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በሀገራችን በሁሉም ዘርፍ የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ የተሳካ ለማድረግ ተቀይሰው 

ተግባራዊ ሲደረጉ ከቆዩት የእድገት መሳሪያዎች አንዱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ነው፡፡ ብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩታችንም በግብርናው መስክ የእንስሳት 

ጤናን ከመጠበቅ አኳያ የተቀበለውን የእንስሳት በሽታ መከላከያ ክትባት በማምረት 

በሀገራችን አራቱ ማእዘናት በማሰራጨት የእንስሳት ሀብቱን ከአደጋ ለመከላከል 

በሚጫወተው ሀገራዊ ተልዕኮ ከ2003 ጀምሮ ባለፉት 5 ዓመታት ይህንኑን እቅድ 

ተግባራዊ ሲያደርግ ቆይቷል፡፡  

እቅድ በራሱ ግብ ባይሆንም የተሰጠ ተግባርን ለመከወን አቅጣጫ ጠቋሚና መሪ 

ስትራተጂያዊ መሳሪያ በመሆኑ እሱን ተጠቅሞ የእድገት ውጤትን መለካት፣ ውድቀትም 

ካለ ራስን ፈትሾ ከችግሩ ለመውጣት የሚያስችል አንድ አቅም ነውና ምን አቅደን ምን 

አከናወንን፣ ምን ተግዳሮቶች ነበሩ፣ እንዴትስ ፈታናቸው፣ በቀጣዩስ የት ለመድረስ 

እየሰራን ነው የሚለውን በአጭሩ መቃኘት ተገቢ ይሆናል፡፡ 

1. ክትባት ምርትና ሽያጭ ሂደታችን ምን ይመስላል? 

1.1. ክትባት ምርት፣ 

የክትባት  ምርታችን  በ2002  ከነበረበት  93.89  ሚ/ዶዝ  በየዓመቱ  በአማካይ  በ19 

%  (ድንበር ዘለል በሽታ  ክትባቶችን  በ 20%  እና  ሌሎቹን   በ15%)  በማሳደግ  

በስትራቴጂክ  ዓመቱ መጨረሻ  226.63 ሚ/ዶዝ  የተለያዩ  ክትባቶችን በማምረት 

የክትባት ምርት  መጠን  ከዕጥፍ በላይ ለማሳደግ  ታቅዶ በ2003 በጀት ዓመት 122.5 

ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 107%)፣ በ2004 138.4 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 102%) በ2005 

153.87 ሚ/ዶዝ  (ከዕቅዱ 96%)፣ በ2006 በጀት ዓመት 122.56 ሚ/ዶዝ  (ከዕቅዱ 

64%)፣ በ2007 በጀት ዓመት 162.69 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 72%) ሲሆን በአጠቃላይ 

668.24 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 80%) ክትባት ምርት ለማምረት ተችሏል፡፡ 
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የመጀመሪያው  የእ .ት .ዕ .  ስትራተጂክ  

ዘመን  ተቋማዊ  እቅድ  አፈፃፀማችን  ሲቃኝ   

ሐምሌ 2007  

ኮሙኒኬሽን ለለውጥ  

የሰው አስተሳሰብ የለውጥ ዋና 

ሞተር ነው! 

“ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ሙስና 

እና ብልሹ አሰራር የመልካም 

አስተዳደር ጠንቅ ናቸው! 

መ ጽ ሔ ቷ  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ታ ች ን 

ያቀዳቸውን የልማትና መልካም 

አስተዳደር ዕቅዶች ተግባራዊ 

ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ 

የሚካሄዱ ተግባራትን አስመልክቶ 

ወቅታዊ መረጃን ልታደርሳችሁ እንደ 

አንድ የልማት ሀይል ታጥቃ 

ተነስታለች፤ 

በኢንስቲትዩቱ  ህዝብ 

ግንኙነት የተዘጋጀ 

ስልክ፡- 0911 

695074 
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“To catch the reader's attention, place an interesting sentence 

or quote from the story here.” 
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ተቋሙ በክትባት ማምረት ተግባር አኳያ በ2002 ከነበረበት  93.89  ሚ/

ዶዝ በ2007 ወደ 162.69 ሚ/ዶዝ  /በ5 ዓመታት ውስጥ 73%/ ማድረስ 

እስከቻለበት ድረስ በርካታ ውጣ ውረዶች አሳልፎ የተጠቀሰው ውጤት 

ላይ ሊደርስ ችሏል፡፡ 

ከነዚህ ዋና ዋና ችግሮች መካከል የማምረቻ መሳሪያ ብልሽት፣ የግብአት 

አቅርቦትና ተደጋጋሚ ምርት ብክለትና የገበያ ችግር ወዘተ ተጠቃሽ 

ናቸው፡፡  

1.2. የክትባት ምርት ሽያጭ፣ 

የክትባት ምርት ሽያጭን በ2002 ከነበረበት 96.8 ሚ/ዶዝ በየዓመቱ 

በአማካይ በ18% (ድንበር ዘለል በሽታ ክትባቶችን በ20% እና ሌሎቹን 

በ15%)  በማሳደግ በስትራቴጂክ ዓመቱ መጨረሻ 217.92 ሚ/ዶዝ 

የተለያዩ ክትባቶችን በሃገር ውስጥና በውጭ ሃገር ለመሸጥ ታቅዶ፣ በ2003 

በጀት ዓመት 129.3 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 117%)፣ በ2004 በጀት ዓመት 

123 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 94%) በ2005 በጀት ዓመት 136.89 ሚ/ዶዝ 

(ከዕቅዱ 85%)፣ በ2006 በጀት ዓመት 152.32 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 77%)

፣ በ2007 በጀት ዓመት 164.49 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 75%) ሲሆን 

በአጠቃላይ 705.97 ሚ/ዶዝ (ከዕቅዱ 85%) ክትባት ምርት ለመሸጥ 

ተችሏል፡፡ ከ 96.8ሚ/ዶዝ  በ2002 ወደ 164.49 ሚ/ዶዝ  በ2007 

ይህም የ 69.9% እድገት ያሳየ ነበር፡፡ 

የእንስሳት መድሐኒት ማቀነባበር 

በኢንስቲትዩቱ በ1ኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ስትራተጂክ 

ዘመን ለማከናወን ከተያዙት ዕቅዶች መካከል የእንስሳት መድሃኒት 

ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ይገኝበታል፡፡ ይኸውም የፋብሪካው የአዋጭነት ጥናት 

በማጠናቀቅ በሚገኘው ውጤት መሰረት የሕንፃ ግንባታና የማምረቻ 

መሣሪያዎች ተከላ በማካሄድ በ2005 መጨረሻ የሙከራ ምርት የማምረት 

እቅድ ተይዞ የነበረ ሲሆን ኢንስቲትዩቱ በማንዴት ከተሰጡት ተግባራት 

አንዱ በመሆኑ የመድሐኒት ማቀነባበር ሳይተገበር በመቆየቱ በመጀመሪያው 

የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ ይህንኑን ተግባር ዕውን ለማድረግ 

በዕቅድ ተይዞ እንቅስቃሴ ሲደረግ መቆየቱ ይታወቃል፡፡  

በዚሁም መሠረት ይህንን ፕሮጀክት በጆይንት ቬንችር ለመተግበር 

ከተቋሙ አጋር ባለሀብት ጋር በጋራ የአዋጭነት ጥናት እንዲጠና 

ተደርጓል፡፡ የፕሮጀክቱ አዋጭነት ጥናትና የጆይንት ቬንቸር ስምምነት 

በተቋሙ ሥራ አመራር ቦርድ በጥልቀት ተመርምሮ እንዲጸድቅም 

ተደርጓል፡፡ ሆኖም ለተቆጣጣሪ ባለሥልጣን ግብርና ሚኒስቴር 

የመጨረሻ ውሳኔ እንዲያገኝ በ5/10/2006 ዓ.ም ተልኮ ፕሮጀክቱ 

ውሳኔ ሳያገኝ ለረጅም ጊዜ ከመቆየቱ ጋር በተያያዘ አጋር ባለሀብቱ 

ተሰላችተው በመተዋቸው የፕሮጀክቱ ቀጣይ ተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ለጊዜው የተገታ ቢሆንም፣ ኢንስቲትዩቱ በሚኒስትሮች ምክር ቤት 

በደንብ ቀጥር 52/91 የተሰጠውን ማንዴት ለመተግበር በራስ አቅም 

ለመሥራት በሥራ አመራር ቦርድም ይሁንታ  ተሰቶት አንድ ፕሮጀክት 

ማናጀር በመቅጠር አንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

በዚህ መሰረት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት በዋናነት በመድሐኒት 

ማቀነባበሩ ሂደት እየተሠሩ ያሉ የቅድመ ዝግጅት 

ሥራዎች፣የፕሮጅክቱን አዋጭነት ጥናትን ከኢንስቲትዩቱ ተልዕኮና 

ራዕይ አንጻር ሪቪው የማድረግ፣ የዲዛይን መነሻ ሀሳብ የማዘጋጀት፣ 

የጨረታ ዶክመንት የማዘጋጀት፣ የጨረታ ዶክመንት ግምገማ 

የማድረግ፣ የውል ስምምነት ሠነድና የፕሮጀክት ጽ/ቤት ዝርዝር 

ተግባራት የማዘጋጀትና ለፕሮክት ጽ/ቤቱ የቴክኒካል ባለሙያዎች ቅጥር 

መፈጸም የቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየተሠሩ ይገኛሉ፡፡ 
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ክትባት ምርምር 

የአመራረት ቴክኖሎጂ ሽግግር  

ዘመናዊ የአመራረት ቴክኖሎጂ ካላቸው ድርጅቶች ጋር በመተባበር 

ክትባቱን ለማምረት የአመራረት ቴክኖሎጂ ሽግግር ማድረግ  /አፍታ እና 

ሬቢስ/ አንዱ እቅድ ሲሆን በዚህ መሰረት የአፍተግር አቅም ግንባታ 

ፕሮጀክት አንዱ ነው፡፡ 

በተቋሙ ክትባቱን ለማምረት የአቅም ማነስ ያለበት የአፍታ ክትባትን 

በሚመለከት ከቻይና Jin Yu BaoLing Bio-pharmaceutical 

Co.Ltd በተደረገው የመግባብያ ስምምነት መሠረት የአዋጭነት ጥናት 

ማካሄድና በጥናቱ መሠረት ቀጣይ ሥራዎች ማከናወን ታቅዶ ነበር፡፡ በዚህ 

መሰረት የአዋጭነት ጥናቱ ተካሄዷል፣ የአፍተግር /FMD/ ክትባት ምርት 

አቅም ማሳደግን  አስመልክቶ ከቻይና Jin Yu BaoLing Bio-

pharmaceutical Co.Ltd ጋር በተደረገውን መግባብያ ሠነድ /MoU/ 

መሠረት እንቅስቃሴ ሲደረግ የቆየ ቢሆንም  በመጨረሻ ላይ ካምፓኒው 

ለብቻው እንዲሠራው በመንግሥት በመወሰኑ ኢንስቲትዩቱ ከጆይንት 

ቬንቸር /Joint Venture/ ወጥቷል፣ ከቻይና ካምፓኒ ጋር ልንሰራ ታስቦ 

የነበረው የጆይንት ቬንቸር ሥራ ስላልተፈቀደ በራሳችን መጠነኛ የማሻሻል 

ሥራም ለመሥራት  የቻይናውን ካምፓኒ ውጤት የሚጠበቅ ይሆናል፡፡  

የሬቢስ ክትባትን በሚመለከት በ2003 ምርት ለመጀመር የታቀደ ቢሆንም 

፣ በዕትዕ ዘመን ውጤታማ ባለመሆኑ  በ2008 በጀት ዓመት መጀመሪያ 

ጀምሮ ወደ የማምረት ሥራ ይገባል ተብሎ ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ነው 

3.2. ምርምር ማካሄድ፣ 

የግመል ፈንጣጣ በሽታ  ጥናት፣  

የግመል ፈንጣጣ በሽታ ጥናት ውጤታማ ሆኖ ወደ ምርት ሥራ 

ተገብቷል፣ የሙከራ ምርቱም  ለሽያጭ ውሏል፡፡  

የአፍሪካ የጋማ  ከብት  በሽታ /Polyvalent Vaccine Develop-

ment/  

አራት አዳዲስ የቫይረሱ ዝርያዎች የተገኙ ሲሆን ከነዚህ በሁለቱ  

የክትባት ምርት ለማምረት ተችሏል፣ በቀጣይነትም ከዚህ በፊት 

ያልተደረሱባቸው ቦታዎች ላይ ትኩረት ተደርጎ ጥናቱን በመቀጠል 

የአገሪቱን ጠቅላላ ሁኔታ የሚያሳይ ናሙናና መረጃ ለማሰባሰብ ዕቅድ 

ተይዟል፡፡  

የጉምቦሮ በሽታ ጥናት  በ2005 በጀት  ዓመት ማጠናቀቅና የሙከራ 

ክትባት የማምረት አንዱ የስትራተጂክ ዘመኑ እቅዳችን ሲሆን በክትባቱ 

የመድህን ሰጭነት ላይ ከተገልጋዩ ቅሬታ እየቀረበ ያለበት ሁኔታ 

ተስተውሏል፡፡  

 የበጎች ጎረርሳ ማሻሻያ ጥናት የክትባት ዘሩን ትላልቅ መጠን ባላቸው 

መሣሪያዎች ላይ ማሳደግ ስላልተቻለ ሌላ አማራጭ እየታየ መሆኑን፣ 

 

