመጠጠንን  የየ ሚሚያያ ንን ስስ  ከከሆሆነነ   ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚውውምም  ሆሆነነ   

የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአባባሊሊትት  የየ ተተሻሻሇሇውውንን  መመምምረረጥጥ  ይይችችሊሊለለ፡፡ ፡፡   

55..33..99..  በበአአንን ቀቀፅፅ   33..22..77  የየ ተተቀቀመመጠጠውው  እእንን ዯዯተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  

አአባባሊሊትት  ክክፍፍያያ  ከከዴዴርርጅጅቱቱ  ውውጤጤትትናና  ከከግግሇሇሰሰቦቦቹቹ  አአፇፇጻጻጸጸምም  ጋጋርር  ተተጣጣምምሮሮ  በበዙዙህህ  መመመመሪሪያያ  

አአባባሪሪ  ገገ ፅፅ   3344    በበተተቀቀመመጠጠውው  የየ ስስላላትት  ቀቀመመርር  መመሠሠረረትት  ይይሆሆናናሌሌ፤፤   
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55..33..1100..  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትትናና  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትት  ማማበበረረታታቻቻ  ሉሉከከፇፇሌሌ  የየ ሚሚችችሇሇውው  ተተ ግግቶቶ  

በበተተመመረረመመረረ  ሂሂሳሳብብ  ሊሊይይ  በበመመመመሥሥረረትት  ብብቻቻ  ይይሆሆናናሌሌ፤፤     

55..33..1111..  የየ ተተመመረረመመረረውው  ሂሂሳሳብብ  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ሁሁኔኔ ታታ  በበትትክክክክሌሌ  እእንን ዯዯማማያያ ሳሳይይ  

((ddiissccllaaiimmeerr  oorr  aaddvveerrssee  ooppiinniioonn))  በበኦኦዱዱትት  ሪሪፖፖርርቱቱ  የየ ተተገገ ሇሇፀፀ   

ከከሆሆነነ   የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  አአይይፇፇፀፀ ምምምም፤፤   

55..33..1122..  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ሥሥራራ  አአመመራራርር  ቦቦርርዴዴ  እእናና  ሇሇማማኔኔ ጅጅመመንንትት  አአባባሊሊትት  ማማበበረረታታቻቻ  

የየ ሚሚከከፇፇሇሇውው  ዴዴርርጅጅቱቱ  ትትርርፋፋማማ  ከከሆሆነነ   ብብቻቻ  ነነ ውው፡፡ ፡፡   

55..33..1133..  በበዴዴርርጅጅትት  ዯዯረረጃጃ  ሇሇቦቦርርዴዴናና  ሇሇአአመመራራርር  አአባባሊሊትት  በበማማናናቸቸውውምም  ሁሁኔኔ ታታ  የየ ሚሚከከፇፇሌሌ  

የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  ጣጣሪሪያያ  ከከበበጀጀትት  ዓዓመመቱቱ  የየ ተተጣጣራራ  ትትርርፍፍ  ከከ1100%%  የየ በበሇሇጠጠ  ሉሉሆሆንን   

አአይይችችሌሌምም፡፡ ፡፡   ክክፍፍያያ  ከከመመሠሠጠጠቱቱ  በበፊፊትት  ይይህህ  በበሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውናና  በበቦቦርርደደ  መመረረጋጋገገ ጥጥ  

አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡     

55..33..1144..  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትትናና  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትት  የየ ማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  የየ ሚሚፇፇጸጸመመውው  ዴዴርርጅጅቱቱንን  

በበሚሚመመሩሩ  አአካካሊሊትት  አአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ  ተተገገ ምምግግሞሞናና  ሇሇማማበበረረታታቻቻ  ክክፍፍያያ  ብብቁቁ  መመሆሆኑኑ  ተተረረጋጋግግጦጦ  

ሲሲቀቀርርብብናና  በበትትምምህህርርትት  ሚሚኒኒ ስስቴቴርር  ሲሲፀፀ ዴዴቅቅ  ብብቻቻ  ይይሆሆናናሌሌ፤፤   

  

5.4. የ ማበረታቻ ክፍያ መጠን 

5.4.1. ሇቦርዴ ሰብሳቢና አባሊት እንዱሁም ሇማኔጅመንት በዴርጅት አፇጻጸም 

ውጤት ሊይ ተመስርቶ የ ሚሰጥ ማበረታቻ ክፍያ መጠን እንዯሚከተሇው ይሆናሌ፡ ፡  

5.4.2. የ ዴርጅቱ ቦርዴ አባሊትና የ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚ ዓመታዊ የ ማበረታቻ ክፍያ 

መጠንና የ ምና ውጤት ዯረጃ፣  

እጅግ በጣም ጥሩ 
(ከ95 በሊይ) 

በጣም ጥሩ 
(ከ91-95) 

አጥጋቢ 
(ከ86-90) 

መሻሻሌ ያሇበት 
(ከ81-85) 

የ ቦርዴ ዋ/ሥራ 

አስፇፃ ሚ 

የ ቦርዴ ዋ/ሥራ 

አስፇፃ ሚ 

የ ቦርዴ ዋ/ሥራ 

አስፇፃ ሚ 

የ ቦርዴ ዋ/ሥራ 

አስፇፃ ሚ ሰብሳቢ አባሌ ሰብሳቢ አባሌ ሰብሳቢ አባሌ ሰብሳቢ አባሌ 

50,000 45,000 60,000 45,000 40,000 50,000 40,000 35,000 45,000 35,000 30,000 40,000 
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5.5. ከዓመታዊ የ ማበረታቻ ክፍያ ውጪ የ ሚሰጡ ላልች ማበረታቻዎች፡ - 

5.5.1. ዴርጅቱ ያሊቀ ውጤት ሲያስመግብ ዋና ሥራ አስፇፃ ሚና የ ቦርዴ አባሊት ከመዯበኛ ማበረታቻ 

ክፍያ በተጨማሪ የ ዕውቅና ማበረታቻዎች ሉሰጥ ይችሊሌ፣  

5.5.2. በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በሚጋጀው ሌዩ ሽሌማት እውቅና እንዱያገ ኙ ይዯጋሌ፣  

5.5.3. በዓመታዊ መጽሔቶች፣  ዴረ ገ ጽ እና ላልች መገ ናኛ ብዘሃን እንዱተዋወቅ ይዯረጋሌ፣  

5.5.4. በተመረጠ የ ውጪ ሀገ ር የ ሊቀ ተሞክሮና ሌዩ ሥሌጠና የ ማግኘትና ላልች አግባብነ ት 

ያሊቸውን ሽሌማቶችን እንዱያገ ኙ ይዯጋሌ፣  

5.6. የ እርምት እርምጃ አወሳሰዴ 

 

5.6.1. በዱሲፕሉንና በሥነ  ምግባር ጉዴሇቶች ሊይ ተመስርቶ የ ዴርጅቱ ቦርዴ በአመራሩ ሊይ 

የ ሚወስዲቸው እርምጃዎች እንዯተጠበቁ ሆነ ው ሇዴርጅቱ ውጤት አሇመሳካትና መውረዴ ዴርጅቱን 

የ ሚመራው ቦርዴና ማኔጅመንት ኃሊፊነ ቶች፣  ግዳታዎችና ተጠያቂነ ቶች አለባቸው፡ ፡  

5.6.2. በሁሇት ተከታታይ ዓመታት ተቀባይነ ት የ ላሇው አፇጻጸም ያስመገ በ ቦርዴና 

ማኔጅመንት ተገ ምግሞ ውጤቱ የ ተገ ኘው በአመራር ዴክመት መሆኑ ከተረጋገ ጠ ከኃሊፊነ ት 

እስከመነ ሳት የ ሚዯርስ እርምጃ ይወሰዴበታሌ፤  

5.6.3. በቦርደ ሊይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ፤  በአመራሩ ሊይ ዯግሞ ቦርደ እርምጃ 

ይወሰዲሌ፡ ፡  

5.6.4. ሆን ብል የ ዕቅዴ አፇጻጸም ውጤትን አጋንኖ ማቅረብ እንዯዙሁም በዙህ መመሪያ 

የ ተመሇከቱ ሁኔታዎች እንዲይከበሩ ማዴረግ በኃሊፊነ ት ያስጠይቃሌ፡ ፡  

 

 

 

 

  

 

 

 

ክፍሌ 6 (ስዴስት) 
 

66..  ሌሌዩዩ  ሌሌዩዩ  ዴዴንን ጋጋጌጌዎዎችች  

 

6.1. የ ተሻረ መመሪያ 
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?? ?? ?? ??   ?? ???? ????   ??????????   ??22000022  ?? ..??   ???? ?? ?? ??   ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????   

?? ???? ????   ???? ?? ??   ?? ?? ?? ?? ??   ?? ?? ????   ???? ?????? ??   ““???? ???? ?? ??   ???? ?? ??   

?? ?? ?? ?? ??   ???? ?? ??   ???? ?? ?? ?? ??  ?????? ?? ??   ?? ??   ?? ??   ?? ???? ????   ?? ?? ???? ??   

?? ?????? ??   ?? ?? ???? ””  ???? ??  ?? ?? ????   ?? ?? ???? ?? ????    

66..22..  ?? ??  ?? ?? ????   ?? ???? ????   ?? ??   ?? ????   ?? ?? ?? ??   ?? ?? ????   
  

6.3. የ መመሪያው የ ተፇፃሚነ ት ወሰን ፡ - 

 

ይህ መመሪያ ሇትምህርት ሚኒስቴር ተጠሪ ሇሆነ ው በትምህርት መሣሪያዎች ማምረቻና 

ማከፋፇያ ዴርጅት ሊይ ተፇፃ ሚ ይሆናሌ፡ ፡   

በዙህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የ ተገ ሇፀው የ ሴትንም ፆታ የ ሚጨምር ሆኖ በነ ጠሊ 

የ ተገ ሇፀው ሇብዘም ያገ ሇግሊሌ፡ ፡  

 

6.4. መመሪያው በሥራ ሊይ የ ሚውሌበት ጊዛ 

ይይህህ  መመመመሪሪያያ  ከከ______________________________  ቀቀንን  ________________________ዓዓ..ምም  ጀጀምምሮሮ  የየ ፀፀ ናና  

ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡   
 

 

         
 

                       

                       

ያፀዯቀው     ፊርማ  …………………….  

