
በኢጤሥምኢ ሕዝብ ግንኙነት አገልግሎት በየአስራ አምስት ቀኑ ዘወትር ማክሰኞ በኢንስቲትዩቱ ክንውኖች ላይ በማተኮር የሚታተም 
ቅጽ 4 ቁጥር 3 ሚያዝያ  30 ቀን 2004 ዓ.ም 

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

ወደ ገጽ  4 ዞሯል 

   በውስጥ ገጾች፡ - 

 
 . የሥነ-ምግብ መርህ ትግበራ ዳስሳ ጥናት ላይ ያተኮረ ሥልጠና ተሰጠ 
 

ለኢንስቲትዩቱ ጥበቃ ሠራተኞች የወንጀል መከላከል ላይ ያተኮሬ ሥልጠና ተሰጠ  

ዜና እረፍት  

ተካሂዷል፡፡ 
 
የአውደ ጥናቱ ዓላማ በአገራችን የጤናው 
ልማት ዘርፍና በዓለም የጤና ድርጅት  
ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው የህብረተሰብ 
ጤና ችግሮች መካከል በወሊድ ምክንያት 
የሚደርሰው የእናቶች ሞት አንዱ በመሆኑ 
በአገራችን በተለይም በገጠር የሚኖሩ እናቶች 

ከድህረ ወሊድ በኋላ በሚያጋጥማቸው 
ከፍተኛ የደም መፍሰስ ምክንያት 
የሚደርስባቸውን የሞት አደጋ በመቀነስ 
የሚሊኒየም ግቡን ለማሳካት በሚያስችሉ 
ተጠንተው በቀረቡት የመፍትሄ ሃሳቦች ላይ 
ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ሰፊ 
ውይይት በማካሄድ ለፖሊሲ ውሳኔ 

በገጠር አካባቢ በሚኖሩ እናቶች ላይ ከድህረ 
ወሊድ በኋላ በሚፈስ ደም ምክንያት 
የሚከሰተውን የሞት አደጋ ለመቀነስ መወሰድ 
ስለሚገባው መፍትሄ ተጠንቶ በቀረበው የፖሊሲ 
ሀሳብ ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 
በመወያየት ተጨማሪ ግብዓቶችን ለማግኘት 
የሚረዳ አውደ ጥናት ሚያዚያ 12 ቀን 2004 
ዓ.ም በአዳማ ከተማ በአዳማ ጀርመን ሆቴል 

የሰው ልጅ የአዕምሮ ውጤት 
በሆኑ የፈጠራ ሥራዎች 
ላይ ያሉ ህጋዊ መብቶች ላይ 
ያ ተ ኮ ሬ ው  የ ግ ን ዛ ቤ 
ማ ስጨ በ ጫ  ሥ ልጠ ና 
ለ ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ 
ተመራማሪዎች መጋቢት 20 
ቀ ን  2 0 0 4 ዓ . ም 
በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ 
ተሰጠ፡፡ 
 

ስልጠናውን  ያ ዘጋጁት 

የኢንስቲትዩቱ የሕግ አማካሪ 

በኢንስቲትዩቱ አዲስ ለተቀጠሩ ሠራተኞች በሥነ 
መግባርና በሙስና አሰከፊ ገጽታዎች ላይ ያተኮሬ 
ውይይት በመጋቢት 27 ቀን 2004 ዓ.ም 
በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ ተሰጠ:: 
 
ሥልጠናውን ያዘጋጁት በኢንስቲትዩቱ የስነ ምግባር 
መኮንን የሆኑት አቶ ፍርዱ ኢጊ እንደገለጹት 
የሥልጠናው ዓላማ በመልካም ሥነ ምግባር፣ በሙስና 
አሰከፊ ገጽታዎች፣ በሙስና ትርጉም፣ በሙስና 
ወንጅል ባህሪያት፣ በሙስና መገለጫዎችና ሙስናን 
በቁጥጥር ሥር የዋለበት ሥርዓት ምን እንደሚመስል 
ለሠራተኛው ግንዛቤ ለማስጨበጥ ሲሆን ይህንንም 
በሚመለከት ከመንግስት፣ ከሠራተኛ ምን ይጠበቃል 
በሚል ገለጻ ተደርጓል ብለዋል፡፡  
 
