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በ ፌዴራል  ጤና  ጥ በቃ  ሚኒ ስቴ ር  
የ ኢ ት ዮ ጵ ያ  ¾ጤ ና ና  ሥ ነ  ም ግ ብ  ም ርም ር  ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ት   

እንዲችሉና የላቦራቶሪ 
መረጃ አያያዝ ስርዓትን 
በተሻለ ሁኔታ በመተግበር 
ጥራት ያለው አገልግሎት 
መ ስ ጠ ት  እ ን ዲ ች ሉ 
ለ ማ ድ ረ ግ  መ ሆ ኑ ን 
የስልጠናው አስተባባሪ 

ለነፍሰ ጡር እናቶችና በጽንስ ክትትል 
ሕክምና እየተሰጠ ስላለው የጤና 
አገልግሎት ለመፈተሽና የመፍትሄ 
አማራጮችን ለመጠቆም የሚረዳ  

የዳሰሳ ጥናት  ለማካሄድ 20 
ለሚሆኑ ነርስ መረጃ 
ሰብሳቢዎች ከጥር 23 ቀን 
እስከ ጥር 25 ቀን 2004 ዓ/
ም ባሉት ቀናት የንድፈ 
ሀሳብና የተግባር ስልጠና 
በኢንስቲትዩቱ የሥርዓተ 
ጤና ዳይሬከቶሬት ተሰጠ፡፡ 
 
የጥናቱ ዓላማ በሁሉም 
ክልሎች በሚገኙ የጤና 
ተቋማት ለነፍሰ ጡር 
እናቶችና ለጽንስ ክትትል 
ሕክምና የሚሰጠው የጤና 
አገልግሎት በጤና ጥበቃ 
ሚ ኒ ስ ቴ ር  የ ወ ጣ ው ን 

ወደ ገጸ 3 ዞሯል 

 

በመላ አገራችን ከሚገኙት የጤና 
አገልግሎት መስጫ በሆኑና 
በጥናቱ በተመረጡት ጤና 
ተቋማትና  ሆስፒታሎች ላይ 

ከዚህ ቀደም ከወሰዱት 
የላቦራቶሪ መረጃ አያያዝ 
ስልጠና በኋላ በነበሩት 
እ ን ቅ ስ ቃ ሴ ዎ ች 
ባጋጠሟቸው ችግሮች 
ዙሪያና በሌሎች የመረጃ 
አጠቃቀም ስርዓቶች ላይ 
ያተኮረ የተሀድሶ ስልጠና 
ከጥር 22 ቀን 2004 ዓ/ም 
ጀምሮ በኢንስቲትዩቱ 
የስልጠና አዳራሽ ተሰጠ፡፡  
   
የ ስ ል ጠ ና ው  ዓ ላ ማ 
በተለያዩ ክልሎች የሚገኙ 
የጤና ላቦራቶሪዎች 
በተዘረጋላቸው የመረጃ 
መ ረ ብ  ተ ጠ ቅ መ ው 
የየእለት ክንውናቸውን 
የሚያሳይ መረጃ በተደራጀ 
መ ን ገ ድ  መ ያ ዝ 

የ ሆ ኑ ት  ወ / ሮ 
ትእግስት ሀብታሙ 
ገልጸዋል፡፡  
 
በ ስልጠናው  ላይ 
ከ መ ቀ ሌ 
ሆስፒታል፣ከጎንደር 

ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል፣ 
ከአዳማ ሆስፒታል፣ 
ከ አ ለ ር ት 
ሆ ስ ፒ ታ ል ፣ ከ ቤ ላ 
ሆ ስ ፒ ታ ል ፣ ከ ቅ ዱ ስ 
ጳውሎስ ስፔሻላይዝድ 
ሆስፒታል፣ከአ/አ ሪጅናል 