የላምፒስኪን ክትባት ማሻሻያ ጥናት፣ ለቻሌንጅ ቫይረስ ዝግጅት 

የሚፈለገዉ የበግ ግልገል ማግኘት ባለመቻሉ ፕሮጅቱ ያለመጠናቀቁን፣ 
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የክትባት 

ምርት 

2003 2004 2005 2006  

ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን 
 

የባክቴሪያል 

ክትባት 

49,722,5

00 

45,061,7

00 

55,415,8

50 

56,285,1

00 

92,240,

000 
57,588,3

00 81,133,400 39,930,250 

 

የቫይራል 

ክትባት 

64,800,0

00 

77,490,9

05 

85,759,2

00 

82,147,9

95 

134,38

5,201 
73,243,6

35 110,043,000 82,628,895 
 

ጠቅ. ክትባት 

ምርት 

114,522,

500 

122,552,

605 

141,175,

050 

138,433,

095 

226,62

5,201 
162,688,

985 191,176,400 122,559,145 
 

2007 

ዕቅድ ክንውን 

92,240,000 57,588,300 

134,385,201 73,243,635 

226,625,201 162,688,985 

ጠቅ.ድምር   

ዕቅድ ክንውን % 

344,451,750 256,454,250 74 

491,037,401 411,788,995 84 

835,489,151 668,243,245 80 

 ኢንስቲትዩት  የክትባት ምርት ዕቅድ ክንውን /በመጠን - ዶዝ/ በኢንስቲትዩቱ  ህዝብ 

ግንኙነት የተዘጋጀ 

ስልክ፡- 0911 

695074 



5  

Page 5  Volume 1 , Issue  1  

የሲሲፒፒ ሆል ካልቸር (Whole culture) ሙከራ ጥናት፣ ለቻለንጅ 

የታሰበው ዘር የሚፈለገዉን የጀርም መጠን ባለመያዙ ምክንያት ፕሮጅክቱ 

መጓተቱንና የመጀመሪያ ቻሌንጅ ስራ ተሰርቶ የበሽታ ክስተት ክትትል ላይ 

መሆኑን፣ የበሽታው ክስተት ከታየ የክትባቱ የመድህን ደረጃ የሚገመገም 

መሆኑን 

የዶሮ የማሬክስ ክትባት ጥናት፣ በኪት ዕጥረት ምክንያት አስፈላጊዉ 

ምርመራ አለመከናወኑን ነው፣  

በአጠቃላይ የኢንስቲትዩቱ  የምርምር ፕሮጀክቶች  ሥራዎች 

በተለያየ  መድረክ ግምገማ ተደርጓል፣/ ኮሚቴ፣ማኔጅመንትና ቦርድ/ 

በዚህ መሰረት ለፕሮጀክት ስራዎቹ በሚፈለገው ሁኔታ አለመራመድ 

ያጋጠሙ ችግሮች ተለይተዋል፡፡ እነዚህም የሰው ሀይልና የምርምር አቅም 

አናሳ መሆን፣ የፕሮጀክት አስተቃቀድ ችግር መኖር፣ ምርምር ስራ 

በተደራቢነት እየተሰራ መሆኑና ለምርምር ስራው በቂ ጊዜ ያለመስጠት 

ሁኔታ መኖር በዘርፉ የታዩ ችግሮች ናቸው፡፡ ስለዚህ  የምርምር ሥራ  

ዘርፍ  ችግር ተፈትሾ  የተገልጋዩን  ጥያቄ  ለመመለስ  በሚያስችል  

መልኩ  በሥራ ሂደት ራሱን  ችሎ እንዲደራጅ  የማድረግ እንቅስቃሴ 

አንዱ የመፍትሔ እርምጃ ሆኖ ይኸው ውሳኔ አግኝቶ ወደ ተግባር 

የሚገባበት ዝግጅት እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

የሰው ኃይል አቅም ግንባታ፣ 

የሰው ኃይል ቅጥር በተመለከተ በእ.ት.ዕ. መመን የታቀደው 38 ፣ በ2003 

መጀመሪያ የነበሩ 180 ሰው ኃይል፣ በአሁኑ ሰዓት ያለው 248፣  

የተፈጸመ  ቅጥር በ5 ዓመት ውስጥ 68 ሰው ኃይል ነው፡፡  

ከሰው ኃይል ልማት አኳያ የሠራተኛውን የማምረት አቅም ለመገንባትና 

ምርታማነት ለማሻሻል የተለያዩ ስልጠናዎችን የአቅም ክፍተት በመገምገም 

ለመስጠት ተሞክሯል፡፡ ይኸውም  በ 5 ዓመቱ ዕቅድ የተያዘው የሰው 

ሀይል 1174 ሲሆን  ክንውን 983 ሆኗል፡፡ ይህ አፈፃፀም የእቅዱ  83.7%  

እንደሆነ ያሳያል፡፡ እዚህ ላይ ስልጠና መሰጠቱ ብቻ ሳይሆን በሥልጠና 

የመጣ ለውጥ ምንድነው? ብሎ የማየት አካሄድ ሊጠናከር ይገባል፡ 

የላቦራቶሪ አቅም ግንባታ  

የላቦራቶሪ ሕንጻ ግንባታ  ፕሮጀክት የዘመኑ አንዱና ግዙፍ እቅድ ተደርጎ 

የሚወሰድ ነው፡፡ በአሁኑ ወቅት የላብራቶሪ ግንባታው በወጭ ደረጃ 

100% የደረሰ ሲሆን የፊዝካል ሥራው ግን በየጊዜው በሚደረገው 

የዲዛይን ማሻሻያ ጋር ተያይዞ  በታየው ችግር 85% ብቻ ሆኗል፡፡ 

በመጨረሻ በተደረሰበት ዲዛይን መሠረት ሥራውን ለማፋጠን ጥረት 

እየተደረገ  ይገኛል፡፡ የተያዘው 15 ሚ/ን በጀት አልቆ ለማጠናቀቂያ 

በ2008 አዲስ በጀት 6ሚ/ን ተጨማሪ በጀት ተይዞ እንዲጠናቀቅ 

ይደረጋል፡፡ ከውጭ ሀገር የሚመጡ  air lock doors አገባብ ጋር 

በማየት  የማጠናቀቂያ  schedule ይዘጋጃል፣ የቀሩት ሥራዎች Ce-

ramic, ቀለም እና ኮርኒስ ሥራ ፕሮጀክቱ  በተለያየ   ከአቅም በላይ 

በሆነ ምክንያት   የመጓተት አዝማሚያ ታይቷል፡፡  ... እናመሰግናለን! 

 

The goats fighting  

America's plant invasion 
By Joanna Jolly BBC News, Washington  

 

 

የክትባት 

ምርት 

2003 2004 2005 2006  

ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን ዕቅድ ክንውን 
 

የባክቴሪያል 

ክትባት 

49,722,5

00 

45,061,7

00 

55,415,8

50 

56,285,1

00 

92,240,

000 
57,588,3

00 81,133,400 39,930,250 

 

የቫይራል 

ክትባት 

64,800,0

00 

77,490,9

05 

85,759,2

00 

82,147,9

95 

134,38

5,201 
73,243,6

35 110,043,000 82,628,895 
 

ጠቅ. ክትባት 

ምርት 

114,522,

500 

122,552,

605 

141,175,

050 

138,433,

095 

226,62

5,201 
162,688,

985 191,176,400 122,559,145 
 

ለመዝናኛ 
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ኮሙኒኬሽን  ለለውጥ   

በብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት ሰራተኞች 

በሥራቸው ላይ እያሉ ባላቸው የሥራ ግንኙነት ከሀላፊያቸውም 

ይሁን ስራቸው ከሚያገናኛቸው አካላት ጋር በሚኖራቸው ግንኙነት 

ከመብታቸቸው ጋር በተገናኘ የሚኖራቸውን ቅሬታ ለመፍታት 

እንዲቻል የተቋሙ ሥራ አመራር የቅሬታ አፈታት ስርአት ዘርግቶ 

ተግባራዊ መደረግ ከተጀመረ ቢያንስ ከሶስት ወር ያላነሰ ጊዜ 

አስቆጥሯል፡፡ የቅሬታ አፈታት ስርዓት መዘርጋት ዋና አላማ በተቋሙ 

ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያያዙ ችግሮችን ለመፍታት ታስቦ 

መሆኑ የሚካድ አይደለም፡፡ በዚህ ረገድ ሲደረግ የነበረው ጥረት 

አንድ እርምጃ ወደፊት የሚያስብል ተግባር ቢሆንም የተዘረጋው 

ስርዓት አዲስና በጅምር ያለ ከመሆኑ አኳያ የተፈለገውን ውጤት 

እያመጣ ስለመሆን አለመሆኑ በሂደት እየተረጋገጠ የሚሄድ 

ይሆናል፡፡  

በዚህ መሰረት ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ የተስተናገዱት 

ቅሬታዎች የደረጃ እድገት ጥያቄ፣ የተፈቀደልን የተሻሻው የደረጃ 

ጥናት በአንድ የሥራ ክፍል ለምንሰራ ሰራተኞች እኩል ተፈፃሚ 

አልሆነም፣ በተለያዩ ምክንያቶች ማለትም ህመምና በመሳሰሉት 

ምክንያት የተመደቡበትን ሥራ ለማከናወን እንደተሳናቸው በመግለፅ 

ተቋሙ አቅማቸውና የጤናቸው ሁኔታ እስከሚስተካከል መስራት 

ወደሚችሉበት ስራ እንዲመድቧቸው ጠይቀው የነበሩና ተቋሙም 

በጊዜው የነበረባቸውን ችግር ለማቃለል ለጥያቄያቸው ምላሽ 

ሰጥቷቸው በመስራት ላይ እያሉ ከግንቦት ወር 2007 ጀምሮ 

ተግባራዊ የተደረገው የደሞዝ ማስተካከያ ተግባራዊ ሲደረግ በውጤቱ 

የቀድሞው ደረጃችንን የጠበቀ ማስተካከያ አልተደረገልንም የሚል 

ቅሬታዎች ነበሩ፡፡  

ቅሬታዎችን ለማስተናገድ የተዘረጋው ስርዓት የድርጅቱና ሰራተኞች 

የህብረት ስምምነት መሰረት ያደረገ ከመሆኑም በላይ ግልፅነትና የሰዎችን 

ጥያቄ ፍትሐዊ በሆነ ሁኔታ ለማስተናገድ ያስችላል የሚል እምነት ተይዞ 

እየተሰራ ያለ ሲሆን የተስተናገዱት ጉዳዮች ከሞላ ጎደል የተጠቀሰውን 

ገፅታ የተላበሰ ለማድረግ ተሞክሯል፡፡ ቅሬታ አቅራቢው የሚያቀርበውን 

ጉዳይ በቃል ወይም በጽሁፍ ለቅሬታ መስተንግዶ መከታተያ ፎካል 

በፐርሰን ያቀርባል፡፡ የቀረበው ቅሬታ ቅሬታ የቀረበበት አካልን በማነጋገር 

ምላሽ እንዲሰጥ ይደረጋል፡፡ የተሰጠው ምላሽ ቅሬታ አቅራቢውን ያረካ 

ወይም ያላረካ ስለመሆኑ ተጠይቆ አስተያየት እንዲሰጥ ከተደረገ በኋላ 

ለተቋሙ የበላይ አመራር ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት የማድረግና ይኸው 

ምላሽ ለቅሬታ አቅራቢውም ሆነ ከግልፀኝነት አኳያ ለተቋሙ ሰራተኞች 

እንዲያውቁትና እንዲማሩበት ምላሹ በሰሌዳ ላይ እንዲለጠፍ የማድረግ 

ሂደት ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል፡፡ በዚህ አግባብ የቅሬታ መስተንግዶው 