አስከትለውም አቶ ፍርዱ በውይይቱ ሰዓት 
ከሠራተኞች በተነሱ ጥያቄዎች ላይ ማብራሪያ የተሰጠ 
ሲሆን ሲዲው የተሰኘ ፊልም ለእይታ ቀርቧል፡፡  

አቶ መልኬ ታደሰ በኢንስቲትዩቱ የህግ አማካሪ  

ዶ/ር ዳዲ ጅማ የመዝጊያ ንግግር ባደረጉበት ወቅት  

ወደ ገጽ  3 ዞሯል 



ገጽ 2 

ከዚህ ቀደም በተለያየ ምክንያት 
ሥልጠና ሳይወስዱ የቆዩና አዲስ 
ለተቀጠሩ የጥበቃ ሰራተኞች በጦር 
መሳሪያ አጠቃቀምና በልዩ ልዩ  
የወንጀል መከላከል ስራ ላይ ያተኮረ 
ስልጠና በጉለሌ ክፍለ ከተማ የወረዳ 9 
የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ 
የኮሙኒቲ ፖሊሲንግ ባልደረባ በሆኑ 
ባለሙያዎች ከሚያዚያ 1 ቀን እስከ 15 
ቀን 2004 ዓ.ም ባሉት ቀናት በፓስተር 
አከባቢ ፖሊስ ጣቢያ ቅጥር ግቢ 
ተሰጥቷል፡፡ 
 
ዶ/ር አምሀ ከበደ የኢንስቲትዩቱ ተ/ዋና 
ዳይሬክተር በኢንስቲትዩቱ የስብሰባ 
አዳራሽ ለተመራቂዎቹ በተዘጋጀው 
የሰርተፊኬት አሰጣጥ ስነ ስርዓት ላይ 
ተ ገ ኝ ተ ው  ባ ሰ ሙ ት  ን ግ ግ ር 
በኢንስቲትዩቱ ውስጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ 
የሚያስፈልጋቸው በሰው ህይወት ላይ 
አደጋ ሊያስከትሉ የሚችሉ የልዩ ልዩ 
ተህዋሲያን ናሙናዎችና ኬሚካሎች 
ስለሚገኙ ከማነኛውም ተቋም በተለየ 
ሁኔታ የተጠናከረ ጥበቃ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡  
 
በመሆኑም አዲስ ለተቀጠሩና ለቆዩትም 
ቢሆ ን  በ የ ጊ ዜው  አ ቅማቸውን 
ለማጠናከር የሚረዳ ስልጠና መስጠት 
አ ስ ፈ ላ ጊ  በ መ ሆ ኑ  ለ ዛ ሬ ዎ ቹ 
ተመራቂዎች የተሻለ ጥበቃ አቅም 
እንዲኖራቸው ለማብቃት ተገቢውን 

የሙያ ስልጠና ለሰጣችሁልን ለጉለሌ ክ/
ከተማ የወረዳ 9 የፓስተር አካባቢ 
ፖሊስ ጣቢያ ባልደረቦችን ከልብ 
አመሰጋናለሁ ብለዋል፡፡ 
 
 
አክለውም ለተመራቂዎቹ አሁን 
ባገኛችሁት የሙያ ስልጠና ታግዛችሁ 
ኢን ስቲትዩቱንና  አ ካ ባቢያቸውን 
በተጠናከረ ሁኔታ ከህገ ወጦች በሚገባ 
እንድትጠብቁ እንዲሁም ወንጀልን 
ለመከላከል በማነኛውም ጊዜ ዝግጁ 
እንድትሆኑ አደራ እላለሁ ካሉ በኋላ 
የፓስተር አካባቢ ፖሊስ ጣቢያም 
የኢንስቲትዩታችንን ልዩ ሁኔታ ከግምት 
ውስጥ በማሰገባት ከዚህ ቀደም 
እንደምታደርጉት ሁሉ የተለመደ 
ተብብራቸው እንዲሚቀጥል ተስፋ 
አደርጋለሁ ብለዋል፡፡  
   