የሥልጠናው ተሳታፊዎች በከፊል  

የሥልጠናው ተሳታፊዎች በከፊል  
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ገጽ 2 

በላቦራቶሪ መረጃ አያያዝ ሥርዓት ...በላቦራቶሪ መረጃ አያያዝ ሥርዓት ... 
ላቦራቶሪ እና ከኢንስቲትዩቱ የተውጣጡ 
የላቦራቶሪ ባለሙያዎች የላቦራቶሪ 
ኃላፊዎችና የጥራት ኦፊሰሮች በጠቅላላው 
67 ሰልጣኞች መካፈላቸው ታውቋል፡፡ 
ስልጠናውን የኢትዮጵያ የጤናና ስነ ምግብ 

ምርምር ኢንስቲትዩት፣ ሲዲሲ-ኢትዮጵያ፣  
ኮመፕሮምድ  (Compromed)  ወኪል 
አክሌሺያ ከተባለ ድርጅት ጋር በቅንጅት 
በሶስት ዙር የተሰጠ መሆኑን ወ /ሮ 
ትእግስት አስረድተዋል፡፡ 

 
የላቦራቶሪ መረጃ አያያዝ ሥርዓት 
ለተዘረጋላቸው የሆስፒታል ላቦራቶሪዎች 
ስለ መረጃ አያያዝና አጠቃቀም ላይ ከዚህ 
ቀደም ሲል ሥልጠና መሰጠቱ ይታወሳል፡፡   
 
 

በህገ መንግስታችን አንቀጽ 40 ንዑስ አንቀጽ 6 መሠረት ማንም ኢትዮጵያዊ በጉልበቱ በእውቀቱ እና በገንዘቡ ተጠቅሞ በመሬት ላይ 

ለሚገነባው ቋሚ ንብረት ወይም ለሚደረገው ቋሚ መሻሻል ሙሉ መብት ተሰጥቶታል፡፡ ይህ መብት የመሸጥ፣ የመለወጥ፣ የማውረስ፣ 

የመሬት ተጠቃሚነቱን የማዘዋወር ወዘተ .. የመሳሰሉትን የሚያካትት ነው፣ 

 

በመጀመሪያ በመሬቱ እጠቀማለሁኝ እስካለ ድረስ ይጠቀምበታል ሊያወርሰውም ይችላል፡፡ በመሬቱ ላይ ደግሞ ግንባታ አሳርፎ አዲስ ሀብት 

ሊጨምር ይችላል፡፡ ይህንን ሀብቱንና በመሬት የመጠቀም መብቱን ደግሞ በፈለገ ጊዜ ይሸጣል ያስተላልፋል፣ አዲስ በፈጠረው ሀብት ላይ 

ገበያው የፈቀደውን ዋጋ  ትርፍ የማግኘት መብቱም የተጠበቀ ነው፡፡ በመሆኑም መጠቀም እስከፈለገ ጊዜ መጠቀም መቻሉ፣ ተጨማሪ ሀብቱን 

መሸጥ መቻሉ፣ የመጠቀም መብቱን ማስተላለፍ መቻሉ ለዚህም ተጠቃሚ የሚያደርገው ዋጋ ማግኘቱ የባለቤትነት መንፈስ እንዲጠናከር 

የሚያደርገው ከመሆኑም በላይ ሀብት የማፍራትና እሱን በመሻትም ተጨማሪ ሀብት የማፍራት መብት እንዳለው የሚያመላክት ነው፡፡  

በህገ መንግስታችን በግልጽ እንደተመለከተው መሬት የህዝብና የመንግስት ሀብት ነው፡፡ በመሆኑም የሊዝ አዋጁ መሬትን ህዝቦች እኩል 

የመጠቀም መብት እንዲኖራቸው ያደርጋል፡፡  እድሉን አግኝቶ መሬትን የመጠቀም መብት ያገኘው አካል ከሚከፈለው የሊዝ ክፍያ ለሌላው 

ድሀ ህዝብ መሰረተ ልማት በመገንባትና ኑሮ እንዲሻሻል የሚያደርጉ ሥራዎችን በማከናወን ሌላውም ህዝብ ተጠቃሚ እንዲሆን ይደረጋል፡፡  

  