ተግባራዊ መደረግ ከጀመረ ወዲህ ባለፉት ሁለት ወራት ውስጥ 13 

ሰዎችን ጉዳይ ማስተናገድ ተችሏል፡፡ በተዘረጋው ስርዓት በግልፅ 

ቅሬታቸውን ላቀረቡ 13 ሰዎች ምላሽ ለመስጠት ተሞክሯል ቢባልም 

ቅሬታ እያላቸው ቅሬታቸውን ይዘው ያልቀረቡ ተመሳሳይ ኬዞችም በዚሁ 

ምላሽ አግኝተዋል ብሎ መውሰድ ይቻላል፡፡  
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የመልካም አስተዳደርና ሪፎርም አምድ 

አዲስ የለውጥ አስተሳሰብ አስፈላጊነት 

” አሁን ያሉብንን ችግሮች እነሱኑ በፈጠረው አስተሳሰብ ወይም አመለካከት መፍታት አንችልም ”  አልበርት አንስታይን  

ይህ ዓምድ እንደ ሀገርም ሆነ ኢንስቱዩታችን በለውጥ አስተሳሰብና ተግባራት ዙሪያ ለሚያጠነጥኑ አስተሳሰቦች፣  አመለካከቶች፣  

ክንውኖች፣  ውጤቶችና  እጥረቶች ዙሪያ እንድንወያይ እንድንማማር እንድንገነባባና እንድንተራረም በሁሉም የተቋሙ የለውጥ ሰራዊት 

ተሳትፎ  ለተቋሙ ተልዕኮ ስኬት ዓላማ የበኩላችንን አስተዋጽኦ የምናበረክትበት ነው፡፡ በዋናነት ዓማዱ ከተቋሙ አመራር፣ የለውጥ 

አመራር ክፍል፣ ከያንዳንዱ የ 1 ለ 5 የለውጥ ቡድኖችና ፈፃሚ ሠራተኛ  ግንባር ቀደም ተሳትፎ ይጠበቃል፡፡ 

በተቋሙ የተዘረጋው የቅሬታ መስተንግዶ ሲገመገም 
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የቅሬታ አፈታት ስርአቱ በተሻለ ደብሮ በተቋሙ ማህበረሰብ ውስጥ 

ለሚነሱ ቅሬታዎች ችግር ፈቺ እንዲሆን በቅሬታ አቀራረብ 

በመስተንግዶውና ምላሽ አሰጣጥ እየዳበረ እየተሻሻለ እንዲሄድ ከግንዛቤ 

ስራ ጀምሮ መሰራት የሚገባቸው ስራዎች እንዳሉ መታሰብ 

ይኖርበታል፡፡  

የችግር ወይም ቅሬታ አፈታቱ ፈጣን ግልፅና ፍትሐዊ የማድረግ ጥረት 

በሁሉም ተሳትፎ የሚጎለብት እንዲሆን ይጠበቃል፡፡ ተሳትፎውም 

የሚገለፀው ለአሰራሩ መሻሻል ገንቢ አስተያየት በመስጠት እንዲዳብር 

በማድረግ የሚገለፅ በመሆኑ ከዚህ አኳያ የሁሉም የተቀቋሙ ሠራተኛ 

ከቀና አስተሳሰብ የመነጨ ተሳትፎ ይጠይቃል የሚል እምነት አለ፡፡ 

ሌላው ሊሰመርበት የሚገባው የዚህ ቅሬታ ስርኣት መዘርጋትና 

ማናጅመንት የሰራተኞቼን ቅሬታ ለመፍታት ይህን ስርዓት ዘርግቻለሁ 

ተስተናገዱልኝ ብሎ በይፋ ለመንቀሳቀስ መሞከሩ በራሱ አንድ እርምጃ 

ወደፊት እንደሆነ ልንወስድ ይገባል፡፡ ይህ መልካም እርምጃ በቅን ልቦና 

ለተመለከተው ከዚህ የተለየ ሌላ ትርጉም የሚሰጠው ሊሆን አይገባም፡፡ 

እንዲህ ሲባል ደግሞ ስርአቱ አካሄድና አፈፃፀም ገና በጅምር ያለና ቅሬታ 

አቅራቢውም ሆነ ቅሬታ አስተናጋጁ አካላት በሂደቱ ምንም ክፍተት 

የለበትም አይባልም፡፡ ቁም ነገሩ እርምጃው እሰየው ጥሩ ነው፤ እነዚህ 

ጥንካሬዎች አሉት፤ እነዚህ ክፍተቶች አሉ፤ እንዲህ ቢሆን በማለት በጋራ 

ወደ ማቃናቱ ብናነጣጥር ሁላችንን ተጠቃሚ የሚያደርግ የተሻለ ነገር 

መፍጠር እንችላለን፡፡ ቅሬታዎችን በአግባቡ ማቅረብ የሚወገዝ 

የሚኮነን አድርገን ማሰብ የለብንም፡፡ ሰዎች ነንና በሥራ ግንኙነት 

የተለያዩ ችግሮች ሊያጋጥሙን ይችላሉ፡፡ በቅድሚያ እነዚያ  ችግሮች 

እንዴት ተከሰቱ፣ ለምን ተከሰቱ፣ ከችግሩ ለመውጣት የትኛውን መንገድ 

መከተል ይገባኛል፣ የተቋሜ መተዳደሪያ ድንብ (የህብረት ስምምነትና 

ሌሎች ህጎች) ምን ይላሉ፣ ምን መብትና ምን ግዴታዎች አሉ፣ ለችግሩ 

መፍትሔ የኔስ ድርሻ ምን ሊሆን ይገባል፣ የአለቃዬስ ወዘተ … ብለን 

በማውረድና በማውጣት ራሳችንን የመፍትሄ አካል አድርገን የተወሰነ 

ርቀት በመሄድ መፍታት ብንሞክር የተሻለ ይሆናል፡፡  

ምክንያቱም ለአንድ የጋራ አላማ በአንድ ተቋማዊ ጥላ ስር የተሰባሰብን 

ባልንጀሮች ነንና አላስፈላጊ ግጭትም ሆነ የኢንደስትሪ ሰላም መናጋት 

እንዳይመጣ ሁላችንም ሀላፊነት አለብንና፡፡ በጥሩ ወንድማዊና እህታዊ 

መተሳሰብ መንፈስ አብሮ መስራት የሚነሳው ከዚህ ነውና፤  

በአንፃሩ ቅሬታ የቀረበበት አካልም እገሌ የዚህ አይነት ቅሬታ ለምን 

አቀረበ፣ በቃ እሱ እንዲህ ስለሆነ ነው ወዘተ… እያልን ቅሬታ 

አቅራቢውን የማጣጣል የማመናጨቅ ብሎም የመፈረጅ ጉዳዮች ውስጥ 

ሳይገባ በቅድሚያ ቅሬታ አቅራቢው የኔ ሰራተኛ ነው፣ ልጅ ጥሩም ይሁን 

መጥፎ ችግሩን የሚያቀርበው ለወላጆቹ እንደሆነና ወላጅ የልጆቹን 

ችግር ያራሱ በማድረግ አይቶ እንደሚፈታው ሁሉ በየትኛውም ደረጃ 

የምንገኝ የሥራ ሀላፊነት የተሰጠንና ቅሬታ ሰሚዎች ስለሚቀርብ ቅሬታ 

በበጎ ጎኑ አይተን በተገቢና በትክክለኛ መንገድ ምላሽ ለመስጠት 

መሞከር ትልቅነት ነው፡፡  

ይህን ማድረግ ስንችል ቁልፍ የሆኑ የስነምግባር መርሆቻችንን ቅንነት፣ 

ሐቀኛነት፣ ግልፅነት፣ ተጠያቂነት፣ የህዝብ ጥቅምን ማስቀደም፣ 

ሀላፊነትን(ስልጣንን) በአግባቡ መገልገል፣ አድልኦ አለመፈፀም፣ ህግ 

ማክበር፣ ለህዝብ ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ መስጠትና በመጨረሻም 

አርአያ መሆን የተሰኙትን ተግባራዊ አደረግን ማለት ነው፡፡ በዚህ 

ትክክለኛ ምላሽ የማይረካ ያለ አይመስለኝም፡፡ ካለ ደግሞ 

ልናስተምረው ይገባል፡፡ በማቅረብ ልንደግፈው ልናርመው ልናሳየው 

ልናስተምረው ይገባል፤ የኢንስቲትዩቱ ህዝብ ግንኙነት መልዕክት 

ነው፡፡   በቸር እንሰንብት!! 

 

 

.... የቅሬታ መስተንግዶ ሲገመገም 
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የአንድን ህብረተሰብ እድገትና ልማት ለማፋጠን 