      ስም    ……………………. 

      ኃሊፊነ ት ……………………. 
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1. የ ዴርጅቱ የ ዕቅዴ ትኩረት  

ተተ..ቁቁ  የየ ትትኩኩረረትት  ጉጉዲዲዮዮችች  መመሇሇኪኪያያ  ((MMeeaassuurree))  አአሃሃ ዚዚ ዊዊ  ግግብብ  
ግግቡቡ  የየ ሚሚሳሳካካበበትት  

ጊጊዛዛ  

11  ከከፋፋይይናና ንን ስስ  ጋጋርር  የየ ተተያያ ያያዘዘ  

      11..11  የየ አአጭጭርር  ጊጊዛዛ  //አአንን ዴዴ  ዓዓመመትት//  

--  ተተጨጨማማሪሪ  ዕዕ ሴሴትት  ((VVaalluuee  AAddddeedd))  

--  የየ ሀሀብብትት  ተተመመሊሊሽሽ  ((RReettuurrnn  oonn  AAsssseett))  

--  የየ ጥጥሬሬ  ገገ ንን ብብ  አአቅቅምም  ((CCaasshh  FFllooww))  

--  የየ ትትርርፍፍ  ህህዲዲግግ  ((PPrrooffiitt  MMaarrggiinn))  

    

      11..22  የየ መመካካከከሇሇኛኛ  ጊጊዛዛ  //22--55  ዓዓመመትት//  --  የየ ገገ በበያያ  ዴዴርርሻሻ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  

--  ተተጨጨማማሪሪ  ምምርርታታማማ  ኢኢንን ቨቨስስትትመመንንትት  

    

      11..33  የየ ረረጅጅምም  ጊጊዛዛ  //ከከ  55  ዓዓመመትት  በበሊሊይይ//  --  የየ ተተረረጋጋገገ ጠጠ  የየ ዴዴርርጅጅትት  ፋፋይይናና ንን ስስ  አአቅቅምም  

--  የየ ቢቢዜዜነነ ስስ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ((BBuussiinneessss  DDeevveellooppmmeenntt))  

    

22  ከከባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  ዕዕ ርርካካታታ  ጋጋርር  የየ ተተያያ ያያዘዘ  

      22..11  የየ ሊሊቀቀ  የየ ኮኮርርፖፖሬሬትት  አአመመራራርር  

//CCoorrppoorraattee  

GGoovveerrnnaannccee))  

        22..22  የየ ወወሳሳኝኝ  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  ፍፍሊሊ ጎጎ ትት  

ዕዕ ርርካካታታ  

--  የየ ዯዯንን በበኞኞችችናና  አአቅቅራራቢቢዎዎችች  የየ ዲዲሰሰሣሣ  ጥጥናናትት  ግግብብረረ--መመሌሌስስ  

--  የየ አአ በበዲዲሪሪዎዎችች  ገገ ንን ብብ  መመመመሇሇስስ  

--  የየ ትትርርፍፍ  ዴዴርርሻሻ  ክክፍፍያያ  

--  የየ ግግብብርር  ግግዳዳታታ  መመወወጣጣትት  

--  የየ ተተተተገገ በበረረ  የየ ኮኮርርፖፖሬሬትት  አአመመራራርር  ሥሥርርዓዓትት  

--  ከከምምርርታታማማነነ ትትናና  ትትርርፋፋማማነነ ትት  የየ መመነነ ጨጨ  የየ ሠሠራራተተኛኛ  ገገ ቢቢ  መመሻሻሻሻሌሌ፣፣   

--  የየ አአካካባባቢቢ  ጥጥበበቃቃ  ሥሥራራዎዎችች  ውውጤጤትትናና  ከከኅኅብብረረተተሰሰቡቡ  ጋጋርር    ተተቀቀራራርርቦቦ  

መመሥሥራራትት፣፣   

--  ከከባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  የየ ተተገገ ኘኘ  ተተጨጨባባጭጭ  ዴዴጋጋፍፍ፣፣     

    

ሠሠንንጠጠረረዥዥ  11  
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ተተ..ቁቁ  የየ ትትኩኩረረትት  ጉጉዲዲዮዮችች  መመሇሇኪኪያያ  ((MMeeaassuurree))  አአሃሃ ዚዚ ዊዊ  ግግብብ  
ግግቡቡ  የየ ሚሚሳሳካካበበትት  

ጊጊዛዛ  

33  ከከአአሠሠራራርር  ሥሥርርዓዓትት  መመሻሻሻሻሌሌ  ጋጋርር  የየ ተተያያ ያያዘዘ  

    33..11  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን   ግግብብናና  ስስትትራራቴቴጂጂ  ሇሇማማሳሳ ካካትት  

የየ ተተ ረረጉጉ  አአሠሠራራሮሮችች፣፣   

      33..22  የየ ዴዴርርጅጅትትንን  ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ሇሇማማሳሳ ካካትት  

የየ ተተጠጠኑኑናና  የየ ተተወወሰሰደደ  ምምርርጥጥ  

ተተሞሞክክሮሮዎዎችች  ((BBeesstt  

PPrraaccttiicceess  &&  

bbeenncchhmmaarrkkss))  

      33..33  ሁሁሇሇንን ተተናናዊዊ//ተተቋቋምም  አአቀቀፍፍ  ሇሇውውጦጦችች    

  

--  የየ ተተሻሻሻሻለለናና  አአዲዲዱዱስስ  የየ ተተ ረረጉጉ  ሥሥርርዓዓቶቶችችናና  ፕፕሮሮሲሲጀጀሮሮችች//መመመመሪሪያያ ዎዎችች  

--  የየ ጥጥራራትት  አአመመራራርር፣፣   

--  የየ ተተ ረረጋጋ  በበውውጤጤትት  የየ መመመመ ንን   አአሠሠራራርር፣፣   

--  የየ ሥሥጋጋትትናና  ኦኦዱዱትት  አአስስተተዲዲዯዯርር ፣፣   

--  የየ ቢቢዜዜነነ ስስ  ሪሪ--ኢኢንን ጂጂነነ ሪሪንን ግግ  ጥጥናናትትናና  ትትግግበበራራ፣፣   

--  መመናናዊዊ  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  መመረረጃጃ  አአ ያያ ያያ ዜዜናና  አአጠጠቃቃቀቀምም  ሥሥርርዓዓትት፣፣   

--  የየ ሪሪፖፖርርትትናና  ዱዱስስክክልልዠዠርር  አአሰሰራራርር  ዜዜርርጋጋታታ፣፣     

--  የየ ተተ ረረጋጋ  የየ ቁቁጥጥጥጥርር  ሥሥርርዓዓትት፣፣   

    

44  ከከዴዴርርጅጅትት  ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ጋጋርር  የየ ተተያያ ያያዘዘ  --  የየ ምምርርምምርርናና  ሥሥርርፀፀ ትት  ፕፕሮሮጀጀክክቶቶችች  ((RReesseeaarrcchh  &&  

DDeevveellooppmmeenntt  PPrroojjeeccttss))    

--  የየ ተተገገ ነነ ባባ  ስስትትራራቴቴጂጂያያዊዊናና  የየ ኦኦፕፕሬሬሽሽንን  ዕዕውውቀቀትትናና  ክክህህልልትት  //በበየየ ዯዯረረጃጃውው//  

--  ተተተተኪኪ  አአመመራራርር  ሇሇማማፍፍራራትት  የየ ተተ ረረጋጋ  አአሠሠራራርርናና  የየ ተተረረጋጋገገ ጠጠ  ውውጤጤትት  

--  የየ ሰሰውው  ኃኃብብትት  ሌሌማማትት  ((ሥሥሌሌጠጠናና ፣፣   ወወተተ))  
--  በበዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ተተገገ ነነ ባባ  ሌሌዩዩ   የየ መመወወዲዲዯዯርር  ብብቃቃትት  ((UUnniiqquuee  

CCoommppeetteennccee  &&  CCaappaabbiilliittyy  DDeevveellooppeedd  ttoo  WWiinn  

CCoommppeettiittiioonn))  

--  የየ ምምርርታታማማነነ ትትናና  የየ ጥጥራራትት  ማማሳሳዯዯጊጊያያ  ክክዋዋኔኔ ዎዎችች፣፣   ፕፕሮሮጀጀክክቶቶችችናና  

ውውጤጤታታቸቸውው፤፤     
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22..  የየ ቦቦርርዴዴ  ዕዕ ቅቅዴዴ  ማማጠጠቃቃሇሇያያ  ሠሠንንጠጠረረዥዥ                                  ሠሠንንጠጠረረዥዥ  22  

  

ተተ..ቁቁ..  
  

ዋዋናና  ዋዋናና  የየ ዕዕ ቅቅዴዴ  ጉጉዲዲዮዮችች  
  

  

ክክብብዯዯትት  ((%%))    
  

መመሇሇኪኪያያዎዎችች  
  

ግግቦቦችች  

  

የየ ሚሚፇፇጸጸሙሙበበትት//  

የየ ሚሚሳሳኩኩበበትት  ጊጊዛዛ  

  

መመግግሇሇጫጫ  

11  ፋፋይይናናንን ስስንን   የየ ሚሚመመሇሇከከቱቱ  

11..11  

11..22  

11..33  

  

  

3300  

        

22  የየ ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  

ፍፍሊሊ ጎጎ ቶቶችችንን   የየ ሚሚመመሇሇከከቱቱ    

22..11  

22..11  

22..33  

3300          

33..    የየ ዴዴርርጅጅትት  ውውስስጣጣዊዊ  አአሠሠራራርር  

ሂሂዯዯቶቶችችንን  የየ ሚሚመመሇሇከከቱቱ    

33..11  

33..22  

33..33  

2200          

44  የየ ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትትናና  

መመሻሻሻሻሌሌንን  የየ ሚሚመመሇሇከከቱቱ  

44..11    

44..22  

44..33  

2200          

  

ከከሊሊይይ  የየ ተተቀቀመመጡጡ  ዋዋናና  ዋዋናና  ግግቦቦችችንን  ሇሇማማሳሳካካትት  የየ ሚሚከከናናወወኑኑ  ተተግግባባራራትት  ተተ ርርዜዜረረውውናና  ከከግግቡቡ  ጋጋርር  ቀቀጥጥታታ  ዜዜምምዴዴናና  