የሊዝ አዋጁ የመኖሪያ ቤትን በመገንባት ለህዝቡ የተለያዩ አማራጮችን በማስቀመጥ በራስ አገዝ የመኖሪያ ቤት ለሚሰሩ በምደባ ቦታ  

እንዲያገኙ ይህም ተመጣጣኝ ዋጋ እንደሚሆንና በደንቡ በቀጣይ እንደሚወሰን፣ ለኮንድሚኒየም የሚሆን ቦታዎች በማዘጋጀት መንግስት ገንብቶ 

እንዲያስተላልፍ በማድረግ እና በመሳሰሉት ዝቅተኛው የህብረተሰብ ክፍል እንዲጠቀም ያደርጋል፡፡  

 

ለጥቃቅንና አነስተኛ ተቋማት ለማምረቻና መሽጫ ቦታዎችን በማዘጋጀት ዝቅተኛው ህብረተሰብ መስራትና ሀብት ማፍራት እንዲችል 

ማድረግ፡፡  

 

መሬት የህዝብና የመንግስት በመሆኑና በዚህም አዋጁ በግልጽ በተቀመጠው መሠረት ፡- መንገድ፣ ትምህርት ቤት፣ ጤና ጣቢያ፣ወጣት 

ማዕከል፣ የውኃ ፕሮጀክቶች እና የመሳሰሉት እንዲገነቡና ህዝቡ እንዲጠቀም የሚያደርግ ሲሆን በህገ መንግስታችን የተቀመጠው ጥቅሙ 

ለህዝቡ የሚያረጋግጥ ነው፡፡  

ትክክለኛ አልሚዎች ለሥራ የሚሆን መሬት በተረጋጋ የሊዝ ዋጋ እንዲያገኙ የሚያስችላቸው በመሆኑና በስፋት ወደ ልማት እንዲገቡ ስለሚያደርጋቸው 
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ገጽ 3 

የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነፃነት አዋጅ 

ቁጥር 590/2000 ክፍል ሦስት ድንጋጌዎች 

መሠረት ከማንኛውም የመንግስት አካል 

ዜጎች መረጃን ለመጠየቅ፣ ለማግኘት እና 

ለማስተላለፍ ያላቸውን መብት ተፈጻሚ 

ለማድረግ የሚያስችል አሰራር ተጀመረ፡፡ 

 

አዋጁ መረጃ ፈላጊዎች መረጃዎች በተቻለ 

መጠን በፍጥነትና በዝቅተኛ ወጭ ሳይደክሙ 

መረጃ የሚያገኙበትን አሰራርና ሥነ ስርዓትን 

በመመስረት መብቱን ተፈጻሚ የማድረግና የህዝብ 

ተሳትፎን የሥልጣን ባለቤትነትን የማረጋገጥ 

እንዲሁም የአሰራር ግልጽነት፣ ተጠያቂነትና 

ውጤታማነት የሰፈነበት የመንግስት አሰራርንና 

መልካም አስተዳደርን የማጠናከር አላማ እንዳለው 

በኢንስቲትዩቱ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ 

አቤል የሻነህ ገለጹ፡፡  

 

የመገናኛ ብዙሀንና የመረጃ ነጻነት አዋጁን  

ተግባራዊ ለማድረግ መስርያ 

ቤቱ የሚሰጣቸውን 

አገልግሎቶች ለህብረተሰቡ 

የማስተዋወቅ ግዴታ አለበት 

በመሆኑም የኢትዮጵያ የጤናና 

ሥነ ምግብ ምርምር 

ኢንስቲትዩትም ይህንን አዋጅ 

ተግባራዊ ከማድረግ አንጻር 

የተለያዩ ተግባራትን 

እያከናወነ መሆኑን የህዝብ 

ግንኙነት ኃላፊ ጠቅሰው 

በኢንስቲትዩቱ ካሉ ከተለያዩ 

ዳይሬክቶሬት የሚሰጡትን 

አገልግሎት ዝርዝር 

መረጃዎችን መመሪያዎችን ና ደንቦችን  

በመሰብሰብ ለመረጃ ጠያቂው ግልጽ በሆነ 

መልኩ ተጠርዞ እንዲቀመጥ ለማድረግ 

ከየዳይሬክቶሬቶች መረጃውን የማሰባሰብ ሥራ 

ተጠናቋል ብለዋል፡፡ 

 