መልካም አስተዳደርን ማረጋገጥ ዴሞክራሲያዊ መርህ 

ከሚባሉ አንዱና ወሳኙ ነው፡፡ በአንድ ሀገር 

የትኛውንም ያህል እድገት ቢመዘገብ የትኛውንም 

ያህል ልማት ቢመጣ ፍትሓዊ የሀብት ክፍፍል ከሌለ 

ትርጉም የለውም፡፡ መልካም አስተዳደር ደግሞ 

ለፍሐዊ የሀብት ክፍልና ለዜጎች እኩል ተጠቃሚነት 

ቁልፍ መሳሪያ ነው፡፡ በመሆኑም ለመልካም 

አስተዳደር ስኬታማነት ሶስት ቁልፍ ነገሮች ጥምረት 

የግድ ያስፈልጋሉ፡፡ ህግ፣ የህግ ተፈፃሚነትና የሕዝብ 

ተሳታፊነት ናቸው፡፡  

በየትኛው ደረጃ ለመልካም አስተዳደር መስፈን ህጎች 

ወይም ደንቦች የመኖራቸውን ያህል እነዚህን 

ድንጋጌዎች ለማስፈፀም የሚችል አቅም ያለው 

ጠንካራ አመራር ያስፈልጋል፡፡ የህጎች ደንቦችና 

መመሪያዎች ሲቀረፁ ለመልካም አስተዳደር መስፈንና 

ለዜጎች ሰብአዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች መረጋገጥና 

ተጠቃሚነት የመጀመሪያው መደላድል ይፈጠራል 

ማለት ነው፡፡ የህጎች መኖር በራሱ ምሉእ አይሆንምና 

ለተፈፃሚነታቸው የአስፈፃሚውን አካላት ጥብቅ 

ክትትልና ድጋፍ ይጠይቃል፡፡ 

ዜጎችን በማገልገል ሂደት ውስጥ የግልፅነት መኖር 

በህዝብ አይን ታማኝነትን ከማጎናፀፉም በላይ 

በአስፈፃሚው አካል ዘንድ ደግሞ የተጠያቂነትን 

ስሜት ያሳድጋል፡፡ ምክንያቱም የጉዳዩ ዋንኛ 

ተጠቃሚም ሆነ ተጎጂ ህዝቡ እስከሆነ ድረስ የተገኙ 

ውጤቶች ላይም ሆነ የተከሰቱ ችግሮች ላይ ግንዛቤ 

ያስፈልገዋል፡፡ 

ሌላው በማንኛውም መንግስታዊ አካል እንቅስቃሴ 

ውስጥ የህዝብ ተሳትፎ መኖር መልካም አስተዳደርን 

ለማስፈን በሚደረገው ትግል ውስጥ ወሳኝ ሚና 

ይኖረዋል፡፡ በአሳታፊነት መርህ መሰረት ዜጎች 

መንግስታዊ አካላቱ ስለሚተገብሩት ብሎም 

ለህብረተሰቡ ስለሚሰጡት አገልግሎቶች የማወቅና 

የመሳተፍ መብት ሲኖራቸው መንግስታዊ አካላቱ 

ደግሞ ይህንኑ የማሳወቅና የማሳተፍ ግዴታ 

አለባቸው፡፡  

የዜጎች ተሳትፎ የመብት ጉዳይ ብቻ ሳይሆን 

አስፈፃሚ አካላት የሚተገብሯቸውን ተግባራት 

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በዜጎች ላይ ከሚያሳድሩት 

አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ ተፅዕኖ አንፃር ዜጎች ይህንኑ 

የመጠየቅ የማወቅና አፈፃፀሙን የመከታተል ሀላፊነት 

አለባቸው፡፡ በመሆኑም ሀሳባቸውን በግልፅና በነፃነት 

የሚሰነዝሩበት ምቹ ሁኔታ ሊፈጠር የግድ ነው፡፡ ይህ 

ሲሆን ሁሌም የተሻለ አገልግሎት ለማግኘት 

የሚተጋና በደልን የማይሸከም ህብረተሰብ መፍጠር 

ያስችላል፡፡  

በአጭሩ ለዴሞክራሲያዊ ስርዓት መዳበር፣ ለዘላቂ 

ሰላም መስፈን፣ ቀጣይነት ላለው ልማት መሳካት 

የመልካም አስተዳደር መረጋገጥ አጠያያቂ ያለመሆኑን 

ያህል ለመልካም አስተዳደር መኖር ሶስቱ የመልካም 

አስተዳደር ተዋንያን መኖርና በጣምራ መስራት 

አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው፡፡   
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ስለመልካም  አስተዳደር  እንዳንድ  ነገሮች  

ዜጎችን በማገልገል 

ሂደት ውስጥ 

የግልፅነት መኖር 

በህዝብ አይን 

ታማኝነትን 

ከማጎናፀፉም በላይ 

በአስፈፃሚው 

አካል ዘንድ ደግሞ 

የተጠያቂነትን 

ስሜት ያሳድጋል፡፡  

Volume 1 , Issue  1  

ማገልገል ክብር ነው፡፡ 

"ድህነትን ለማሸነፍ ማገልገል 

ደግሞ ድርብ ክብር ነው! 

በተቋሙ የአመራርና 

ሰራተኛው የግንኙነት 

መድረኮች ለምርትና 

ምርታማነት ማደግ የላቀ 

አስተዋጽ አላቸው!  

በኢንስቲትዩቱ  ህዝብ 

ግንኙነት የተዘጋጀ 

ስልክ፡- 0911 695074 
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የእድገት እንቅፋት ሆኖ የቆየው ፀረ-ዴሞክራሲያዊ አምባገነን ስርዓት 

ከተገረሰሠ ወዲህ ባሳለፍነው የሠላም የዲሞክራሲና የልማት ዓመታት 

ሀገራችን በሁለንተናዊ የለውጥ እንቅስቃሴ ውስጥ ትገኛለች፡፡  

በነዚህ የዕድገትና የለውጥ ዓመታት መላውን የሀገራችንን የቆየ የድህነትና 

የጦርነት ታሪክ ገፅታ እየቀየረ የመጣ የፖለቲካ የኢኮኖሚና ማህበራዊ 

እርምጃዎች ተወስደው አመርቂ ውጤቶች እየተመዘገቡ መተዋል፡፡  

የነዚህ የዕድገት ለውጥ ተወናይ ሀይል መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ሲሆን 

ለውጡ ስኬታማ ይሆን ዘንድ መንግስት የቀየሰውን ስትራተጂና ፖሊሲ 

ወደ ተግባር በመቀየር መላው ህዝባችን ከፖሊሲው ስትራተጂውና 

ፕሮግራሞቹ ተጠቃሚ እንዲሆን ቀዳሚ የአገልግሎት ሰጪነት ድርሻ 

የተጫወተው የሲቪል ሰረቫንቱ ነው፡፡  

በመሆኑም ይህ ሀይል ያበረከተውን አስተዋጽኦ ከፍተኛነት ተገቢውን 

እውቅና ለመስጠትና ጉዞአችን የማያቋርጥ በመሆኑ በቀጣይም በሀገራዊ 

ስሜት ለበለጠ ውጤት መመዝገብ ሲቪል ሰረቫንቱ የገባውን ቃል በማደስ 

የበኩሉን የዜግነት ድርሻውን ለመወጣት የሚነሳሳበት ቀን በመሆኑ ላለፉት 

8 ዓመታት እለቱ በመላው ሀገራችን በየደረጃው በተለያየ ዝግጅት ሲከበር 

የቆየ ሲሆን እነሆ ዘንድሮ “ሴቶችን ለማብቃት፣ፈጠራን ለማበረታታትና 

ውጤታማ አገልግሎት አሰጣጥ ለማረጋገጥ የሲቪል ሰርቪሱ ሚና የላቀ 

ነው’’ በሚል መሪ መልእክት ለ 9ኛ ጊዜ ባሳለፍነው ሰኔ ወር ተከብሯል፡፡  

በአሉ በክልሎችና ፌደራል ሚኒስቴር መስሪያቤቶችና ተጠሪ ተቋማትም 

የተከበረ ሲሆን ለግብርና ሚኒስቴር ተጠሪ ከሆኑት አንዱ ተቋም ብሔራዊ 

የእንስሳት ጤና ጥበቃ ተቋማችንም በዚሁ መልክ አክብሯል፡፡ 

ተቋማችን ብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት የሀገሪቱን የእድገት 

ፖሊሲ ተከትለው ከሚሰሩ መንግስታዊ የልማት ድርጅት አንዱ በመሆኑ 

በዋናነት የግብርናና ገጠር ልማት ስትራተጂን በእንስሳት ጤና ልማት ዘርፍ 

ተግባራዊ ለማድረግ የሚሰራ ተቋም ነው፡፡ ተቋሙ ባሳለፍነው የልማትና 

መልካም አስተዳደር አመታት በተለይም በመጀመሪያው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ከተቀበለው ተልዕኮ አኳያ የክትባት 

ማምረትና ተጓዳኝ ስራዎችን በመስራትና በውጤት ከፍተኛ በሚባል ደረጃ 

በማድረስ በዘርፉ የሀገሪቱን የእድገት ፖሊሲ በመደገፍ የበኩሉን ሚና 

ተጫውቷል፡፡ በዚህ ትልቅ ሀገራዊ ጉዳይ ውስጥ መላው የተቋማችን 

ሰራተኞች አሻራ እንዳለበት እሙን ነው፡፡  

የእድገት ለውጡ ውጤታማና ቀጣይ ይሆን ዘንድ በተቋሙ የሚተገበሩት 

ተግባራት ሁሉ በለውጥ መሳሪያዎች ታግዘው እንዲካሄዱና የልማታዊ 

መልካም አሰተዳደር እንዲሰፍንና እንዲረጋገጥ የተጀመረውና ተጠናክሮ 

በመቀጠል ላይ ያለው ሂደት ተጨባጭ ውጤት እያመጣ ይገኛል፡፡  

ለዚህ ተጨባጭ ውጤት መመዝገብ ግንባር ቀደም ተዋናዩ መላው 

ሰራተኛና አመራሩ በመሆኑ በዚህ የሲቪል ሰርቪስ ቀን ተገቢውን እውቅና 

እንዲያገኝ ለማድረግ የተሞከረውም ለዚህ ነው፡፡ በአሉን ያከበርነው 

በተለያየ ስነስርዓት ሲሆን ከነዚህ መካከል 

የቢሾፍቱ ብረታብረት ኢንጅነሪንግ ጉብኝት አንዱ እንደሆነ 

እናስታውሳለን፡፡ በጉብኝቱ ሀገራችን ወደ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ 

እየገባችበት ያለውን የለውጥ ሂደት እንድንረዳ አድርጎናል፡፡ በውስጣችን 

ስለሀገራችን ኢኮኖሚያዊ ሽግግር የሚነገረውን የእድገት ለውጥ 

እንድናረጋግጥ አድርጓል፤ ይህንኑን እውነታ በአንደበታቸው ያረጋገጡ 

የተቋማችን ሰራተኞች በርካቶች ናቸው፡፡ 

ሌላው የበአሉ ገፅታ በ2007 በተቋሙ የለውጥና መልካም አስተዳደር 

አፈፃፀም በተቋሙ ውስጥ ባላቸው እንቅስቃሴ ከሲቪልሰርቪስ ሚኒስቴር 

በወረደ የምዘና መስፈርት አማካኝነት ተለይተው (ተመዝነው) እውቅና 

ያገኙበት አካሄድ እንደነበረ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው፡፡ በዚህ የእውቅና 

ስነስርዓት በለውጥ ስረና መልካም አስተዳደር አመራር አፈፃጸም የሥራ 

ሂደቶችና አገልግሎቶች፣ እንደዚሁ የ 1 ለ 5 የልማት ሰራዊት ቡድኖችና 

ግለሰብ ፈፃሚዎች የተሸለሙበት ሁኔታ አንዱ የበዓሉ ገፅታ ነበር፡፡ በተቋም 

ደረጃ የነበረው ክንውን ይህን ሲመስል ተቋሙ ራሱ በግብርና ሚኒስቴር 

ደረጃ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቀጥሎ በአፈፃፀም 2ኛ ደረጃ ወጥቶ ዋንጫና 

የምስክር ወረቀት ሽልማት ሲያገኝ አንድ ፈፃሚ አቶ ዋቅጅራ ከበደ 

በፌደራል ሲቪል ሰርቪስ ደረጃ ተሸላሚ በመሆኑ ከክቡር ጠቅላይ 

ሚኒስትር ኃይለማሪያም ደሳለኝ እጅ የገንዘብና ምስክር ወረቀት ሽልማት 

በማግኘት የተቋማችንን ስም አስጠርቷል፡፡   

የ 2007 በጀት አመት ጉዟችንን የሚያሳይ የፎቶ ኤግዚቢሽንን ተዘጋጅቶ 

ለመላው የተቋሙ ሰራተኛ ለጉብኝት ክፍት የተደረገበት ሂደት ሌላኛው 

የበአሉ ገፅታ ነበር፡፡  

 

We are big enough to fulfill the 

GTP in the field of vaccine produc-

tion for our animal in the country! 