ያያ ሊሊቸቸውው  ስስሇሇመመሆሆናናቸቸውው  ታታይይቶቶ  በበዕዕ ቅቅደደ  ውውስስጥጥ  ሉሉረረጋጋገገ ጥጥ  ይይገገ ባባሌሌ፡፡ ፡፡     

  

ቦቦርርደደ  የየ ራራሱሱንን  ዕዕ ቅቅዴዴ  በበሚሚያያ  ጋጋጅጅበበትት  ጊጊዛዛ  በበሠሠንንጠጠረረዥዥ  88  የየ ተተመመሇሇከከቱቱ  ዜዜርርዜዜርር  ጉጉዲዲዮዮችችንን ናና  ላላልልችች  እእንን ዯዯዴዴርርጅጅቱቱ  

ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔ ታታ  አአስስፇፇሊሊጊጊ  የየ ሚሚሆሆኑኑትትንን  ሉሉያያካካትትትት  ይይችችሊሊሌሌ፡፡ ፡፡   ይይህህ  እእንን ዯዯተተጠጠበበቀቀ  ሆሆኖኖ  ዜዜርርዜዜሮሮቹቹንን  ከከሊሊይይ  በበሠሠንንጠጠረረዥዥ  

77  በበተተቀቀመመጡጡ  ዋዋናና  ዋዋናና  ጉጉዲዲዮዮችች  ሥሥርር  ማማካካተተትት  መመ ንን ጋጋትት  የየ ሇሇበበትትምም፡፡ ፡፡   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33..  የየ ዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤትት  መመመመ ኛኛ                                                                ሠሠንንጠጠረረዥዥ  33  

ተተ..ቁቁ  መመመመኛኛ  የየ ሚሚይይውው  ክክብብዯዯትት  

//በበመመቶቶኛኛ//  
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11  የየ ሪሪፎፎርርምምናና  መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር  

--  የየ ሪሪፎፎርርምም  መመሳሳሪሪያያዎዎችችንን   ሇሇይይቶቶ  መመተተግግበበርር  ((መመሰሰረረታታዊዊ  የየ ስስራራ  ሂሂዯዯትት  ሇሇውውጥጥ፣፣   

የየ ጥጥራራትት  ሥሥራራ  አአመመራራርር ፣፣   የየ ውውጤጤትት  ተተኮኮርር  ስስርርዓዓትት፣፣   ከከይይ ንን……..))፣፣     

--  የየ መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርር    

--  የየ ኪኪራራይይ  ሰሰብብሳሳቢቢነነ ትት  አአመመሇሇካካከከትት  ምምንንጮጮችችንን  ሇሇይይቶቶ  ሇሇማማክክሰሰምም    

1100%%  

22  ትትርርፋፋማማነነ ትትናና  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  ጤጤናና  **  6655%%  

22..11..  ትትርርፋፋማማነነ ትት  4455%%  

22..22  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  ጤጤናና    

--  CCuurrrreenntt  rraattiioo፣፣     

--  DDeebbtt  rraattiioo፣፣     

--  ሂሂሳሳብብ   ግግቶቶ  ማማስስመመርርመመርር፣፣     

--  ገገ ንን  ብብ  መመሰሰብብሰሰብብ፣፣     

--  የየ መመንን ግግሥሥትት  ግግዳዳታታዎዎችችንን  መመወወጣጣትት፣፣   

2200%%  

44  ቀቀጣጣይይ  የየ ዴዴርርጅጅትት  ዕዕ ዴዴገገ ትት  1155%%  

  --  የየ ስስጋጋትት  አአስስተተዲዲዯዯርር፣፣   

  --  የየ ተተስስፋፋፋፋ  ሽሽያያጭጭ  ((ሌሌዩዩ  ሌሌዩዩ  ገገ ቢቢዎዎችችንን   ጨጨምምሮሮ))  

  --  ፕፕሮሮጀጀክክትት  ጥጥናናትትናና  ትትግግበበራራ    

  --  የየ ሰሰውው  ኃኃብብትት  ሌሌማማትትናና  ተተተተኪኪ  አአመመራራርር  ማማፍፍራራትት  

  --  የየ ሠሠራራተተኛኛ  ምምርርታታማማነነ ትት  

  --  ምምርርምምርርናና  ስስርርጸጸትት  እእናና  አአዲዲዱዱስስ//የየ ተተሻሻሻሻለለ  ቴቴክክኖኖልልጂጂዎዎችችንን  ከከማማስስገገ ባባትትናና  ከከመመጠጠቀቀምም  

  --  ቅቅንን ጅጅናና  ትትስስስስርር  

55  የየ ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን   ፍፍሊሊጎጎ ትት  ማማሟሟሊሊትት  

--  የየ አአከከባባቢቢ  ጥጥበበቃቃ፣፣     

--  ሪሪፖፖርርትትናና  ዱዱስስክክልልዥዥርር  መመ ርርጋጋትት፣፣     

--  የየ ኢኢንንደደስስትትሪሪ  ሰሰሊሊምም  ማማስስጠጠበበቅቅ፣፣     

--  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ፋፋይይዲዲ  በበሚሚያያስስ ገገ ኝኝ  መመሌሌኩኩ  የየ አአከከባባቢቢውውንን  ማማህህበበረረሰሰብብ  ተተጠጠቃቃሚሚነነ ትትናና  

ተተሳሳታታፊፊነነ ትትንን  ማማረረጋጋገገ ጥጥ፡፡   

1100%%  

  ዴዴምምርር  110000%%  

 

 

 

 

 

44..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  አአፇፇጻጻጸጸምም  ግግምምገገ ማማ  ማማገገ ናና ቢቢያያዎዎችች  

 

44..11..  ከከዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤትት  ጋጋርር  በበቀቀጥጥታታ  ተተያያይይዝዝ   የየ ሚሚቀቀመመጥጥ  
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ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ውውጤጤታታማማ  በበማማዴዴረረግግ  የየ ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  ፍፍሊሊ ጎጎ ትት  እእንንዱዱያያ ሳሳካካ  ይይጠጠበበቃቃሌሌ፡፡ ፡፡   

ይይህህንን ንን  ዕዕውውንን  ሇሇማማዴዴረረግግ  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ራራዕዕ ይይ  ይይዝዝ  በበዕዕ ቅቅዴዴ  የየ ሚሚንን ቀቀሳሳቀቀስስ  መመሆሆንን  ይይገገ ባባዋዋሌሌ፡፡ ፡፡   

በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  ባባሇሇውው  የየ ቆቆይይታታ  ጊጊዛዛ  በበውውሳሳ ኔኔ ዎዎቹቹ፣፣   በበአአመመራራሩሩ፣፣   ከከባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  ጋጋርር  ባባሇሇውው  

ግግንንኙኙነነ ቱቱናና  በበዕዕ ሇሇትት  ውውልልውው  ሁሁለለ  ሉሉያያ ስስብብበበትትናና  ሉሉያያተተኩኩርርበበትት  የየ ሚሚገገ ባባውው  ጉጉዲዲይይ  የየ ሚሚመመራራውው  ዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤትትናና  

የየ ውውጤጤታታማማነነ ትት  ተተከከታታታታይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ነነ ውው፡፡ ፡፡     

ከከዙዙህህ  አአኳኳያያ  የየ ሚሚከከተተለለትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  የየ ሚሚመመሌሌስስ  ዕዕ ቅቅዴዴ  አአስስቀቀምምጦጦ  ሇሇትትግግበበራራ  ሙሙለለ  ኃኃይይለለንን  ማማንን ቀቀሳሳቀቀስስ  

ይይጠጠበበቅቅበበታታሌሌ፡፡ --  

ሀሀ..  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  እእ ነነ ማማንን  ናናቸቸውው??  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ምምንን ስስ  ይይፇፇሌሌጋጋለለ//ይይጠጠብብቃቃለለ??  

ሇሇ..  ዴዴርርጅጅቱቱ  ከከባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  ምምንን  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  ይይፇፇሌሌጋጋሌሌ??  እእንንዳዳትትስስ  ይይህህንን  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦዋዋቸቸውውንን   

ሇሇማማግግኝኝትት  መመንን ቀቀሳሳቀቀስስ  አአሇሇበበትት??  

ሐሐ..  የየ አአጭጭርር፣፣   የየ መመካካከከሇሇኛኛናና  የየ ረረጅጅምም  ጊጊዛዛ  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ፋፋይይናና ንን ስስ  ግግቦቦችች  ምምንንዴዴ  ናናቸቸውው??  

መመ..  የየ ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  ፍፍሊሊ ጎጎ ትት  ሇሇማማርርካካትትናና  የየ ዴዴርርጅጅትትንን  ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ሇሇማማረረጋጋገገ ጥጥ  ምምንን  

ዓዓይይነነ ትት  የየ አአሠሠራራርር  ሂሂዯዯቶቶችች  በበሥሥራራ  ሊሊይይ  መመዋዋሌሌ  አአሇሇባባቸቸውው??  

ሠሠ..  ምምንን  ዓዓይይነነ ትት  ክክህህልልትት፣፣   ዕዕውውቀቀትት፣፣   ሌሌምምዴዴ፣፣   የየ ሥሥራራ  ባባህህሌሌ፣፣   ወወ ተተ  ነነ ውው  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ዕዕ ዴዴገገ ትት  

የየ ሚሚያያ ስስፇፇሌሌገገ ውው??  ይይህህ  የየ ማማስስፇፇፀፀ ምም  አአቅቅምምስስ  መመቼቼናና  እእንንዳዳትት  ይይገገ ነነ ባባሌሌ??  

ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ከከፊፊዯዯሌሌ  ““ሀሀ  --  ሠሠ””  ያያለለትትንን  ጥጥያያቄቄዎዎችች  የየ ሚሚመመሌሌስስ  የየ ተተቋቋምም  ዕዕ ቅቅዴዴ  ይይዝዝ  መመንን ቀቀሳሳቀቀስስ  ብብቻቻ  

ሳሳይይሆሆንን  የየ ዕዕ ቅቅደደንን  ተተፇፇፃፃ ሚሚነነ ትት  ሇሇክክቶቶ//መመዜዜኖኖ  ሇሇማማረረጋጋገገ ጥጥ  የየ ሚሚያያ ስስችችለለ  መመሥሥፇፇርርቶቶችችንን  ((MMeettrriiccss  oorr  

MMeeaassuurreess))  ሉሉያያ ስስቀቀምምጥጥ  ይይገገ ባባሌሌ፡፡ ፡፡   የየ ሚሚከከተተሇሇውው  ሠሠንንጠጠረረዥዥ  እእ ነነ ዙዙህህንን  መመሥሥፇፇርርቶቶችች  ማማሳሳያያ  ምምሳሳላላ  

ተተዯዯርርጎጎ   ሉሉወወሰሰዴዴ  የየ ሚሚችችሌሌ  ቢቢሆሆንንምም  እእያያ ንን ዲዲንንደደ  ዴዴርርጅጅትት  ርርዕዕ ሰሰ  ጉጉዲዲዮዮችችንን  ሳሳይይስስትት  በበራራሱሱ  ተተጨጨባባጭጭ  ሁሁኔኔ ታታ  

ሊሊይይ  የየ ተተመመሰሰረረተተ  ዜዜርርዜዜርር  ሉሉያያ  ጋጋጅጅ  ይይችችሊሊሌሌ፡፡ ፡፡   

  

  

  

  

  

  

44..22..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇፃፃ ሚሚ  የየ አአመመራራርር  ብብቃቃትት  አአመመዚዚ  ንን ፣፣   

ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ሇሇአአንንዴዴ  ዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤታታማማነነ ትት  ያያ ሇሇውው  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  ወወሳሳኝኝ  ነነ ውው  ሲሲባባሌሌ  በበአአመመራራርር  አአሰሰጣጣጡጡ  

ጥጥራራትት፣፣   ሇሇጉጉዲዲዮዮችች  በበሚሚሰሰጠጠውው  ትትኩኩረረትት፣፣   ባባሇሇውው  ዕዕውውቀቀትትናና  ክክህህልልትት፣፣   በበሥሥነነ   ምምግግባባሩሩ፣፣   ከከቦቦርርዴዴ  ጋጋርር  

ባባሇሇውው  ግግንንኙኙነነ ትት፣፣   ከከላላልልችች  ኃኃሊሊፊፊዎዎችችናና  ሠሠራራተተኞኞችች  ጋጋርር  ባባሇሇውው  ግግንንኙኙነነ ትት፣፣   ከከአአካካባባቢቢውው  ማማኅኅበበረረሰሰብብናና  

አአስስተተዲዲዯዯርር  ጋጋርር  ባባሇሇውው  ግግንንኙኙነነ ትት  እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  እእ ነነ ዙዙህህ  የየ አአመመራራርር  ብብቃቃትት  ማማሳሳያያ  ተተ ዋዋዋዋሪሪ  
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((iinnddiirreecctt))  መመስስፇፇርርቶቶችች  ተተፇፇጻጻሚሚነነ ትት  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ውውጤጤታታማማነነ ትት  ያያ በበረረከከቱቱትትንን  ተተጨጨባባጭጭ  ውውጤጤትት  

አአ ገገ ናናዜዜቦቦ  ማማየየ ትት  ያያ ስስፇፇሌሌጋጋሌሌ፡፡ ፡፡     

ከከዙዙህህ  አአንን ፃፃ ርር  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚየየ ብብቃቃትት  ማማሳሳያያ  ኳኳሉሉታታቲቲቭቭ  መመስስፇፇርርቶቶችች  በበጥጥቅቅሌሌ  በበ77  ርርዕዕ ሶሶችች  

እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  በበየየ ርርዕዕ ሱሱ  በበዜዜርርዜዜርር  ቀቀርርበበዋዋሌሌ፡፡ ፡፡   እእ ነነ ዙዙህህ  መመስስፇፇርርቶቶችች  የየ 3300%%  ክክብብዯዯትት  ሲሲኖኖራራቸቸውው  ቀቀሪሪውው  

7700%%  ዯዯግግሞሞ  ሇሇዴዴርርጅጅትት  አአፇፇጻጻጸጸምም  የየ ሚሚሰሰጥጥ  ክክብብዯዯትት  ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡   

  

44..33..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  መመስስፇፇርርቶቶችች  ዜዜርርዜዜርር            ሠሠንንጠጠረረዥዥ  44  

ተ.ቁ ዋና ዋና የ ዕቅዴ ጉዲዮች ክብዯት 
የ ተሰጠ 

ነ ጥብ 
 

   
 

1 የ አመራር ብቃት 2ዏ       

1.1 አዯረጃጀት፣  አሰራርንና የ ሥራ ባህሌን ቀርጾ 
የ ዴርጅቱ ራዕይና ግብ ሇማሳካት መስራት፤   

4       

1.2 በራስ አነ ሳሽነ ት ዴርጅቱን ሉያሳዴግ የ ሚችሌ 
ግብ አቅድና ላልችንም የ ሥራ ባሌዯረቦች አሳትፎ 
በቁርጠኝነ ትና በትጋት የ መተግበር ብቃት፣  

4       

1.3 ውጤቶችን፣  ሥራዎችን፣  አሰራሮችን ኃሊፊዎችን 
በተገ ቢ ዯረጃ መገ ምገ ምና ማስተካከሌ መቻሌ፣   

4       

1.4 ውጤታማ የ ሥራ አስፇጻሚ ማፍራትና መገ ንባት 
በሥራ ማሰማራት 

5       

1.5 በስሩ ሊለት ውጤታማ የ ሚያዯርግ አቅጣጫና 
አመራር መስጠት 

3       

2 ሇጉዲዮች ትኩረት መስጠት 15       

2.1 የ ዴርጅቱን የ ውስጥ ጉዲዮች በንቃት መከታተሌና 
ማስተግበር፣  

4       

2.2 የ ኃሊፊዎችንና ሠራተኞችን የ ዴርጅቱ ዓሊማና ግብ 
እንዱያሳኩ ማሠማራትና  ውጤታማናታቸው መገ ምገ ም 
እንዱሁመ ሉያበርክቱ የ ሚችለትን አስተዋጾ ብቃት 
ተገ ንዜቦ የ በሇጠ እንዱሠሩ ሁኔታዎችን 
ማመቻቸት፣  

5       

2.3 ሇኃሊፊዎችና ሠራተኞች ዯህንነ ት ስሜት ክብዯት 
መስጠት መቻሌ፤  

3       

2.4   ችግሮችን ወቅታዊና ሁኔታውን ባገ ናበ መሌኩ 
መፍታት 

3       

3 ዕውቀትና ክህልት 2ዏ       

3.1 የ ዴርጅቱን የ ውስጥ አሠራሮችና የ ውጭ ግንኙነ ቶች 
በሚገ ባ ተገ ንዜቦ መሥራትና ማሻሻሌ፣  

5       

3.2 የ ዴርጅቱ ሀብት በአግባቡ ሥራ ሊይ እየ ዋሇ 
መሆኑንና የ አጭርና የ ረጅም ጊዛ ዓሊማውን 
ሇማሳካት መዋለን ማረጋገ ጥና መቆጣጠር መቻሌ 

5       

3.3 ሉገ ጥሙ የ ሚችለ ችግሮችን አስቀዴሞ መረዲትና 
መፍትሄ መስጠት፣  

5       

3.4 የ ዴርጅቱ አቋም አስተማማኝ ገ በያ እንዱኖር 
ማዴረግና የ ዯንበኞችን ፍሊጏት የ ሚያሣካ መሆኑን 
በየ ጊዛው ፇትሾ የ ማስተካከሌ ብቃት፣  

5       
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ተ.ቁ ዋና ዋና የ ዕቅዴ ጉዲዮች ክብዯት 
የ ተሰጠ 

ነ ጥብ 
 

   
 

4 ሥነ -ምግባር 15       

4.1 ከብሌሹ አሠራርና ሙስና የ ፀዲ መሆን፣  6       

4.2 በመርህ የ ሚመራ መሆን፣  5       

4.3 ተጠያቂነ ትን ያሇመሸሽና ኃሊፊነ ት መውሰዴ መቻሌ 4       

5 ከቦርዴ ጋር ያሇ ግንኙነ ት 1ዏ       

5.1 የ ዴርጅቱን ራዕይ፣  ተሌዕኮ፣  ዓሊማና ግብ 
በመቅረጽም ሆነ  በማስፇፀም ረገ ዴ ከቦርዴ ጋር 
ተቀራርቦ መሥራት መቻሌ፣   

2       

5.2 ሇቦርደ ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃ መስጠትና ስሇ 
ሁኔታዎች ማስረዲት መቻሌ፣  

2       

5.3 ዴርጅቱ በቦርዴ የ ፀዯቁ የ አሠራር ሥርዓቶች 
እንዱኖሩት ማዴረግ መቻሌና በቁርጠኝነ ት 
ማስተግበር፣  

2       

5.4 ሇቦርዴ ስብሰባ በቂ ግዛ መስጠትና ሪፖረት 
ተጋጅቶ መቅረብ መቻሌ፣  በዙህም በዋና ዋናና 
ስትራቴጂክ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ማተኮርና ሇቦርዴ 
ውሳኔ የ ሚቀርቡ ጉዲዮች ሇዴርጅቱ ቀጣይ 
ውጤታማነ ት የ ሚያግዘ እንዱሆኑ ማዴርግ መቻሌ፡  

2       

5.5 የ ቦርዴን መመሪያ፣  ፖሉሲና ውሳኔ  በቁርጠኝነ ት 
መፇጸምና ማስፇጸም መቻሌ 

2       

6 ከኃሊፊዎችና ከሠራተኞች ጋር ያሇው ግንኙነ ት 1ዏ       

6.1 ተተኪና ተከታዮችን የ ማፍራትና ሇዴርጅቱ 
በሚጠቅሙ ጉዲዮች ተቀራርቦ የ መሥራት ብቃት፣  

3       

6.2 ሇኃሊፊዎችና ሠራተኞች ተገ ቢ ዴጋፍ መስጠት 
መቻሌ፣  ኃሊፊን በውጤትና በሥራ መምራትና 
መመን መቻሌ 

4       

6.3 በቦርዴ፣  በኃሊፊዎችና ሠራተኞች መካከሌ አገ ናኝ 
ዴሌዴይ ሆኖ ማገ ሌገ ሌ መቻሌ፣  

3       

7 ከአካባቢው አስተዲዯርና ማኅበረሰብ ጋር ያሇው 
ግንኙነ ት 

1ዏ       

7.1 የ ዴርጅቱን ሊቂ ህሌውናና ውጤታማነ ት በሚያግዜ 
መሌክ ከተሇያዩ አካሊት ጋር መገ ናኘትና 
መተጋገ ዜ መቻሌ፣  

4       

7.2 የ አካባቢውን ሕግ፣  ባህሌና ዕሴት ማክበርና 
ማስከበር መቻሌና የ ግጭት ምንጭ የ ሚሆኑ 
ጉዲዮችን አስቀዴሞ በመሇየ ት ሊቂ መፍትሄ 
በምክክር ማግኘትና ማስገ ኘት መቻሌ፣  