በመሆኑም ይህ የተሰበሰበው መረጃ 

ለህብረተሰቡ ግልጽ በሆነ መልኩ ተጠርዞ 

የነፍሰ ጡር እናቶችንና የጽንስ ክትትልን ... 
የምርመራ መስፈርት መሰረት 
አድርጎ እየተከናወነ መሆኑን 
ወይም ያለመሆኑን መቃኘትና 
በጥናት ላይ የተመሰረተ መረጃ 
ለሚመለከታቸው አካላት 
ለማቅረብ መሆኑን የጥናቱ 
አስተባባሪና የሥርዓተ ጤና 
ምርምር ዳይሬክቶሬት ተ/
ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አበበ 
በቀለ አስረድተዋል፡፡ 
 
ጥናቱ  በ ሶስት  የመረጃ 
ማ ሰ ባ ሰ ቢ ያ  ስ ል ቶ ች 

የሚፈለገውን ኢንፎርሜሽን 
ያጠናቅራል፡፡ በመጀመሪያ 
የጤና አገልግሎት ሰጪውን 
ወይንም ሀኪሙን በህክምና 
ተቋሙ ስላለው አጠቃላይ 
ግብአቶችና አገልግሎት አሰጣጥ 
በማነጋገር መረጃ መሰብሰብ 
፣ቀጥሎም በምርመራ ወቅት 
በሀኪሙና በነፍሰ ጡር እናቶች 
መካከል ስላለው የአገልግሎት 
አሰጣጥ ሂደት መመልከት እና 
በመጨረሻም ተገልጋዮች 
የ ሕ ክም ና  አ ገ ል ግሎቱ ን 

አግኝተው ጨርሰው ከወጡ 
በኋላ በተሰጣቸው የሕክምና 
አ ገ ል ግ ሎ ት  መ ር ካ ት 
ያለመርካታቸውን በመጠየቅ 
ሂደቱን መገምገም የጥናቱ 
ስልቶች መሆናቸውን አክለው 
አብራርተዋል፡፡ 
 
በጥናቱ ዘጠኝ ቡድኖች 
እንዳሉና በእያንዳንዱ ቡድን 
ከሁሉም ሁለት ነርሶችና አንድ 
አስተባባሪ የተመደቡ ሲሆን፣ 
ጥናቱ ጥር 29 ቀን ተጀምሮ 

ለአንድ ወር ከክልሎች 
በተመረጡ ጤና ተቋማት 
እንደሚካሄድና የሚሰበሰበው 
መረጃ ተጠናቅሮና ተተንትኖ 
በዳሰሳ ጥናቱ የሚገኘው 
ውጤት ለውሳኔ ሰጪ አካላት 
በተቻለ ፍጥነት የሚላክ መሆኑ 
ታውቋል፡፡  
  
የ እናቶች የጤና ጉዳይ 
ከሚሊኒየሙ የልማት ግብ 
ከተያዙት መካከል አንዱና 
ዋነኛው በመሆኑ የጥናቱን 
ወጪ በሙሉ የሸፍነው የገንዘብ 
ሚኒስቴር ነው፡፡ 

አቶ አቤል የሻነህ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ 



የኢትዮጵያ ¾ጤናና ሥነ 
ምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት 

በኢትዮጵያ ¾ጤናና 
ሥነምግብ ምርምር 
ኢንስቲትዩት ሕዝብ 
ግንኙነት አገልግሎት 
በየአስራ አምስት ቀኑ 

ዘወትር ማክሰኞ 
የሚታተም 

 
 

አዘጋጆች፡- 
    አቤል የሻነህ 
    ፍቃዱ በሻህ 
    ፀሐይነሸ ኤሊያስ 
     
ፎቶግራፈር፡- 
ህዝብ ግንኙነት ጽ/ቤት 
     
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
ሐረገወይን ይግዛው 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

ehnri@telecom.net.et 

 