የስልጠናው ዓላማ በኢንስቲትዩቱ 
የሚገኙትን የጥበቃ ሠራተኞች 
በእንስቲትዩቱና በአካባቢያቸው ሊከሰቱ 
የሚችሉትን የወንጅል ድርጊቶች 
ከአካባቢው ፖሊስ ጋር በቅንጅት 
በመሆን መከላከልና መቆጣጠር 
ስለሚያስፈልግ  በጥበቃ ወቅት 
ስለሚጠቀሙባቸው የጦር መሳሪያዎች 
አጠቃቀምና  አያ ያዝ ፣  ወን ጀል 
ከመፈጸሙ በፊት መደረግ ስለሚገባው 
ጥንቃቄ፣ ወንጀል ለማድረስ የሚሞክሩ 

ሲያጋጥምም መወሰድ ስለሚገባው 
እርምጃና ከፖሊስ ጋር ስለሚኖረው የስራ 
ግንኙነት ግንዛቤ ለማስጨበጥና ወንጀልን 
በጋራ ለመከላከል አቅምን ለማሳደግ 
እንደሚረዳ ታምኖበት መሆኑን አቶ ታደሰ 
ን ጋቱ  የ ሰ / ሀ /ሥ / አ / ዳ / ዳ ይሬ ክተር 
አስረድተዋል፡፡ 
  
በዚህ ዙር ስልጠና ላይ አራት ሴት 
ሠራተኞችና 19 ወንዶች የተካፈሉ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ በስነ ስርዓቱም ላይ ለሰልጣኞች 
ሰርቲፊኬትና ለአሰልጣኞች ደግሞ ልዩ 
ልዩ ስጣታዎች ተበርክተዋል፡፡ 

የዕለቱ ተመራቂዎችም ለጥበቃ ስራቸው 
ወሳኝ የሆነውን የመሳሪያ አጠቃቀምና 
በወንጀል መከላከል ዙሪያ ያገኙትን 
እውቀት ተጠቅመው የተሻለ አገልግሎት 
ለመ ስ ጠ ት  ዝ ግ ጁ  መ ሆ ና ቸው ን 
አረጋግጠው ኢንስቲትዩቱ ስልጠናውን 
እንድናገኝ ሁኔታዎችን ስለአመቻቸልን 
ከልብ እናመሰግናለን፡፡  
 
በጉለሌ ክ/ከተማ የፓስተር አካባቢ ፖሊስ 
ጣቢያ ባልደረቦች ለሰጡት ሙያዊ ስልጠና 

ምስጋናቸውን አቅርበዋል፡፡ 

 



ገጽ 3 

የ ብሔራዊ  ሥ ነ -ምግብ 
ፕሮግራም ንዑስ አካል 
የሆነው ሕብረተሰብ ተኮር 
የሥነ-ምግብ መርህ  ትግበራ 
ዳስሳ ጥናት አስመልክቶ 
በአርሶ አደር አከባቢ 
የተገኘውን ተሞክሮ በአርብቶ 
አደር አከባቢ ለመተገበር   
በኢንስቲትዩቱ ከምግብና ሥነ 
ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 
ለተወጣጡ በዳሰሳ ጥናቱ 
ለሚሰማሩ ባለሙያዎች 
ከሚያዝያ 11 እስከ 13/2004 
ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ቀናት 
በኢንስቲትዩቱ አዳራሽ 
ሥልጠና ተሰጠ፡፡  
 
በምግብና ሥነ ምግብ 
ምርምር  ዳይሬ ክቶሬት 
ተመራማሪ የሆኑት አቶ 
ጥ በ ቡ  እ ን ደ ገ ለ ጹ ት 
የስልጠናው ዓላማ በተመረጡ 
የአርብቶ አደር አከባቢዎች 
የሕብረተሰብ ተኮር የሥነ-
ምግብ መርህ ትግበራ 
ለማከናወን እንዲረዳ ዘንድ 
የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ 
መሆኑን ጠቅስው  የጤና 
መሠረተ-ልማትን ማዕከል 
በማድረግ በብሔራዊ ደረጃ 
በመከላከል ላይ ያተኮረውን 
የጤና ስትራቴጂ ተደራሽነቱን 
በሕብረተሰቡ ዘንድ በሰፊው 