3       

7.3 ዴርጅቱ ባሇው አቅም ሇአካባቢው ሌማትና 
ዯኅን ነ ት የ በኩለን አዎንታዊ ሚና እንዱጫወት 
ማዴረግ፣  በዙህም የ ዴርጅቱን ገ ጽታ በመሌካም 
ጏኑ መገ ንባት መቻሌ 

3       

 ዴምር 100       
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ስስሇሇዙዙህህ  ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ምም ናና  የየ ሁሁሇሇቱቱ  አአፇፇጻጻጸጸምም  መመቶቶኛኛዎዎችች  ዴዴምምርር  ውውጤጤትት  ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡     

የየ ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ምም ናና  ውውጤጤትት  ==  የየ ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  የየ ግግሌሌ  ግግምምገገ ማማ  ወወዯዯ  3300%%  ተተሇሇውውጦጦ  የየ ተተገገ ኘኘ  ውውጤጤትት++  

00..7700  የየ ዴዴርርጅጅትት  አአጠጠቃቃሊሊይይ  ውውጤጤትት  ከከመመቶቶ))  

  

  

44..44..  የየ ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ግግምምገገ ማማ  ማማጠጠቃቃሇሇያያ ናና  አአስስተተያያ የየ ትት    

ከከሊሊይይ  በበተተገገ ሇሇፁፁትት  መመሠሠረረትት  ዜዜርርዜዜርር  ግግምምገገ ማማ  ከከተተዯዯረረገገ   በበኋኋሊሊ  ውውጤጤቱቱንን  ሇሇማማጠጠቃቃሇሇሌሌናና  ግግብብረረ--መመሌሌስስ  ሇሇመመስስጠጠትት  

የየ ሚሚረረዲዲውው  ቅቅፅፅ   የየ ሚሚከከተተሇሇውው  ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡   

  የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  ዋዋናና  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ሥሥምም            

  ግግምምገገ ማማውው  የየ ሚሚሸሸፍፍነነ ውው  ጊጊዛዛ  ከከ        እእስስከከ          

  

  ሀሀ..  የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  ጉጉሌሌህህ  ጥጥንን ካካሬሬዎዎችች  

                        

                      

  ሇሇ..  የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  ጉጉሌሌህህ  ዴዴክክመመቶቶችችናና  ጉጉዴዴሇሇቶቶችች              

                        

ሐሐ..  በበቀቀጣጣይይ  ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  ማማሻሻሻሻሌሌ  ያያ ሇሇባባቸቸውው  ጉጉዲዲዮዮችች  

                          

                      

መመ..  የየ ሚሚያያ ስስፇፇሌሌገገ ውው  ዴዴጋጋፍፍ፣፣   ክክትትትትሌሌናና  ሥሥሌሌጠጠናና  

                          

                      

  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ዯዯረረጃጃ  

  እእጅጅግግ  በበጣጣምም  ጥጥሩሩ…………………………………………  ..................................    

  በበጣጣምም  ጥጥሩሩ  ..........................................................    

  አአጥጥጋጋቢቢ  ..............................................................    

  መመሻሻሻሻሌሌ  የየ ሚሚገገ ባባውው  ..................................................    

  ተተቀቀባባይይነነ ትት  የየ ላላሇሇውው  ................................................    

የየ ገገ ምምጋጋሚሚውው  ስስምምናና  ፊፊርርማማ                

  

የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  አአስስተተያያ የየ ትት                      
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የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  ስስምምናና  ፊፊርርማማ                 

 

 

 

55..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአፇፇፃፃ ፀፀ ምም  ግግምምገገ ማማናና  ምም ናና ፣፣   

 

የየ ቦቦርርዴዴውውጤጤታታማማነነ ትት  በበሚሚሰሰጠጠውው  የየ አአመመራራርር  ጥጥራራትት፣፣   በበሚሚያያ ሰሰማማራራውው  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚ  ብብቃቃትት  እእናና  

በበሚሚያያዯዯርርገገ ውው  ዴዴጋጋፍፍናና  ክክትትትትሌሌ  ሊሊይይ  የየ ሚሚመመሰሰረረትት  ነነ ውው፡፡ ፡፡   ይይህህ  ሁሁለለ  ተተዯዯምምሮሮ  በበዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤትት  

የየ ሚሚገገ ሇሇፅፅ   መመሆሆንን  ይይገገ ባባዋዋሌሌ፡፡ ፡፡   

  

55..11..  የየ ቦቦ ርርዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  ነነ ጥጥቦቦችች  
 

ቦቦርርዴዴ  የየ አአንንዴዴ  ዴዴርርጅጅትት  የየ በበሊሊይይ  አአመመራራርር  እእንን ዯዯመመሆሆኑኑ  መመጠጠንን  የየ ሚሚጠጠበበቅቅበበትትንን  ኃኃሊሊፊፊነነ ትት  መመወወጣጣትት  

ስስሇሇመመቻቻለለ  በበየየ ጊጊዛዛውው  ራራሱሱንን  ማማየየ ትት  ይይገገ ባባዋዋሌሌ፡፡ ፡፡   ይይህህንን ንንምም  ሇሇማማዴዴረረግግ  ኃኃሊሊፊፊነነ ትትናና  ግግዳዳታታውውንን  

በበመመወወጣጣትት  የየ ዴዴርርጅጅትትንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  ሇሇማማሳሳዯዯግግ  የየ ሚሚያያ ስስችችሇሇውው  የየ ራራሱሱ  ዕዕ ቅቅዴዴ  //ዓዓሊሊማማ፣፣   ግግብብ//፣፣   ውውጤጤትትናና  

መመሇሇኪኪያያዎዎችችንን  የየ ያያ //  ሉሉኖኖረረውው  ይይገገ ባባሌሌ፡፡ ፡፡   ይይህህ  ዕዕ ቅቅዴዴናና  የየ ዕዕ ቅቅደደ  ተተፇፇጻጻሚሚነነ ትት  ዯዯረረጃጃ  ቦቦርርደደንን  

እእንን ዯዯቡቡዴዴንን ናና  እእንን ዯዯ  ግግሇሇሰሰብብ  ሇሇመመገገ ምምገገ ምም  የየ ሚሚያያ ስስችችሌሌ  ተተጨጨባባጭጭ  መመሠሠረረትት  ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡     
    

በበላላሊሊ  በበኩኩሌሌ  ዕዕ ቅቅደደ  ቦቦርርዴዴ  በበውውሳሳ ኔኔ ዎዎቹቹ፣፣   በበክክትትትትልልቹቹ፣፣   ወወ ተተ  የየ ሚሚወወስስዲዲቸቸውው  እእርርምምጃጃዎዎችች  በበተተሇሇይይ  የየ ባባሇሇቤቤቱቱንን   

በበአአጠጠቃቃሊሊይይ  ዯዯግግሞሞ  የየ ላላልልችች  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን   ህህጋጋዊዊ  መመብብትት፣፣   ፍፍሊሊ ጎጎ ትትናና  ጥጥቅቅምም  ሇሇማማሟሟሊሊትት  የየ ሚሚያያ ስስችችሇሇውው  

መመሆሆንን  አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡   ከከዙዙህህ  አአንን ጻጻርር  ዕዕ ቅቅደደ  በበ44  ጉጉዲዲዮዮችች  ዘዘሪሪያያ  ግግቦቦችችንን ናና  ሇሇተተፇፇጻጻሚሚነነ ታታቸቸውውምም  መመሇሇኪኪያያዎዎችችንን   

ያያ ካካተተተተ  መመሆሆንን  አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡         

እእ ነነ ዙዙህህምም፡፡ --    

ሀሀ))  ፋፋይይናና ንን ስስንን  የየ ሚሚያያመመሇሇክክቱቱ፡፡ --    

  የየ ረረጅጅምምናና  የየ መመካካከከሇሇኛኛ  ጊጊዛዛ  ግግብብ፣፣     

  የየ አአጭጭርር  ጊጊዛዛ  ግግብብ፣፣     

  በበረረጅጅምም  ጊጊዛዛ  ሇሇዴዴርርጅጅትት  ዕዕ ዴዴገገ ትት  ወወሳሳኝኝ  ሆሆነነ ውው  የየ ታታዩዩ  ሇሇውውጦጦችች  ግግብብ፣፣     

  ሂሂሳሳብብ  እእንንዱዱ ጋጋ  እእንንዱዱመመረረመመርርናና  የየ ሂሂሳሳብብ  አአሰሰራራሩሩ  ትትክክክክሇሇኛኛ  መመሆሆኑኑንን  የየ ማማረረጋጋገገ ጥጥ  ግግብብ፡፡ ፡፡   

ሇሇ))  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  የየ ሚሚያያመመሇሇክክቱቱ፡፡ --    

  የየ ዋዋናና  ዋዋናና  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትት  ፍፍሊሊ ጎጎ ቶቶችችንን  ማማሳሳኪኪያያ  ግግብብ፣፣     

  የየ ሊሊቀቀ  የየ ሥሥነነ --ምምግግባባርር  አአፇፇጻጻጸጸምም  ግግብብ፣፣     

  የየ መመሌሌካካምም  አአስስተተዲዲዯዯርርናና  ተተጠጠያያቂቂነነ ትት  ማማስስፇፇኛኛ  ግግብብ፣፣     

  ሇሇሶሶስስተተኛኛ  ወወገገ ኖኖችች  ስስሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ሁሁኔኔ ታታናና  አአፇፇጻጻጸጸምም  በበየየ ወወቅቅቱቱ  የየ ማማሳሳወወቅቅ  ግግብብ፡፡ ፡፡   
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ሐሐ))  የየ ዴዴርርጅጅትት  ውውስስጣጣዊዊ  አአሰሰራራርር  ሂሂዯዯቶቶችችንን  የየ ሚሚያያመመሇሇክክቱቱ፡፡ --    