ገጽ 4 

አነስተኛ ገቢ ያለው ህዝብ ቤት መገንባት የሚያስችል አቅም እንደሌለው የታወቀ ጉዳይ ነው፡፡ ባዶ 

መሬት ቢኖረውም እንኳን መሬቱን ለሌላው ያስተላልፋል እንጂ መገንባት አይችልም፡፡ በመሆኑም 

መንግስት በከፍተኛ ድጎማ የኮንዶሚኒየም ቤት ገንብቶ በረጅም አመታት ክፍያ ለህዝቡ ማስተላለፍ 

አለበት ይህንን ክፍያ በረጅም ጊዜም ቢሆን እንዲከፍል በጥቃቅንና አነስተኛና በሌሎችም ሥራ ፈጥሮ 

ገቢው አድጎ አቅም እንዲኖረውና የቤት ባለቤትነቱን እንዲያረጋግጥ ያደርጋል፡፡ በ40%-60% 

ፖሊሲውም ዜጎች የተወሰነ ገንዘብ ቆጥበው ቀሪውን መንግስት በረጅም ጊዜ ክፍያ አበድሯቸውና 

የመስሪያ ቦታ በምደባ አዘጋጅቶላቸው ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ቤት እንዲገነቡ  ያስችላቸዋል፡፡ 

ከዚህም በተጨማሪ አነስኛ ገቢ ያለውን የህብረተሰብ ክፍል የመኖሪያ ቤት ችግር በዘላቂነት ሊፈታ 

የሚችል የቤት ልማት ፖሊሲ በመዘጋጀት ላይ ነው፡፡ በመሆኑም ይሄ አካሄድ በርካቶችን የቤት ባለቤት 

ሊዝ የሁሉንም ዜጎች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት የሚያረጋግጥ እስከሆነ ድረስ በሊዝ መሰጠት ተገቢ ነው 

እስካሁን በማህበር ተደራጅተው ቦታ በመውሰድ ቤት የሰሩ ሰዎች አብዛኛዎቹ በዝቅተኛ የሊዝ ዋጋ 

የተሰጣቸው ናቸው፡፡ በካሬ ሜትር ሀምሳ ሳንቲምና በዚሁ አካባቢ በሚገኝ ዋጋ የወሰዱ ቢሆንም በሊዝ 

አንዴ የተተከለ ዋጋ በውል የታሰረ በመሆኑ አይጨምርምና በነበረው ይቀጥላል፣ 

ለማህበራት በቀጣይም መሬት የሚሰጠው በሊዝ ምደባ በመሆኑ ዋጋው ዝቅተኛ ነው፡፡ ዝርዝሩ በደንቡ ላይ 

የሚወጣ ነው ፡፡ 

የኮንዶሞኒየም ቤት የሚሸጠው ቤቱ እንጅ መሬቱ ባለመሆኑ ሊዝ ሥርዓት ውስጥ መግባት 

ከተሞች በሊዝ ጨረታ የሚያወጡትን መሬት አስቀድመው መሠረተ ልማት ካሟሉ በኃላ ለህዝቡ ይፋ ያደርጋሉ  

ጨረታው ዘመናዊና ግልጽ አሰራርን የሚከተል ከመሆኑም በላይ ከአሰራር ውጪ የሚሄድን የመንግስት ፈጻሚ 

ተጠያቂ የሚያደርግ ነው  

ጨረታው የገበያውን ዋጋ መሠረት አድርጎ የሚሄድ በመሆኑ ም ፍትሃዊ ያደርገዋል 

ባለሀብቱ ወይም አልሚው ለልማቱ የተመቻቸ መሬት በገበያ ዋጋ በማግኘቱ ወደ ልማቱ በቶሎ እንዲገባ 

የሚያደርገው ሲሆን ከሚገኘው ገቢ ደግሞ መንግስት የህብረተሰቡን ገቢ በሚያሳድግና በተለያዩ መሠረተ 

ልማቶች ላይ ስለሚያተኩር ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ይኖራል፡፡   