 

9ኛው የሲቪል ሰርቪስ ቀን 
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........... በጥቅሉ የሲቪል ሰርቪስ በአል እንደሀገር ብሎም በተቋማችን 

ደረጃ የማክበራችን ጉዳይ እንዲሁ መከበር ስላለበት ሳይሆን በበአሉ 

ምክንያት የገባነውን ሀገራዊና ተቋማዊ ራእያችንን ለማሳካት 

የተሰጠንን ተልዕኮ ለመፈፀም የገባነውን ቃል የምናድስበት መላው 

ሠራተኛና አመራሩ እንደ ትላንቱ ሁሉ በበለጠ የስራ ስሜትና 

የአንድነት መንፈስ ተነሳስተን ለመስራት ቃል የምንገባበት እለትም 

እንደሆነ በማሰብ ነው፡፡  የምንገኝበት ጊዜ በ 2007 በጀት አመት 

መጨረሻ ላይ የመጀመሪያው GTP አጠቃለን 2ኛው GTP እቅድ 

ወቶ በየደረጃው እስከፈፃሚው ድረስ ወርዶ እነሆ በ 5 ቱ ዓመታት 

ለመከወን ተቆጥሮ ከተሰጠን መካከል የሀምሌን ወር ድርሻ (ከ 

GTP 2፣ 1.66 በመቶ) ቆርሰን እያንዳንዱ ሰራተኛ የድርሻውን 

ወስዶ በመተግበር እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል፡፡  

በአፈፃፀማችንም ውጤታማ እንደምንሆን ቅንጣት ታክል ጥርጥር 

የለኝም፡፡ ምክንያቱም ምን እንደሚሰራና ለማን እንደሚሰራ 

የሚያውቅ መብቱንና ግዴታውን ጠንቅቆ የሚያውቅ፣ ተግባብቶ 

የሚሰራና ትጉህ ሰራተኛ፣ ቆጥሮ የሰጠውን ስራ ቆጥሮ የሚረከብ፣ 

እያንዳንዱ የሚያሰራው ሰራተኛ ለተቋሙ አስፈላጊ ነው ብሎ 

የሚያምን አሰሪ ማናጅመንት፣ ስለሰራተኛው መብትና ጥቅም 

መከበር እንዲሁም ስለሚገኝበት ተቋም ውጤታማነት የሚሰማው 

የሰራተኛ አመራርና ሌሎች አስፈላጊ አደረጃጀቶች አሉንና ይህን 

ጠንካራ አቅም ይዘን የእ.ት.ዕ. እንደምናሳካ አምናለሁ፡፡ ጠንካራ 

ሀይል አለን፤ ሆኖም ፈታች ችግሮች የሉም ማለት ስለማይቻል 

መፍትሔው እጅ ለእጅ ተያይዘን ተቻችለን ተራርመን አብረን መጓዝ 

ይኖርብናል፣ የመጪ ጊዜ ሰው ይበለን፤ ሠላም! 

 

በተደራጀ የሲቪል ሰርቪስ 

የለውጥ ሠራዊት ንቅናቄ 

መልካም አስተዳደርን 

ለማረጋገጥ እንረባረባለን! 

 

የላብራቶሪ ህንፃ ግንባታ  ሂደት ከጅምር እስከ አሁን 
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በ2007 በጀት አመት በለውጥና መልካም አስተዳደር  

አፈፃጸም እውቅና ውጤት ሲቃኝ  

ብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ግዙፉን የሀገራችንን የእንስሳት ሀብት 

በተለያየ መልኩ ከሚጎዱ የእንስሳት በሽታዎች ለመታደግ ሀገራዊ 

ተልዕኮን ወስዶ የሚሰራ ብቸኛ የእንስሳት ክትባት አምራች ተቋም 

ነው፡፡  

ተቋሙ ሀገሪቱ በምታደርገው የፀረ-ድህነት ትግል ውስጥ ብዙሃኑን 

ዜጋ ያማከለውን የግብርናውን ዘርፍ በማሳደግ በምግብ ሰብል ራስን 

የማስቻልና ዘርፉ ለኢንዱስትሪው ሽግግር ዋንኛ መጋቢና መሰረት 

በመሆን ለሀገር ኢኮኖሚ የሚያበረክተውን ድርሻ ወደ ላቀ ደረጃ 

ለማድረስ የተያዘውን ስትራተጂክ ጥረት ለማሳካት በዚህ ረገድ 

የወሰደውን ተልዕኮ ለማሳካት አጥብቆ እየሰራ ይገኛል፡፡ 

በዚህ መሰረት በክትባት ምርትና ሽያጭ ተግባራቱን ብቻ እንኳን 

ብናይ በክትባት ምርት ሥራ በ2002 ከነበረበት  93.89 ሚልየን 

ዶዝ በክትባት ምርት  በየዓመቱ  በአማካይ  በ19 %  በማሳደግ  

በስትራቴጂክ  ዓመቱ መጨረሻ  226.63 ሚ/ዶዝ  የተለያዩ  

ክትባቶችን በማምረት  የክትባት ምርት  መጠን  ከዕጥፍ በላይ 

ለማሳደግ  ታቅዶ፣ በ2007 አራተኛ ሩብ ዓመት ድረስ 122.56 ሚ/

ዶዝ ክትባት ምርት ማምረት ተችሏል፡፡እንደዚሁ ባለፉት አምስት 

ዓመታት የክትባት ምርት ሽያጭን በ2002 ከነበረበት 96.8 ሚ/ዶዝ 

በየዓመቱ በአማካይ በ18 በመቶ በማሳደግ በ 2007 ስትራቴጂክ 

ዘመኑ ለማብቃት ጥቂት ወራት እስከቀሩት ጊዜ ድረስ 152.32 ሚ/

ዶዝ ከዕቅዱ 93.5 በመቶ ክትባት ምርት ለመሸጥ ተችሏል፡፡ 

ከላይ የተመለከተው አፈፃፀም ምንም እንኳን መቶ በመቶ ግቡን 

መቷል ባይባልም እንደተቋም  ከፍተኛ አፈፃፀም ሆኖ ሲገኝ በዚሁ 

መጠን ኢንስቲትዩቱ እንደሀገር ለዘርፉ የጤና ልማት እንቅስቃሴ 

ውስጥ ከፍተኛ አዎንታዊ ሚና ተጫውቷል የሚያስብለው ሆኖ 

እናገኘዋለን፡፡  

ስለኢንስቲትዩቱ ውጤታማነት ሲነሳ ለውጤቱ መመዝገብ 

የሠራተኛውና አመራሩ ሚና ከተቋሙ አመርቂ ተግባር ተነጥሎ 

የሚታይ አይደለም፡፡ እንዲያውም በዋናነት ሠራተኛው በሀገራዊና 

ተቋማዊ ስሜት በመሆን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይል በመንቀሳቀስ 

ያመጣው ፋይዳ እንደሆነ ለማንኛችንም ግልፅ ነው፡፡ 

በዚህ ረገድ በኢንስቲትዩታችን በመጀመሪያው የእድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመንም ሆነ የ 9ኛውን ሀገራዊ የሲቪል ሰርቪስ 

ቀንን ምክንያት በማድረግ በዋናነት 2007 በጀት አመት ተቋሙ 

ስኬቶቼ ናቸው በሚላቸው ተግባራት ውስጥ የልማታዊ መልካም 

አስተዳደርና የለውጥ ስራ ተግባራት የላቀ አስተዋጽኦ አድርገዋል 

ብሎ ያላቸውን የአመቱ ምርጥ ኮከብ ፈፃሚ ሰራተኞች አወዳድሮ 

ለሽልማት እንዲበቁ አድርጓል፡፡ 

ከእነዚህ ግንባር ቀደም የለውጥ አንቀሳቃሾች መካከል የሥራ ሂደቶችን፣ 

ምርጥ የ1 ለ 5 የልማት ሰራዊት ቡድኖችና ፈፃሚዎች ይገኙበታል፡፡ 

በስራ ሂደትና አገልግሎት ደረጃ በለውጥ ስራውና መልካም አስተዳደር 

አፈፃፀም የላቀ ውጤት አስመዝግበዋል ተብለው ለእውቅና የበቁት 

የክትባት ምርት ጥራት ቁጥጥር አገልግሎትና (88.06)፣ የፋይናን ግዥና 

ንብረት አስተዳደር ደ/የሥራ ሂደት (81.08) በቅደም ተከተል 

ይገኙበታል፡፡ የሥራ ሂደቶቹና አገልግሎቶቹን ለመመዘን መዛኝ 

ኮሚቴው የተጠቀመበት መስፈርት ዝርዝሩን ትተን ዋና ዋናዎቹ የለውጥ 

አመራና ድጋፍ ስራዎች፣ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ፣ የልማታዊ መልካም 

አስዳደር ተግባራት አፈፃፀምና አካላቱ የሚያደርጓቸው የክትትልና 

ድጋፍ ተግባራት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡፡ 

በሞዴል የ 1 ለ 5 የልማት ሰራዊት ቡድኖች ምዘና ሂደት የክትባት ከፈላ 

ቡድን 1 (98)፣ የክትባት ከፈላ ቡድን 2 (97.40) ፣ ሲስተምና 

ዶኪመንቴሽን ቡድን 97.33፣ የክትባት ደህንነት ቡድን 4 (96.46)፣ 

4ቱ የጥበቃ ቡድኖች እያንዳንዳቸው 96.03 በማስመዝገብ ከ1ኛ እስከ 

5ኛ ደረጃ በመውጣት እውቅና ያገኙ ቡድኖች ናቸው፡፡ በግለሰብ 

ፈጻሚ ሞዴል አፈፃፀም ምዘና ሂደት  አቶ ዋቅጅራ ከበደ፣ 99.7፣ አቶ 

ሐይለየሱስ ወዬቻ 99፣ አቶ ፈለቀ አበራ 96.6፣ ወ/ት መሳይ ታዬ 95.2 

(ለሴቶች ባለው ቅድሚያ ዕድል በ4ኛነት ተመርጠዋል)፣ አቶ ተስፋዬ 

ጉደታ 98.05 በማስመዝገብ ከ 1ኛ እስከ 5ኛ በመውጣት በተቋም ደረጃ 

የተሸለሙ ሲሆን በግብርና ሚኒስቴር ደረጃ ከተላኩት መካከል አቶ 

ዋቅጅራ ከበደ በፌደራል ደረጃ በሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር እውቅና 

ከተሰጣቸው መካከል አንዱ በመሆን ከኤፊድሪ ጠ/ሚኒስቴር ክቡር አቶ 

ሀይለማሪያም ደሳለኝ እጅ የምስክር ወረቀትና የገንዘብ ሽልማት 

አግኝተዋል፡፡  

በጥቅሉ በአመቱ ኢንስቲትዩቱ ለነበረው አጠቃላይ አፈፃፀም ውጤት 

የመላው ሰራተኞችና አመራሩ ተሳትፎ የሚገለፅ ሲሆን ይሁንና 

ምዘናውን ለማካሄድ በቀረቡት መስፈርቶች ከላይ የተመለከተው 

ውጤት ሊያስመዘግቡ የቻሉት ተመርጠው እውቅና ለማግኘት 

በቅተዋል፡፡ የምዘና ሂደቱ ምንም ክፍተት የለበትም ባይባልም እንደ 

ጅምር ጥሩ መነሻ የሚሆን ከመሆኑም በላይ በቀጣይ 2008 

ለሚካሄደው ምዘና ጥሩ ተሞክሮ የሚገኝበት እንደሚሆን 

አያጠያይቅም፡፡ ለዚህም መላው የተቋማችን ማህበረሰብ ሂደቱንና 

ውጤቱን በበጎ ጎን በመውሰድ ለላቀ አፈፃፀም ጥረቱ ከአሁኑ መጀመር 

ይኖርበታል ማለት ነው፡፡  
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ተቋሙ እነዚህን ስርኣቶች ወይም ሲስተሞች 