  ሪሪስስኮኮችችንን  ሇሇይይቶቶ  የየ መመከከሊሊከከሌሌ  እእናና  የየ መመቆቆጣጣጣጣርር  ግግብብ፣፣     

  ውውጤጤታታማማ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ግግምምገገ ማማ  የየ ማማካካሄሄዴዴ  ግግብብ፣፣     

  የየ ዴዴርርጅጅትት  ዕዕ ቅቅዴዴ  የየ ማማ ጋጋጀጀትት፣፣   የየ አአዯዯረረጃጃጀጀትትናና  የየ ኢኢንን ቨቨስስትትመመንንትት  ግግብብ    

  የየ ቦቦርርዴዴ  ውውስስጣጣዊዊ  አአሰሰራራርር  ማማሻሻሻሻያያ  ግግብብ፣፣     

  ዴዴርርጅጅቱቱንን ናና  የየ ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚዎዎችችንን  ሇሇመመቆቆጣጣጣጣርር  የየ ሚሚያያበበቃቃ  አአሠሠራራርር  ግግብብ፣፣     

መመ))  የየ ቀቀጣጣይይ  ዕዕ ዴዴገገ ትትናና  መመሻሻሻሻሌሌንን  የየ ሚሚያያመመሇሇክክቱቱ፡፡ --    

  በበየየ ዯዯረረጃጃውው  ተተኪኪ  አአመመራራርር  የየ ማማፍፍራራትት  ግግብብ፤፤   

  የየ ቦቦርርደደንን  ዕዕውውቀቀትትናና  ብብቃቃትት  የየ ማማሳሳዯዯግግ  ግግብብ፤፤   

  ሇሇቦቦርርዴዴ  የየ ሚሚቀቀርርቡቡ  መመረረጃጃዎዎችችንን  ተተዓዓማማኒኒ ነነ ትት፣፣   ተተጨጨባባጭጭነነ ትት  ወወቅቅታታዊዊነነ ትትናና  ጥጥራራትት  የየ ማማሻሻሻሻሌሌ  

ግግብብ፤፤   

  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ቀቀጣጣይይ  ተተወወዲዲዲዲሪሪ ነነ ትት  ሇሇማማረረጋጋገገ ጥጥ  የየ ሚሚያያ ስስፇፇሌሌጉጉ  ሇሇውውጦጦችች  ግግብብ፤፤   

በበየየ ርርዕዕ ሱሱ  ዘዘሪሪያያ  ግግቦቦቹቹ  ከከተተቀቀመመጡጡ  በበኋኋሊሊ  መመሇሇኪኪያያዎዎችችንን  ((MMeeaassuurreess))  ማማሳሳ የየ ትት  እእናና  ግግቦቦቹቹ  

የየ ሚሚፇፇጸጸሙሙበበትት  የየ ጊጊዛዛ  ገገ ዯዯብብ፣፣   እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  እእ ነነ ዙዙህህንን  ግግቦቦችች  ሇሇማማሳሳካካትት  ቦቦርርደደ  የየ ሚሚያያከከናናውውናናቸቸውው  

ተተግግባባራራትት፣፣   ተተግግባባራራቱቱ  የየ ሚሚፇፇጸጸሙሙበበትት  ጊጊዛዛ  በበዕዕ ቅቅደደ  በበግግሌሌጽጽ  መመታታየየ ትት  አአሇሇበበትት፡፡ ፡፡   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

55..22..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  የየ ዜዜርርዜዜርር  ጉጉዲዲዮዮችች  ማማሳሳያያ ፣፣   
ሠሠንንጠጠረረዥዥ  55  
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ተተ..ቁቁ  የየ መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  ነነ ጥጥቦቦችች  

11..  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ግግሌሌፅፅ   ራራዕዕ ይይናና  ተተሌሌዕዕ ኮኮ  ማማስስቀቀመመጥጥ፤፤   

22..  ዴዴርርጅጅቱቱ  በበጥጥረረትት  ተተዯዯራራሽሽ  ግግሌሌጽጽ  ዓዓሊሊማማናና  ግግብብ  እእንን ዱዱኖኖረረውው  ማማዴዴረረግግናና  በበጀጀትት  መመመመዯዯብብ፤፤     

33..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  በበየየ ወወሩሩናና  በበየየ ሩሩብብ  ዓዓመመቱቱ  ከከማማኔኔ ጅጅመመንንትት  ቡቡዴዴንን  ጋጋርር  በበመመወወያያ የየ ትት  መመገገ ምምገገ ምምናና  የየ ማማስስተተካካከከያያ  አአቅቅጣጣጫጫዎዎችችንን  

ማማስስቀቀመመጥጥናና  ማማስስፇፇፀፀምም፤፤     

44..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚዎዎችች  በበየየ ጊጊዛዛውው  በበመመገገ ምምገገ ምም  ማማስስተተካካከከሌሌ፤፤   

55..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  ሥሥጋጋቶቶችች  ((RRiisskkss))  በበጊጊዛዛ  ታታውውቀቀውው  ተተገገ ቢቢ  የየ መመቋቋቋቋሚሚያያ  ዕዕ ቅቅድድችች  ተተ ጋጋጅጅተተውው  እእንንዱዱተተገገ በበሩሩ  መመከከታታተተሌሌ፣፣   የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  

ትትርርፋፋማማነነ ትት  ማማረረጋጋገገ ጥጥ፤፤   

66..  የየ ማማኔኔ ጅጅመመንንትት  ተተተተኪኪ  ዕዕ ቅቅዴዴ  ተተ ጋጋጅጅቶቶ  መመተተግግበበሩሩንን  እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  የየ ሠሠውው  ኃኃብብትት  ሌሌማማትት  ትትኩኩረረትት  የየ ተተሰሰጠጠውው  መመሆሆኑኑንን   ማማረረጋጋገገ ጥጥ፣፣     

77..  ስስሇሇንን ግግደደናና  ዴዴርርጅጅቱቱ  በበቂቂ  ዕዕውውቀቀትትናና  መመረረጃጃ  ይይዝዝ  ዕዕ ዴዴገገ ቱቱንን   መመምምራራትት  መመቻቻሌሌ፤፤   

88..  በበዴዴርርጅጅቱቱ  ውውስስጥጥ  በበውውጤጤትት  ሊሊይይ  የየ ተተመመሰሰረረተተ  ምም ናና  እእናና  ዕዕ ውውቅቅናና  ሥሥርርዓዓትት  እእ ንንዱዱኖኖርር  ማማዴዴረረግግ፤፤     

99..  ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  አአስስፇፇጻጻሚሚዎዎችች  ((SSeenniioorr  MMaannaaggeemmeenntt))  በበዕዕውውቀቀትት  ሊሊይይ  የየ ተተመመሠሠረረተተ  ምምክክርርናና  ውውሣሣኔኔ   መመስስጠጠትት  መመቻቻሌሌ፣፣   

1100..  የየ ፋፋይይናናንን ስስ  ሥሥርርዓዓቱቱናና  ቁቁጥጥጥጥሩሩ  የየ ተተጠጠናናከከረረ  መመሆሆኑኑንን   ማማረረጋጋገገ ጥጥ፣፣   ሂሂሣሣብብ  በበየየ ጊጊዛዛውው  እእየየ ተተ ጋጋ  መመመመርርመመሩሩንን   ማማረረጋጋገገ ጥጥ፤፤   

1111..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ አአሠሠራራርር  ሥሥርርዓዓትት  መመናናዊዊ፣፣   ሇሇመመወወዲዲዯዯርር  የየ ሚሚያያ በበቃቃናና  በበ የየ ጊጊዛዛውው  የየ ሚሚሻሻሻሻሌሌ  እእንን ዱዱሆሆንን  ማማስስቻቻሌሌ፣፣   ፖፖሉሉሲሲናና  

ፕፕሮሮሲሲጀጀሮሮችችንን  ማማፅፅ ዯዯቅቅ፤፤   

1122..  ቦቦርርደደ  የየ ራራሱሱንን  አአፇፇጻጻጸጸምም  በበየየ ጊጊዛዛ  በበመመገገ ምምገገ ምም  የየ ቦቦ ርርደደንን ናና  የየ ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውውንን  ቀቀጣጣይይ  አአ ካካሄሄዴዴ  ማማስስተተካካከከሌሌ፤፤   

1133..  አአዲዲዱዱስስ  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሊሊትት  ዴዴርርጅጅቱቱንን  ሲሲቀቀሊሊቀቀለለ  ስስ ሊሊለለ  ፖፖሉሉሲሲዎዎችች፣፣   መመመመሪሪያያዎዎችች፣፣   ዕዕ ቅቅድድችች  እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  ስስ ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  የየ ንን ግግዴዴ  

መመስስክክናና  ገገ በበያያ ፣፣   ስስሇሇአአፇፇፃፃ ፀፀሙሙ፣፣   ወወ ተተ  ግግንን ዚዚ ቤቤ  እእ ንንዱዱያያ ገገ ኙኙ  ማማዴዴረረግግ፤፤   

1144..  ከከሥሥራራ  አአ ስስፇፇጻጻሚሚውው  ተተፅፅ ዕዕ ኖኖ  ነነ ፃፃ   ሆሆኖኖ  በበተተሟሟሊሊ  መመረረጃጃ  ትትክክክክሇሇኛኛ  ውውሣሣኔኔ   መመወወሠሠንን  መመቻቻሌሌናና  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን   ቀቀጣጣይይ  አአቅቅጣጣጫጫዎዎችች  

መመቅቅረረፅፅ ፤፤   

1155..  ሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ሇሇቦቦ ርርደደ  ትትክክክክሇሇኛኛ፣፣   ወወቅቅታታዊዊ  መመረረጃጃናና  ሪሪፖፖርርትት  እእንንዱዱያያቀቀርርብብ  ማማዴዴረረግግ፤፤   ስስብብሰሰባባዎዎችችንን  በበመመዯዯበበኛኛነነ ትት  ማማካካሄሄዴዴ  