ተግባራዊ ማድረግ በመጀመሩ ከመረጃ አያያዝ ጋር 

በተገናኘ ይከሰቱ የነበሩ አንዳንድ ችግሮች መቃለል 

ችለዋል፤ ወይንም እየተቃለሉ የመጡበት ሁኔታ 

አለ፡፡ ለምሳሌ ቀደም ሲል በሽያጭ ክፍልና 

በፋይናስ መካከል በሪፖርት ላይ ይመጡ የነበሩ 

መዛነፎች ተወግደዋል፣ የተለያዩ የሂሳብ ማስታረቅ 

ስራዎች ቀላል እየሆኑ መተዋል፣ በጥገና ክፍሎች 

ተፈላጊ እቃዎች የት እንደሚገኙ፣ መቼ መገዛት 

እንዳለባቸው በቀላሉ መለየት በሚያስችል ሁኔታ 

መረጃ እንዲኖር ማድረግ ማስቻሉ፣ ሀብትን 

(resource) በአግባቡ ለመጠቀም የተመቻቸ 

ሁኔታ እየተፈጠረ መቷል ብሎ መጥቀስ ይቻላል፡፡  

በኢንስቲትዩቱ ይህ ዘመናዊ ስርዓት ተግባራዊ 

መደረግ ከጀመረ ወዲህ በአፈፃፀም ያለውን ሁኔታ 

አስመልክቶ አንድ አጋጣሚ የፈጠረው መድረክ 

መረጃ የክፍለ ዘመኑ ትልቁ ሀብት ነው፡፡ 

በመሆኑም ነው ተቋማችን በእጅጉ 

ተለዋዋጭ በሆነ የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ 

ዘመን ውስጥ ይመጥነኛል ብሎ የሚያስበውን 

የመረጃ ስርአት ቴክኖሎጂውን በግንባር 

ቀደምትነት እየመራ ያለውን የ ERP 

የመረጃ ስርኣት መርጦ ወደ ትግበራ ሂደት 

ከገባ ከሁለት ዓመታት በላይ ተቆጥረዋል፡፡ 

በነዚህ ጥቂት ዓመታት ውስጥ 11 የሚሆኑ 

ስርኣቶች ተግባራዊ የተደረጉ ሲሆን እነሱም 

የሰው ሀይል፣ የምርት፣ የቤተመጽሀፍት 

ማናጅመንትና መረጃ፣ የትራንስፖርት፣ 

የጥራት ቁጥጥር፣ የምርት ሽያጭ፣ የጥገና፣ 

የፋይናንስ፣ የደሞዝ ፔሮል፣ የግዥና አቅርቦት 

ሲስተሞች ናቸው፡፡ 

ላይና ሰራተኛው በዚህ ዙሪያ ስላለው 

ጠንካራና ደካማ አፈፃፀሞች ጋር ተያይዞ 

ይንፀባረቁ የነበረውን የውይይት ሀሳቦች 

ለማቃኘት ተሞክሯል፡፡  

በውይይቱ የተሳተፉት ከክትባት 

ጥራትና ቁጥጥር ዶ/ር ሰናይት በለጠ፣ 

ከህይወት ያላቸው ባክቴሪያ አቶ 

ምርነህ አካሉ፣ ከሚዲያ ክፍል ወ/ት 

መሳዬ ታዬ፣ ከፋ/ግ/ን/አስ/ አቶ በላቸው 

ዘውዴ፣ ከክትባት ሽያጭ አቶ ዋጋሪ 

ገመቹ፣ አቶ አለማየሁ ጥንቅሽ ከ ICT 

አቶ አብራሃም ፈቀደ የክፍሉ ሀላፊና 

አቶ ሮጀር ብርሃኑ በክፍሉ ባለሙያ 

ያነሷቸውን መከራከሪያ ሃሳቦችን ስናይ 

የሚከተለውን እናገኛለን፡፡  

Page 12  

የእውቅና ውጤት   

የመረጃ አያያዝ ሥርዓት በብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ ኢንስቲትዩት 
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በቅድሚያ ተሳታፊዎችን ህዝብ ግንኙነት ክፍሉ ለሰጡት ጊዜና 

አስተያየት በታዳሚያን አንባቢዎች ስም ለማመስገን ይወዳል፡፡  

ሁሉም አስተያየት ሰጪዎች የሚስማሙበት ሲስተሙ ተፈላጊ 

መረጃዎችን በበቂ ሁኔታ የመስጠት፣ ፕሮሰስ የማድረግና 

በጥራትና ፍጥነት የመስጠት አቅም ያለው በመሆኑ እጅግ 

ውጤታማ እያደረገን ይገኛል ብለዋል፡፡ ስራዎችን በመናበብና 

በቅንጅት ለመስራት ከማስቻሉም በላይ ችግሮች የት ነው ያሉት 

ብሎ በቀላሉ ለመለየት ማሳቻሉን፣ መረጃን ከመመገብ አኳያ 

ቀላልና ማንኛውም የኮምፒተር ችሎታ ያለው መስራት የሚችል 

መሆኑን፣ ሲስተሙ ራሱ ስራውን እንድትሰራ የሚጋብዝና ምን 

መስራት እንዳለብህ ስለሚጠይቅህ ምን እንደምትሰራ የሚመራ 

መሆኑን፣ በእቅድ እንድትመራም ያደርጋል፣ እለታዊ የሥራ 

ፕሮግራሜ ምንድነው ብሎ አውቆ ለመንቀሳቀስም ያስችላል፣ 

ለክትትል ድጋፍና ቁጥጥር ስራም አመቺ ነው፤ … ወዘተ 

የሚሉት በተሳታፊ ተወያዮቹ የተሰጡ አስተያየቶች ናቸው፡፡ 

እነዚህ አፈፃፀሞች በክትባት ጥራትና ቁጥጥር፣-  አልፎ አልፎ የ 

ICT ባለሙያ ካልሆነ እኛ መንካት የማንችላቸው የሴቲንግና 

የሲስተም ችግር የሚጋጥም መሆኑን፣ እስካሁን የ BMR (የአንድ 

ምርት አጠቃላይ ሂደት ያለፈት ታሪክ) ትሬስ ባክ አድርጎ 

እየሰጠን አይደለም ያሉ ሲሆን የላይቭ ባክቴሪያል ባለሙያው፣-  

ምንም የሲስተም የሚባል ችግር የለም፤ ሲስተሙን መተግበር 

ከሁለት ዓመት ያላነሰ ጊዜ ወስደናል ሆኖም እስካሁን 

አልበሰለም ማለት ይቻላል፤ ችግሩ ለሲስተሙ መረጃ 

የሚመግብ ባለሙያ ጋ ያለ አመለካት፣ የአልችልም ባይነት 

መንፈስ፣ በጥቅሉ የቁርጠኝነት ችግር ነው ያለው፤ 

መረጃው የተሟላ ማድረግ የምንችለው እኛ ነን እንጂ 

በሲስተሙ የሚሳበብ ነገር መኖር የለበትም፤ ስታክ የሚያደርግ 

ነገር እንኳን ሲኖር ችግሩ ያለበት ላይ አላርም በማድረግ 

እንድናይ ያደርጋል ብለዋል፡፡  

የሚዲያ ክፍል ባለሙያዋ.-  በበኩሏ ሲስተሙን ተግባራዊ 

የማድረግ ሂደቱ እንደኛ ክፍል የተሳካ ነው ማለት ይቻላል፤ 

ሆኖም ግን በጊዜ ሂደት እየተፈታ ሊሄድ የሚችል መለመድ 

ያለበት ሲስተሙ እየሰራ እያለ አሁንም መረጃን በወረቀት ይዞ 

የመምጣት ሁኔታዎች አልፎ አልፎ መታየቱ፣  

 ለምሳሌ እኔ ወደዚህ ክፍል ከመምጣቴ በፊት ከምሰማው በመነሳት ስራው 

አሰልቺና አድካሚ ለመተግበር የሚያዳግት እንደሆነ ነበርና የማስበው ወደ 

ክፍሉ መጥቼ በሲስተሙ ላይ መስራት ስጀምር እንደሰማሁት ሳይሆን ስራን 

የሚያቀል ጊዜን የሚቆጥብ ቀደም ሲል በሀርድ መረጃዎችን ለመሙላት ከ 

30 ደቂቃ ያላነሰ ጊዜ የሚወስድብኝን በ 5 ደቂቃ መስራት የቻልኩበትን 

ሳስብ ችግሩ የአመለካከትና የቁርጠኝነት ነው ብዬ አያለሁ ማለቷ ከላይቭ 

ባክቴሪያል ባለሙያው ጋር ያስማማቸዋል፡፡ ባለሙያዋ አያይዛ ሲስተሙ 

የሥራ መደራረብንና የወረቀቶች መብዛትን ይቀንሳል፣ ስራን የተቀላጠፈ 

ያደርጋል፣ በዘመናዊቱ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም ያስችላል ብላለች፡፡ 

የየሚዲያዋ ባለሙያ ያልሸሸገችው ነገር ቢኖር በክፍሉ ስራውን ለመስራት 

ፍላጎቱና ተነሳሽነቱ እያላቸው በጉዳዩ ዙሪያ ፍላጎቱ ያላቸውን ሰራተኛ 

ለማብቃት ዝግጁ የሆነው እያለን በክፍሉ አንድ ለናቱ የሆነች ኮምፒዩተር 

ብቻ በመኖሩ በሷ ለማስተማር መቸገራቸውን፤ ምክንያቱም ለማስተማር 

ሲባል በሚደረገው ጥረት ተፈላጊ መረጃዎች ሊጠፉ ይችላሉ የሚል ስጋት 

እንዳላቸው ጠቅሰዋል፡፡ ስለዚህ በክፍሉ ካለው የሥራ ስፋት፣ የሰው ሀይል 

ብዛት አኳያ እስከ ዛሬ በተደጋጋሚ ጠይቀው ለ2008 እንደሚያገኙ ተስፋ 

ያደረጉት ኮምፒተር ምላሽ የሚጠባበቁ መሆኑን ገልፀዋል፡፡ ዳታዎች ወደ 

ሲስተሙ መግባት ከጀመረ ቆይቷል፤ በመሃል ተቋርጦ እንደገና ከወራት 

በኋላ የጀመርንበት ሁኔታ ያለ ሲሆን አሁን ላይ ዳታውን መግበን የሀምሌን 

ሳንጨርስ ነሐሴ ደርሷል፤ ስለዚህ የተስተካከለ ዳታ ኖሮ ፍሰቱ ተመጣጥኖ 

እንዲሄድ በዘመቻ መልክ ካልተሰራ ባለን ሀይል ከመደበኛ ስራችን ጋር 

ማጠናቀቅ ስለሚያስቸግር ተጨማሪ የሰው ሃይል ባለሙያና ኮምፒተር 

ያስፈልጋል፣ የሀምሌን ወር ዳታ ለማስገባት ስንሞክር ያልተካተተ የክትባት 

አይነት (አንትራክስ) ስላለ እንዴት እንደምናረግ አስቸግሮናል ያሉት 

የክትባት ምርት ሽያጭ ክፍል እንደዚሁ ተነስቷል፡፡ በዚሁ ክፍል 

የኮምፒተር መጎተት ችግር ደንበኛን በምናስተናግድበት ጊዜ ጊዜ እየበላብን 

የመምጣቱ ችግርም ትኩረት ሊያገኝ ይገባል የሚል አስተያየትም ቀርቧል፡፡        
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የ ERP ስርዓት ተግባራዊ መሆን ለፋይናንስ ግዥና ንብረት አስተዳደር 

ስራ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለውና በስራው ስርነቀል ለውጥ የሚያመጣ 

መሆኑን የሥራ ሂደቱ ሀላፊው የገለፁበት ሁኔታ በፊት ረዥም ቀናትና 

ሰአታት የሚወስዱ ስራዎች በግማሽ የሚቀንሱ እንደሆነ፣ በሀዋላ፣ በቼክ 

ክፍያዎች፣ የሂሳብ ስራው ከሚያገናኙት ክፍሎች ጋር ተናቦ ለመስራት 

ያስቻለ፣ ችግር እንኳን ቢያጋጥም መፍትሔ ለመስጠት ቀናት ሊወስድ 

የሚችሉ ጉዳዮች ወዲያውኑ በመነጋገር ለመፍታት እድል የሚሰጥ 

ከፍተኛ ፋይዳ እንዳለው ገልፀዋል፡፡ በክፍላቸው በአተገባበር ሂደቱ 

ካጋጠማቸው ችግር የጠቀሱት የሂሳብ ስራ በጣም ተያያዥነት ያላቸው 

በአንድ አይተም ከ 4 ያላነሱ ምዝገባ የሚካሄድበት ለየአይተሙ በሁሉም 

ምዝገባ ኮድ ( የኢነቬንተሪና የሂሳብ መለያ ኮድ) የሚሰጥበት፣ አንዱን 

ስራ ጥለህ ሌላውን ብለህ መተው የማትችልና ስራው ጎን ለጎን የሚሄድ፣ 

በሲስተሙ መሰረት መስመር ውስጥ ገብተህ ለመሄድ ጊዜ ባለሙያና 

ሂደቱ ረዥም ጊዜን የሚጠይቅ በመሆኑ በእስካሁኑ ያለው በአፈፃፀም 30 

በመቶ ያህል ላይ ይገኛል ብለዋል፡፡ በሰው ሀይል በኩል ስራውን 

በቋሚነት ሰው መቅጠር ባያስፈልግም በኮንትራት በዘመቻ በተወሰነ ጊዜ 

እንዲያልቅ ጥረት ለምን አልተደረገም የሚል ጥያቄ ቀርቦ ለ2008 ያለ 

የሌለ ሀይላችንን አሰባስበን ለመረባረብ ዝግጅት ጀምረናል ያሉት 

ሃላፊው የኮንትራት ስራው ይሰራል ከተባለ ጠንካራ የሂሳብ ባለሙያን 

ይጠይቃል ብለዋል፡፡  

በተቋሙ ዘመናዊ መረጃ አያያዝ ስርአት መሰረት የመጣል ሂደትና 

በአተገባበሩ ዙሪያ በሚነሱት ጉዳዮችና በሂደት ላጋጠሙ ችግሮች 

መፍትሄ ከማስቀመጥ አኳያ የተቋሙ የ ICT አገልግሎት ሀላፊና 

የሲስተም ባለሙያ አስተያየቶችን የዚህ ዝግጅት ማሳረጊያ አድርገናል፡፡ 

² በተቋሙ ሲስተሙ መተግበሩ ያለው ጠቀሜታ ከላይ ተሳታፊዎች 

በሰፊው ያስቀመጡትና ከዚያም በላይ ተቋሙ በሀገራዊና አህጉራዊ ደረጃ 

በክትባት ምርትና ምርምር ስራ ያለውን ተወዳዳሪነት ወደ ላቀ ደረጃ 

ከሚያደርሱት አንዱ ዘመናዊ የመረጃ ስርዓት መተግበሩና ውጤታማ 

ለመሆን ትልቅ አስተዋፅኦ ያለው እንደሆነ አስረድተዋል፡፡ ስርአቱን 

ለመተግበር ተቋሙ በቁርጠኝነት እየሄደበት ለመሆኑ ለዚህ ሲባል 

የወጣው ወጪ ከፍተኛ ሲሆን ለስልጠና የጠየቀውም ጊዜና የተሳተፈው 

የሰው ሀይል የመረጃ ስርአቱን በሙሉ አቅሙ ተግባራዊ ለማድረግ 

የሚያስችል ነው፡፡ የእስካሁኑ አተገባበር ሲታይ ከክፍል ክፍልና ከሰው 

ሰው የሚለያይ ሲሆን ውጤት አምጪ ስራ የሰሩና በመስራት ላይ ያሉ 

መረጃዎች አሉ፡፡ በአንፃሩ ለጉዳዩ ከምንሰጠው ግምትና ትኩረት ማነስ 

የተነሳ ዛሬ ላይ የዛሬ 6 ወርና ከዚያ በፊት ባለው ደረጃ ሊገለፅ የሚችል 

የአስተሳሰብ ለውጥ ያላመጡ እንዳሉና ስርአቱን ወደ ተግባር 

በመተርጎም ሂደት ክፍተቶች የሚታዩባቸው ክፍሎች የዚህ ማሳያ ተደርጎ 

መውሰድ ይቻላል፡፡ ስራው ትጋት፣ ቁርጠኝነት፣ የእችለዋለሁ መንፈስና 

ውስጣዊ እምነትን ማጎልበት ይጠይቃል፡፡ ያለበለዚያ ከገበያ እንደሚገዛ 

ያለቀለት ሸቀጥ በመቁጠር ቁጭ ብለን ካየን ፈቀቅ የሚል ነገር 

አይኖርምና፡፡ 

በተቋሙ የመረጃ ስርአቱን ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ ርቀት ለመሄድ 

ተሞክሯል፡፡ የተቋሙ የሥራ አመራር ችግሩን ለመፍታትና ስርአቱ 

ገቢራዊ እንዲሆን በርካታ ጊዜ የመነጋገሪያ አጀንዳ አድርጎ ተወያይቶበት 

መፍትሄ ሰቷል፡፡ ከሁሉም በላይ ግን የኢንስቲትዩቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ 

ዶ/ር ማርታ ያሚ ከክትትልና ድጋፍ አኳያ እስከታች ወርደው 

በማነጋገርና ተግባራዊ ሂደቱን እስከመፈተሸ ጥረት ያደረጉበት ሂደት 

ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው፡፡ ስልጠናም አስመልክቶ በውስጥ ሰፊ 

ጊዜ ወስዶ ለማሰልጠን ተችሏል፡፡  

እነዚህ ጥረቶች ሁሉ ኖረው በዚህ ረገድ ያለውን ክፍተት ያልፈቱት 

ክፍሎችና ሰራተኞች ማድረግ ያለባቸው አንድ ነገር እንዳለ የዝግጅት 

ክፍሉ ያምናል፤ ይኸውም በየሥራ ክፍሉ የሲስተም ተወካዮች አሉ፤ 

እንደ ዘርፉ ባለሙያ አስተያየት ችግሮቹ ከነሱ አቅም በላይ እንዳልሆነና 

በቁርጠኝነት ስሜት በተነሳሽነት ወደ ስራው የገቡና ውጤታማ የሆኑ 

አንዳንድ ክፍሎች እንዳደረጉት ሁሉ በችግሩ ዙሪያ ቁጭ ብሎ 

በመነጋገርና የተቀመጠውን የመፍትሔ ሀሳቡን ወደ ተግባር በመቀየር 

ብቻ ይህን ዘመናዊ የመረጃ ስርአት ገቢራዊ ማድረግ ይቻላል የመቋጫ 

ሀሳባችን ነው፤ ቸር እንሰንብት፤   

 

 

                   

የላብራቶሪ ተገንብቶ ሲያልቅ የሚይዘው የመጨረሻ ቅርፅ 
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በተቋሙ የ2008 የህዝብ ግንኙነት ተልዕኮ፡-  

ለኢንስቲትዩቱ ራዕይ ተልዕኮ መሳካት የውስጥና የውጭ 

ህብረተሰብ በዋናነት የተገልጋዩን ፍላጎት ያማከለ ቀልጣፋ 

ውጤታማና ቀዳሚ የኮሚኒኬሽን መረጃን ተደራሽ 

በማድረግ የመልካም ገፅታ ግንባታና የተጀመረው የለውጥ 

ስራ ስኬታማ እንዲሆን መስራት   

በብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ 
ኢንስቲትዩት የ 2008 የህዝብ ግንኙነት 

ስራዎች ስትራተጂያዊ ግቦች  
ግብ 1.   የደንበኛ እርካታ ማሳደግና ዘለቄታዊነቱን ማስቀጠል 

ግቦቹን ለማሳካት የተቀመጡ ዋና ዋና ተግባራትና አፈፃፀማቸው 

ከአገልግሎት አሰጣጥ አኳያ በተቋሙ ደንበኛው ፍላጎቱን፣ 

አስተያየቱንና /እርካታውን/ ቅሬታውን የሚገልፅበት ስርዓት ቀጣይነት 

እንዲኖረው በተቋሙ በዚህ ዙሪያ ከሚሰሩ የሥራ ክፍሎች ጋር 

መስራት፤ ተጠቃሚው ህብረተሰብ ድርጅቱ የሚሰጠውን ቀልጣፋ 

አገልግሎት ተረድተው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ አስፈላጊውን 

ቅስቀሳ ማድረግ 

ግብ 2. በደንበኛ ፍላጎት ላይ የተመሰረተ መረጃን ማቅረብ ግቦቹን 

ለማሳካት የተቀመጡ ዋና ዋና ተግባራትና አፈፃፀማቸው  

የኢንስቲትዩቱ ዓላማና ከዓላማው የመነጩ የተቋሙን ተልዕኮና ራዕይ 

የተግባር አፈፃፀም የፋይናንስ አቋም ጭምር በተለያዩ የሚዲያ አግባቦች 

ማስተዋወቅ በተቋሙ ዙሪያ የተከናወኑትን አስፈላጊ መረጃዎች 

በማዘጋጀት ለደንበኞችና ለተጠቃሚዎች እንዲሁም ግንኙነት ላላቸው 

አካላት ማሰራጨት /በህትመት ውጤቶች/ ከሚመለከታቸው ጋር 

በመተባበር የኢንስቲትዩቱን የሥራ ሂደት በፎቶ ግራፍ፣ በተንቀሳቃሽ 

ፊልም ወይም በቪድዮ ኤግዚቢሽን በማዘጋጀት ለህዝብ እይታ ማቅረብና 

ማስተዋወቅ፤   

ግብ 3. የሀብት አጠቃቀምና ውጤታማነትን ማሳደግ 

  3.1 ግቦቹን ለማሳካት የተቀመጡ ዋና ዋና ተግባራትና አፈፃፀማቸው 

  3.1.1 በሥራ ክፍሉ ለስራ የተሰጡትን ሀብት በትክክል በሥራ ላይ 

ማዋል 

ግብ 4. ውጤታማና ቀልጣፋ የመረጃ ልውውጥና ኮሙኒኬሽን ስርዓት 

ተግባራዊ ማድረግ 

   4.1 ግቦቹን ለማሳካት የተቀመጡ ተግባራት ዋና ዋና ተግባራትና 

አፈፃፀማቸው 

 4.1.1 በተቋሙ የሚኖሩትን የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ማቀድ፣ 

ማደራጀት፣ መምራት፣ ማስተባበርና ተግባራዊ ማድረግ፤ 

       4.1.2 ተቋሙ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ 

እንዲታወቅ /በሲምፖዚያም፣ በኤግዚቢሽን፣ በሰሚናር … ወዘተ / 

እንዲሳተፍና አገልግሎቱን ለማስተዋወቅ የሚችልበትን መንገድ 

እያጠናና ከሌሎች ጋር በመመካከር ፕሮግራም በማዘጋጀት ተግባራዊ 

እንዲሆን ሀላፊውን ማማከር፤ 

       4.1.3 ከተጠቃሚና ከሚዲያ እንዲሁም ህብረተሰቡ 

ስለድርጅቱ የሚሰጡ አስተያየቶች በመከታተልና በማሰባሰብ አሰራሩ 

ይበልጥ በሚሻሻልበትን መንገድ አፋጣኝ ምላሽ እንዲሰጥ መጠቆም፣ 

የተዛቡ አስተያየቶች ካሉ ማብራራትና ማስረዳት፤ 

ግብ 5   በ ICT በመታገዝ ውጤታማ ሥራ ለመስራት የሚያስችል 

አቅም በስልጠና በልምድ ልውውጥ ማሳደግ 

    5.1 ግቦቹን ለማሳካት የተቀመጡ ተግባራት ዋና ዋና ተግባራትና 

አፈፃፀማቸው 

   5.1.1 ለመረጃ ማሰባሰብ፣ ማቀነባበርና ማሰራጨት የሚረዱ ሥራ 

መሳሪያዎች እንዲሟሉ መጠየቅ 

   5.1.2  በተቋሙ ድኅረ-ገፅና ሌሎች ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ 

የሚወጡ መረጃዎች ይዘት የመንግስት ፖሊሲ ስትራተጂና 

የተቋሙን ተልዕኮ ያገናዘበ ወቅታዊ መሆኑን ማረጋገጥ 

   5.1.3 በስራ ክፍሉ የሚኖረውን የክህሎት ክፍተትና ተፈላጊ የሰው 

ሀይል እንዲሟላ በስልጠናና በቅጥር ሲፈቀድ ተሳታፊ 

መሆንና የነበረውን ክፍተት ለመሙላት ጥረት ማድረግ 

ለበለጠ መረጃ፡- 0911– 695074 
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ኮሙኒኬሽን  ለለውጥ  