መመቻቻሌሌ፤፤   

1166..  ቦቦርርዴዴ  እእ ንን ዯዯቡቡዴዴንን  መመሥሥራራትት  መመቻቻለለ  እእንን ዲዲሇሇ  ሆሆኖኖ  በበውውስስጡጡ  የየ ተተሇሇያያ ዩዩ  ጠጠቃቃሚሚ  ጉጉዲዲዮዮችችንን   በበበበሇሇጠጠ  ጥጥሌሌቀቀትት  ሇሇማማየየ ትት  የየ ሚሚችችለለ  

ኮኮሚሚቴቴዎዎችች  ማማቋቋቋቋሙሙናና  የየ ኮኮሚሚቴቴዎዎቹቹንን  ሥሥራራዎዎችች  በበየየ ጊጊዛዛውው  እእየየ ገገ መመገገ መመ  ውውጤጤትት  መመገገ ኘኘቱቱንን   ማማረረጋጋገገ ጥጥ፤፤   

1177..  ሇሇጉጉዲዲዮዮችች  ቦቦርርደደ  በበቂቂ  ጊጊዛዛ  ሠሠጥጥቶቶ  መመወወያያ የየ ትት  መመቻቻለለናና  ችችግግሮሮችችንን  መመፍፍታታቱቱ፤፤   

1188..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱንን  ባባሇሇቤቤትት  መመብብትት፣፣   ጥጥቅቅምምናና  ውውሣሣኔኔ   ማማስስፇፇፀፀምም፣፣   እእንን ዯዯዙዙሁሁምም  የየ ላላልልችች  ባባሇሇዴዴርርሻሻ  አአካካሊሊትትንን  ህህጋጋዊዊ  መመብብቶቶችች  ማማስስከከበበርር ፤፤   

1199..  ከከሚሚመመሇሇከከታታቸቸውው  አአካካሊሊትት  ጋጋርር  በበመመገገ ናናኘኘትት  በበሥሥራራ  አአስስፇፇጻጻሚሚውው  ሉሉፇፇቱቱ  ያያሌሌቻቻለለ  ችችግግሮሮችች  እእ ንንዱዱፇፇቱቱ  በበራራሱሱ  ጥጥረረትት  ማማዴዴረረግግናና  ውውጤጤትት  

ማማስስገገ ኘኘትት፤፤   

2200..  የየ ሚሚመመሇሇከከታታቸቸውው  አአካካሊሊትት  ወወቅቅቱቱንን  የየ ጠጠበበቀቀ  መመረረጃጃ  ስስ ሇሇዴዴርርጅጅቱቱ  ሁሁኔኔ ታታናና  አአፇፇጻጻ ጸጸምም  ማማግግኘኘትት  እእንንዱዱችችለለ  ማማዴዴረረግግ፤፤   

 

 

55..33..  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን  የየ ዕዕ ቅቅዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  ግግምምገገ ማማ  ማማጠጠቃቃሇሇያያ  

 
ሀሀ..  የየ ዕዕ ቅቅዴዴ  ስስኬኬትት  ዯዯረረጃጃ  ((%%))            

ሇሇ..  ቦቦርርዴዴ  ያያ ሳሳ ያያቸቸውው  ወወሳሳኝኝ  ጥጥንን ካካሬሬዎዎችች    

                        

                        

                        

                        

ሐሐ..  ቦቦርርዴዴ  ያያ ሳሳ ያያቸቸውው  ወወሳሳኝኝ  ዴዴክክመመቶቶችች//ጉጉዴዴሇሇቶቶችች    
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መመ..  በበማማኔኔ ጅጅመመንንትት  ቡቡዴዴንን  ስስሇሇቦቦርርዴዴ  አአመመራራርርናና  አአፇፇጻጻጸጸምም  የየ ተተሰሰጡጡ  ዋዋናና  ዋዋናና  አአስስተተያያ የየ ቶቶችች  

                        

                        

                        

                  

ሠሠ..  በበቀቀጣጣይይ  በበቦቦርርደደ  የየ ሚሚሻሻሻሻለለ  ጉጉዲዲዮዮችችናና  ሇሇማማሻሻሻሻሌሌምም  ቦቦርርደደ  ያያ ስስቀቀመመጠጠውው  የየ ጊጊዛዛ  ሠሠላላዲዲ    

                        ጉጉዲዲዮዮችች                        የየ ሚሚሻሻሻሻለለበበትት  ጊጊዛዛ    

                        

                        

                        

                        

ረረ..  ላላልልችች    

                        

                        

                        

  

  

55..44..  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  ነነ ጥጥቦቦችች  

 
የየ ቦቦ ርርዴዴ  አአባባሌሌ  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን   ያያቀቀዯዯውውንን   ሇሇማማሳሳካካትት  ካካዯዯረረ ገገ ውው  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  አአ ንን ጻጻ ርር  ሉሉታታይይናና  ሉሉገገ መመገገ ምም  

ይይገገ ባባሌሌ፡፡ ፡፡   

ግግምምገገ ማማውው  የየ ሚሚሸሸፍፍነነ ውው  ጊጊዛዛ  ከከ        እእስስከከ                              ሠሠንንጠጠረረዥዥ  66  

ተራ 
ቁጥር 

የ መገ ምገ ሚያ ነ ጥቦች ክብዯት 

የ ቦርዴ አባሊት ስም 

        

1 የ ዴርጅቱን ራዕይ፣  ተሌዕኮ፣  ዓሊማዎችና 
ግቦችን አውቆ ሇማስፇጸም ያዯረገ ው 
አስተዋጽዖ፤  

9         

2 የ ዴርጅቱን ንግዴ፣ ገ በያና ሥራዎች በመረዲት፣  
በማወቅ በየ ጊዛው የ ሚያቀርባቸው ጠቃሚ 

7         
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ተራ 
ቁጥር 

የ መገ ምገ ሚያ ነ ጥቦች ክብዯት 

የ ቦርዴ አባሊት ስም 

        

የ ማሻሻያ ኃሳቦች፤  

3 ቦርዴ እንዯቡዴን ሥራዎችን በጥንቃቄ 
እንዱመራ ያሳየ ው ተነ ሳሽነ ት፤  

7         

4 በቦርዴ አባሊት መካከሌ ጤናማና የ ዴርጅቱን 
አጠቃሊይ ውጤት ሇማሻሻሌ የ ሚያግዜ ግንኙነ ት 
እና ስነ ምግባር እንዱሰፍን ያዯረገ ው ጥረት፤  

6         

5 በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ያሇው በዕውቀትና 
መረጃ ሊይ የ ተመሠረተ ተሳትፎ፣  ግሌጽነ ትን 
የ ኅሉና ነ ጻነ ት (independence)፤  

6         

6 ዴርጅቱን ሉሇውጥና ሉያሻሽሌ የ ሚችሌ 
ስትራቴጂክ ዕቅዴ እንዱጋጅ የ ሚያዯርገ ው 
አስተዋጽዖ፤  

6         

7 በሥራ ሊይ ያለ መመሪያዎችን፣  ፖሉሲዎችንና 
ህጎ ችን ተገ ንዜቦ እንዱተገ በሩና እንዱከበሩ 
የ ሚያሳው ቁርጠኝነ ት፤  

6         

8 እንዯ ቦርዴ አባሌ ከእርሱ የ ሚጠበቀውን 
አውቆ አስተዋጽዖ ሇማዴረግ የ ሚያሳየ ው 
ተነ ሳሽነ ት፤  

6         

9 የ ቦርዴ መወያያ አጀንዲዎች ዯረጃቸውን የ ጠበቁ፣  
ስትራቴጂክና የ ፖሉሲ አመራር እና አቅጣጫ 
ሇአስፇጻሚው ሇመስጠት የ ሚያስችለና የ ዴርጅቱን 
ውጤታማነ ት መሠረት ያዯረጉ እንዱሆኑ ያዯረገ ው 
አስተዋጽዖና ተነ ሳሽነ ት፤  

6         

10 የ ሚያሳየ ው መሌካም ስነ ምግባር፣  ሇህግ ያሇው 
ተገ ዥነ ትና የ ዴርጅቱን ባሇቤት መብትና ጥቅም 
ሇማስከበር ያሇው ቁርጠኝነ ት፤  

7         

11 ላልች በሊቀ ዯረጃ የ ሚወዲዯሩ ኩባንያዎችን 
ምርጥ ተሞክሮ በመቅሰም በሚመራው ዴርጅት 
እንዱተገ በር የ ሚያዯርገ ው ጥረትና ያሳየ ው 
ተነ ሳሽነ ት፤  

2         

12 የ ሥራ አስፇጻሚውን ውጤት በመረጃዎች ሊይ 
በመመሥረት በብቃት መገ ምገ ም መቻሌ፤  

2         

13 በተሇያዩ ኮሚቴዎች ተመዴቦ የ ሚሰጡትን 
ኃሊፊነ ቶችና ሥራዎች ሇመወጣት ያሳየ ው 
ጥረትና ውጤት፤  

8         

14 ያሇው ቀና አመሇካከትና የ ሇውጥ ትጋት፤  6         

15 የ ችግሮችን ሥርወ መንስዔ በመረዲት 
የ ሚፇቱበትን አማራጭ ሀሳቦች ማፍሇቅ መቻሌ 
እና የ ሚያስቀምጠው ስትራቴጂክ አቅጣጫ፤  

8         

16 በቦርዴ ስብሰባዎች ሊይ መገ ኘት፣  
ከስብሰባዎቹ በፊት በቂ ዜግጅት ማዴረግ፤  

8         

 ዴምር 100         
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55..55..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  መመገገ ምምገገ ሚሚያያ  ነነ ጥጥቦቦችች  

 
የየ ቦቦ ርርዴዴ  አአባባሌሌ  እእ ንን ዯዯ  አአባባሌሌ  ያያ ቀቀዯዯውውንን   ሇሇማማሳሳ ካካትት  ካካዯዯረረ ገገ ውው  አአስስተተዋዋፅፅ ኦኦ  አአ ንን ጻጻ ርር  ሉሉታታይይናና  ሉሉገገ መመገገ ምም  ይይገገ ባባሌሌ፡፡ ፡፡   