በአለማችን ላይ የሰው ልጅ 

እንዲገለገልባቸው ፈጣሪ ከለገሰን 

ሀብት መካከል ፈረስ አንዱ ነው፡፡ 

ሰዎች ከጥንት ጀምሮ ፈረስን 

እየተገለገሉባቸው ያለው 

ከሚታወቁ ዋና ዋና አገልግሎቶች 

መካከል ለማጓጓዣ፣ 

ጉልበታቸውን ለእርሻ፣ ለመዝናኛ፣ 

ፈረስን በመጠቀም የተለያዩ 

ትርኢቶችን ለማሳያ፣ በጥንት ጊዜ 

በጦር ሜዳ ውሎ ለውጊያ፣ 

በአንዳንድ ሀገራት ለምግብነት፣ 

ለክብር፣ ለጌጥ፣ ከነዚህም ባለፈ 

ለተለያዩ ጉዳዮች 

እንደሚጠቀሙባቸው መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡፡ እንዲህ ከሆነ ፈረስ 

ለሰው ልጅ ያለው ፋይዳ እጅግ 

ከፍተኛ እንደሆነ እንገነዘባለን፡፡   

በሀገራችንም  ፈረስ የሚሰጠው 

ጥቅም ምናልባት ከምግብነት ሌላ 

ከላይ የተመለከቱትን አብዛኛውን 

አገልግሎት ይሰጥ እንደነበረና ዛሬ 

ላይም እየሰጠ እንደሆነ 

ብዙዎቻችን ባለን መረጃ 

እንስማማበታለን፡፡ በዚህ 

በብሔራዊ የእንስሳት ጤና ጥበቃ 

ኢንስቲትዩት ግን ፈረስን 

በተመለከተ ከላይ ከተመለከቱት 

ተግባራት በላይ በሚሰጠው 

ግልጋሎት እያንዳንዳችንን የሚነካ 

ከኛም አልፎ ሚልዮኖችን 

እንደዚሁ ተጠቃሚ የሚያደርግ 

የባለቤቱ ብቻ ሳይሆን የሀገር 

ባለውለታ ሆኖ እናገኛለን፡፡  

እስቲ ማን ይሙት በአለማችን 

የሰው ልጅ ለሰው ከሚውለው 

ውለታ አኳያ ሲመዘን ገንዘብ፣ 

መሬት፣ ሌሎች ውድ ስጦታ 

ከመስጠት በላይ መተኪያ 

የሌላትን ውድ ህይወት በመስጠት 

ዳር ድንበርን ከወራሪ ጠላት 

የሚከላከል በራሱ አጥንት 

ክስካሽና በሚያፈሰው ደም 

የዜጎችን ሰላም ከሚጠብቀው 

የሀገር መከታ የሆነው ወታደር 

ከሚከፍለው ዋጋ በላይ አለ? 

በተለያዩ ምክንያት በበሽታ 

ይሁን በሌላ ለጉዳት ተጋልጠው 

ሆስፒታል በመግባት ደም 

ለሚያስፈልጋቸው ወገኖች ደም 

የሚለግሱ ለጋሾች  

የሚያበረክቱት ከህይወት 

መስጠት ቀጥሎ ሊመጣ ይችል 

ይሆናል፡፡ ይህን ውለታ ነው 

የተቋማችን ፈረሶች እየዋሉልን 

ያሉት፡፡  

አቶ ድንቁ ለገሰ በተቋሙ 

የረዥም ጊዜ አገልግሎት ዘመን 

ያስቆጠሩ አንጋፋ ሰራተኛ 

ናቸው፡፡ ዛሬ ላይ በዚህ 

በተቋሙ የቆይታ ዘመናቸው 

የወጣትነት ዘመን ጨርሰው 

ፀጉራቸው ሁለት ቀለም መልክ 

ይዞ እስከተገኙ ድረስ 

እሳቸውም ሆኑ ሌሎች 

ሁልጊዜም ደከመኝ ሰለቸኝ 

ሳይሉ ለተቋማቸው የሚሰሩ 

ባለውለታዎች እንዳሉ ሁሉ 

በጊዜ ቀመር ሲለካ ላለፉት 35 

ዓመታት ከሳቸው ጋር ጉልበቱን 

ሳይሆን አንገታቸውን ሰተው 

አይደለም ጉልበት አይደለም 

ላብ ደማቸውን ለዚህ ተቋም 

ዓላማ ከሚሰጡ ፈረሶች እንዳሉ 

ከነስማቸው ያስታውሳሉ፡፡  

የፈረሶቹ ተንከባካቢ ሰራተኞች 

በሰጧቸው ስያሜ እነ 

እስክንድር…. በማለት እየጠሩ 

ያስታውሷቸዋል፡፡ የእስክንድር 

እድሜ 35 ዓመት ሆኖ ቢያንስ 

ግን ለተቋሙ ለ30 ዓመታት 

በሳምንት 3 ሊትር ደም የለገሰ 

እንደዚሁ ደከመኝ ሰለቸኝ 

ሳይል ደም ሲሰጥ አርጅቶ 

የሞተ፣ ሲያበረክት የቆየው ውድ 

ዋጋ ያለው ደም የመስጠት 

ተግባር እንዳይቋረጥ ሌሎች 

ተተኪ ያፈራ፣ ዛሬም በሱ ፈለግ 

ላለፉት 10፣ 15፣ 20 ዓመታት 

በተመሳሳይ መልኩ ውድ 

ደማቸውን እየለገሱ ያሉ 

ባለውለታ ፈረሶችን በኛ ተቋም 

የእንስሳት ማቆያና እንክብካቤ 

እናገኛለን ብለዋል፡፡   

አቶ ዋቅጂራ ከበደ በበኩላቸው 

እነዚህ ፈረሶች በኢንስቲትዩቱ 

ሲሲፒፒ፣ ሲሲቢፒ ለተባሉ 

ፍየሎቸን የሚያጠቃ የእንስሳት 

በሽታ መከላከያ ክትባት ምርት 

ስራ የሚያገለግል ሚዲያ 

ዝግጅት የሚውል ደም 

እንደሚሰጡ ይናገራሉ፡፡ 

በኢንስቲትዩቱ ለክትባት ምርት 

የሚያገለግልን ሴረም 

ለማዘጋጀት በየሳምንቱ ከአንድ 

ፈረስ በአንድ ጊዜ እስከ 3 

ሊትር እንደሚቀዳና ከ24ቱ 

በሳምንት 72 ሊትር በአማካኝ 

በየሳመንቱ ለዚህ አገልግሎት 

የሚውሉ ብዛታቸው 24 

ከሚሆኑ ፈረሶች በሚቀዳው 

ደም ሚዲያ ይዘጋጃል 

ብለዋል፡፡ 

ነበር፡፡  

ኢንስቲትዩቱ እነዚህን ፈረስ 

መጠቀም ባይችል የተባለውን 

የፈረስ ደም ከውጭ በውድ ዋጋ 

ማስመጣት ግድ ይሆንበት 

ነበርያሉት አቶ ዋቅጅራ አሁን 

ግን  
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ስለውለታቸው እንናገር! 

በኛው ባለሙያና በኛው በተቋሙ 

ግቢ ፈረሱ ደም በመስጠት  

ተቋሙ በበኩሉ አስፈላጊውን 

እንክብካቤ በማድረግ የሰቶ 

መቀበል ግንኙነት በመፍጠር 

በይበልጥ ተጠቃሚ እየሆነ ነው 

ብለዋል፡፡ እውነትም ጉዳዩን 

በጥልቀት ካየነው ከእንድ ፈረስ 

በሳምንት 3 ሊትር በወር ወደ 12 

ሊትር፤ ከ24ቱ ፈረሶች ወደ 3456 

ሊትር ደም ይበረከታል ማለት 

ነው፡፡ ደሙ ቢገዛ የሚገዛበትን 

ዋጋ ግምት ለውድ አንባቢዎቻችን 

ብንተወውና በዚህ መጠን ሴረም 

የሚዘጋጀው ክትባት በዶዝ፣ 

ሲሸጥ የሚያስገኘው በሚልዮኖች 

የሚቆጠር ገንዘብ ብቻ ሳይሆን 

ክትባቱ ከበሽታ የሚታደጋቸው 

እንስሳትና በእንስሳቱ ጤና መሆን 

ተጠቃሚ የሚሆነው ወገኖቻችንን 

ብናስብ ፋይዳው እጅግ የላቀ 

እንደሆነ መገመት አያዳግትም፡፡  

አንድ ጊዜ በኢንስቲትዩታችን 

በአንድ የሥራ ግምገማ መድረክ 

አንድ ባለሙያ ጥንቃቄ ቢደረግ 

ብለው የተናገሩት ነገር  ከፈረሱ 

ደም ለመቅዳት ወደ በረት እሺ 

ብለው ስለማይገቡ አባሮ 

የማስገባቱ ነገር የተፈለገውን 

ምርት እንድናገኝ ካለማድረጉም 

በላይ በፈረሶቹ ላይ ያለመረጋጋትና 

ጭንቀት ስለሚፈጥር ደማቸውን 

ለመቅዳት አረጋግተን መሆን  

አለበት ያሉት ለእንስሳው ከመኖና 

ጤናቸው እንክብካቤ ባሻገር 

ምንም እንኳን ለምንሰበስበው 

ምርት ብለን ቢሆንም በእጅጉ  

ልንጨነቅላቸው እንደሚገባ 

የሚያመላክት ነገር እንዳለ 

ያስታውሰኛል፡፡  
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ለማዋልየተደረደሩት የደም ማጠራቀሚያ ባልዲዎች ሞልተው ካበቁ በኋላ 

ባለውለታው ፈረስ ከታሰረበት ተፈቶ ወደ ነፃነት ሜዳዉ እየጋለበ ሲሄድ ቆሞ 

ላየ ሰው የአይምሮ ሰላምና እርካታ ያጎናፅፋል፡፡  

ስለዚህ ፈረሶቻችን ለኛ ሁሉም ነገር ናቸውና እንንከባከባቸው የሁላችንም 

መልዕክት ነው፡፡  
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ከፈረስ ደም ሲቀዳ ስናስብ የውዴታ ግዴታ ሳይሆን የግዴታ ውዴታ አይነት 

ነገር ነው፡፡ ፈረሱ ወደ ክራሽ ገብቶ በጠባብ መተላለፊያ ውስጥ ወደላይም 

ሆነ ወደ ጎን እንዳይዘል ብረቱ ላይ ታስሮ እያቃሰተ የድረሱልኝ ድምፅ 

እያሰማ በደቂቃዎች በሚደቀነው የደም መያዣ ባልዲዎች ደሙ ተንቆርቁሮ 

ነውና ደሙ የሚወሰደው በቦታው ተገኝቶ ለሚያይ ሰው ያሳዝናል፡፡ በአንፃሩ 

ደግሞ የተፈለገውን የደም ምርት ተገኝቶ ለተፈለገው ልማት 

አዲሱ ብሔራዊ አርበኝነት ድህነትን በልማት ማሸነፍ ነው !!!! 

በተጨባጭ ውጤት የታጀበ ሥራ የሰራ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን ሀገር የሚገባውን ተደማጭነት 

ያገኛል፤ ክብርና ምስጋናም እንደዚሁ፡፡ በሀገራችን የተመፅዋችነት ታሪክ ተቀይሯል፡፡ በጋራ 

ጥቅም ላይ የተመሰረተ የግንኙነት ፍሬ በዚህም በሌላም እየጎመራ መምጣቱን የሚያመላክት 

ትዕይንት እንደሆነ ይሰማኛል፡፡ ኢትዮጵያውያን ዛሬም ነገም በኛነታችን መኩራት ይገባናል፡፡  

ባራክ ኦባማ ወደ ሀገራችን የመምጣቱና ያየነውን ማድረጉ የዚህ ውጤት ነው፡፡   / 

pr@nvi.com.et / 

ከማህበራዊ ሚዲያ ገፆች የተወሰደ 
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የችግኝ ተከላ እንቅስቃሴ በምስል  

 አረንጓዴ ልማት እንቅስቃሴ 2007  

ይህን ገፅታ ለመቀየር እየተሰራ ነው 

በኢንስቲትዩቱ  ህዝብ 

ግንኙነት የተዘጋጀ 

ስልክ፡- 0911 695074 