ግግምምገገ ማማውው  የየ ሚሚሸሸፍፍነነ ውው  ጊጊዛዛ  ከከ        እእስስከከ          

                                                                                                                                          ሠሠንንጠጠረረዥዥ  77  

ተራ 
ቁጥር 

የ መገ ምገ ሚያ ነ ጥቦች ክብዯት 

የ ቦርዴ አባሊት ስም 

        

1 የ ዴርጅቱን ራዕይ፣  ተሌዕኮ፣  ዓሊማዎችና 
ግቦችን አውቆ ሇማስፇጸም ያዯረገ ው 
አስተዋጽዖ፤  

9         

2 የ ዴርጅቱን ንግዴ፣ ገ በያና ሥራዎች በመረዲት፣  
በማወቅ በየ ጊዛው የ ሚያቀርባቸው ጠቃሚ 
የ ማሻሻያ ኃሳቦች፤  

7         

3 ቦርዴ እንዯቡዴን ሥራዎችን በጥንቃቄ 
እንዱመራ ያሳየ ው ተነ ሳሽነ ት፤  

7         

4 በቦርዴ አባሊት መካከሌ ጤናማና የ ዴርጅቱን 
አጠቃሊይ ውጤት ሇማሻሻሌ የ ሚያግዜ ግንኙነ ት 
እና ስነ ምግባር እንዱሰፍን ያዯረገ ው ጥረት፤  

6         

5 በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት ያሇው በዕውቀትና 
መረጃ ሊይ የ ተመሠረተ ተሳትፎ፣  ግሌጽነ ትን 
የ ኅሉና ነ ጻነ ት (independence)፤  

6         

6 ዴርጅቱን ሉሇውጥና ሉያሻሽሌ የ ሚችሌ 
ስትራቴጂክ ዕቅዴ እንዱጋጅ የ ሚያዯርገ ው 
አስተዋጽዖ፤  

6         

7 በሥራ ሊይ ያለ መመሪያዎችን፣  ፖሉሲዎችንና 
ህጎ ችን ተገ ንዜቦ እንዱተገ በሩና እንዱከበሩ 
የ ሚያሳው ቁርጠኝነ ት፤  

6         
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ተራ 
ቁጥር 

የ መገ ምገ ሚያ ነ ጥቦች ክብዯት 

የ ቦርዴ አባሊት ስም 

        

 

8 እንዯ ቦርዴ አባሌ ከእርሱ የ ሚጠበቀውን 
አውቆ አስተዋጽዖ ሇማዴረግ የ ሚያሳየ ው 
ተነ ሳሽነ ት፤  

6         

9 የ ቦርዴ መወያያ አጀንዲዎች ዯረጃቸውን የ ጠበቁ፣  
ስትራቴጂክና የ ፖሉሲ አመራር እና አቅጣጫ 
ሇአስፇጻሚው ሇመስጠት የ ሚያስችለና የ ዴርጅቱን 
ውጤታማነ ት መሠረት ያዯረጉ እንዱሆኑ ያዯረገ ው 
አስተዋጽዖና ተነ ሳሽነ ት፤  

6         

10 የ ሚያሳየ ው መሌካም ስነ ምግባር፣  ሇህግ ያሇው 
ተገ ዥነ ትና የ ዴርጅቱን ባሇቤት መብትና ጥቅም 
ሇማስከበር ያሇው ቁርጠኝነ ት፤  

7         

11 ላልች በሊቀ ዯረጃ የ ሚወዲዯሩ ኩባንያዎችን 
ምርጥ ተሞክሮ በመቅሰም በሚመራው ዴርጅት 
እንዱተገ በር የ ሚያዯርገ ው ጥረትና ያሳየ ው 
ተነ ሳሽነ ት፤  

2         

12 የ ሥራ አስፇጻሚውን ውጤት በመረጃዎች ሊይ 
በመመሥረት በብቃት መገ ምገ ም መቻሌ፤  

2         

13 በተሇያዩ ኮሚቴዎች ተመዴቦ የ ሚሰጡትን 
ኃሊፊነ ቶችና ሥራዎች ሇመወጣት ያሳየ ው 
ጥረትና ውጤት፤  

8         

14 ያሇው ቀና አመሇካከትና የ ሇውጥ ትጋት፤  6         

15 የ ችግሮችን ሥርወ መንስዔ በመረዲት 
የ ሚፇቱበትን አማራጭ ሀሳቦች ማፍሇቅ መቻሌ 
እና የ ሚያስቀምጠው ስትራቴጂክ አቅጣጫ፤  

8         

16 በቦርዴ ስብሰባዎች ሊይ መገ ኘት፣  
ከስብሰባዎቹ በፊት በቂ ዜግጅት ማዴረግ፤  

8         

 ዴምር 100         
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55..66..  የየ ቦቦ ርርዴዴ  አአባባሌሌ  ግግምምገገ ማማ  ማማጠጠቃቃሇሇያያ    

ሀሀ..  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ያያ ገገ ኘኘውው  ነነ ጥጥብብ  ከከመመቶቶ              

ሇሇ..  አአባባለለ  ያያ ሳሳ የየ ውው  ወወሳሳኝኝ  ዴዴክክመመቶቶችች    

                        

                        
  

ሐሐ..  አአባባለለ  ያያ ሳሳ የየ ውው  ወወሳሳኝኝ  ጥጥንን ካካሬሬዎዎችች      

                        

                        

መመ..  አአባባለለ  ማማሻሻሻሻሌሌ  ያያ ሇሇበበትት  ጉጉዲዲዮዮችች                  

                        

                        

                        

ሠሠ..  በበአአባባለለ  ሊሊይይ  የየ ሚሚሰሰጥጥ  ላላሊሊ  አአስስተተያያ የየ ትት    

                        

                        

ረረ..  የየ ተተገገ ምምጋጋሚሚውው  አአስስተተያያ የየ ትት                  

                        

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    



 

30 

 

55..77..  የየ ቦቦርርዴዴናና  የየ ቦቦርርዴዴ  አአባባሌሌ  ምም ናና  ዯዯረረጃጃ  አአወወሳሳሰሰንን  
 

55..77..11..    ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯቡቡዴዴንን    

    ሀሀ..  የየ ቦቦርርደደ  ዕዕ ቅቅዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን  4400%%  ክክብብዯዯትት  ይይሠሠጠጠዋዋሌሌ፣፣   

ሇሇ..  ቀቀሪሪውው  6600%%  ክክብብዯዯትት  ቦቦርርደደ  የየ ሚሚመመራራውው  ዴዴርርጅጅትት  አአፇፇጻጻጸጸምም  መመቶቶኛኛ  ይይሆሆናናሌሌ፣፣   

ሐሐ..  የየ ቦቦርርዴዴ  ዕዕ ቅቅዴዴ  አአፇፇጻጻጸጸምም  በበ4400%%  ተተባባዜዜቶቶ  ሲሲዯዯመመርር  የየ ዴዴርርጅጅትት  ውውጤጤትት  በበ6600%%  ክክብብዯዯትት  ሲሲባባዚዚ  

የየ ቦቦርርዴዴ  ውውጤጤትት  ይይሆሆናናሌሌ፡፡ ፡፡   
  

ሇሇምምሣሣላላ፡፡ --  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯቡቡዴዴንን  ሲሲገገ መመገገ ምም  ከከ110000%%  ውውስስጥጥ  9900%%  ቢቢያያ ገገ ኝኝናና  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  

አአፇፇጻጻጸጸምም  8800%%  ቢቢሆሆንን  የየ ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯቡቡዴዴንን  አአማማካካይይ  ውውጤጤትት  እእንን ዯዯሚሚከከተተሇሇውው  

ይይሆሆናናሌሌ፡፡ --  

00..44  ((9900))  ++  00..66  ((8800))  ==  3366  ++  4488  ==  8844  መመሻሻሻሻሌሌ  

ያያ ሇሇበበትት  

55..77..22..  የየ ቦቦ ርርዴዴ  አአባባሌሌ  ምም ናና  

    ሀሀ..  የየ አአባባለለ  ምም ናና  4400%%  ክክብብዯዯትት  ይይሠሠጠጠዋዋሌሌ፣፣   

    ሇሇ..  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  አአጠጠቃቃሊሊይይ  ውውጤጤትት  6600%%  ክክብብዯዯትት  ይይይይዚዚ ሌሌ፣፣   

ሐሐ..  ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯ  ቡቡዴዴንን  ያያ ገገ ኘኘውው  ውውጤጤትት  አአባባለለ  ካካገገ ኘኘውው  ምም ናና  ጋጋርር  ተተዯዯምምሮሮ  አአማማካካይይ  

ይይወወሰሰዲዲሌሌ፡፡ ፡፡   ይይህህ  አአማማካካይይ  በበ4400%%  ይይባባዚዚ ሌሌ፡፡ ፡፡   ቀቀጥጥልል  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  አአጠጠቃቃሊሊይይ  የየ ዕዕ ቅቅዴዴ  

አአፇፇጻጻጸጸምም  በበ6600%%  ይይባባዚዚ ሌሌ፡፡ ፡፡   የየ ሁሁሇሇቱቱ  ዴዴምምርር  የየ ቦቦርርዴዴ  አአ ባባለለ  ያያ ሇሇውውንን  አአጠጠቃቃሊሊይይ  አአፇፇጻጻጸጸምም  

ዯዯረረጃጃ  የየ ሚሚያያ ሳሳይይ  ተተዯዯርርጎጎ   ይይወወሰሰዲዲሌሌ፡፡ ፡፡     

  

ሇሇምምሣሣላላ፡፡ --    

  የየ ቦቦርርዴዴ  እእንን ዯዯቡቡዴዴንን  ምም ናና  ውውጤጤትት  9900%%  

  የየ አአባባለለ  የየ ግግሌሌ  ምም ናና  9900%%    

  የየ ዴዴርርጅጅቱቱ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ዯዯረረጃጃ  7700%%  

  

  የየ አአባባለለ  የየ አአፇፇጻጻጸጸምም  ዯዯረረጃጃ  

  00..44    9900++9900    ++  00..66((7700))  ==  7788%%  ((ተተቀቀባባይይነነ ትት  የየ ላላሇሇውው))  
            

  

  

  

  

  