ለማጎልበት እንዲቻል ዘንድ 
በፌዴራል ጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር አማካኝነት 16 
የጤና ፓኬጆች ተቀርጸው 
በጤና ኬላ ደረጃ እየተተገበሩ 
ይገኛሉ፡፡  
 
ከእነዚህ ፓኬጆች አንዱ 
የሥነ-ምግብ መርህ ትግበራ 
በመሆኑ የዚህ ፓኬጅ 
ትግበራ ባልተከናወነባቸው 
የአርብቶ አደር አከባቢ 
(በሱማሌ ክልል፤ በአፋር 
ክልል፤ በቦረና ዞንና በደቡብ 
ኦሞ ዞን) በአርሶ አደር 
አከባቢ የተገኘውን ተሞክሮ 
ለመጀመር የሚያስችል 
ተጨባጭ ሁኔታዎችን 
ለመዳሰስና የትግበራውን 
ሂደት በተጠናከረ መልክ 
ለማከናወን የሚረዳ ሥልጠና 
ነው ብለዋል፡፡  
  
አክለውም አቶ ጥበቡ 
የተለያዩ አገር አቀፍ የጥናት 
ውጤቶች እንደሚያሳዩት 
የሥነ-ምግብና ተያያዥነት 
ያላቸው ችግሮች በህብረተሰቡ 
ዘንድ ጥቂት የማይባል 
የጤ ና ፤  የ ስ ነ - ል ቦ ና ና 
ኢ ኮ ኖ ሚ ያ ዊ  ተ ጽ ኖ 
እንደሚያሳድሩ ይገልጻሉ፡፡  
 

እ ነ ዚ ህ  ተ ጽ ኖ ዎ ች 
ከሚያርፉባቸው የህብረተሰብ 
አካላት መካከል ህጻናትና 
እናቶች ሰፊውን ድርሻ 
ይወስዳሉ፡፡ ይህን ተጓዳኝ 
ችግር ለመቅረፍና ከምዕተ-
ዓመት ግቦች መካከል 
የህጻናትን ሞት መቀነስና 
የእናቶችን የጤና ሁኔታ 
ለማሻሻል በጤናው ዘርፍ ሰፊ 
እንቅስቃሴ እየተከናወነ 
ይ ገ ኛ ል ፡ ፡  ከ ነ ዚ ሁ 
እንቅስቃሴዎች መካከል 
የብሔራዊ ሥነ-ምግብ መርህ 
ትግበራ አንዱ መሆኑን 
ጠቅሰዋል፡፡   
 
የ ብሔራዊ  ሥ ነ -ምግብ 
ፕሮግራም ንዑስ አካል 
የሆነው ሕብረተሰብ ተኮር 
የሥነ-ምግብ መርህ ትግበራ 
ጥናት እ ን ደ  አ ንር 
ከሚዳ ስ ሳ ቸው  ነ ጥ ቦ ች 
መካከል፡- የቤተሰብ ምግብ 
ዋስትና፣ የቤተሰብ አመጋገብ 
ሁኔታ፣ የክትባት መረጃ 
የእናትና የልጅ ጤና ሁኔታ፣ 
የህጻናት ተጨማሪ ምግብ 
አ መ ጋ ገ ብ  ሁ ኔ ታ 
የመሳሰሉትን የሚዳስስ ሲሆን 
ጥናቱ በአማራ፤ በትግራይ 
፤በኦሮሚያና በደቡብ ብሔር 
ብሔረሰቦች  ክልል ባሉ 228 

አርሶ አደር ወረዳዎች 
እየተከናወነ የሚገኝ ሲሆን 
በተጨማሪም ይህን አሃዝ 
እስከ 2005 ዓ.ም ድረስ ወደ 
560 ወረዳዎች ለማሳደግ 
የአርብቶ አደር አከባቢ በሆኑ 
በሱማሌ ክልል፤ በአፋር 
ክልል፤ በቦረና ዞንና በደቡብ 
ኦሞ ዞን የዳሰሳ ጥናቱን 
ማካሄድ በመታቀዱ መሆኑን 
አቶ ጥበቡ ገልጸዋል፡፡ 
 
በሥነ-ምግብ መርህ ትግበራ 
ዙሪያ የፌዴራል ጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴር በ2000 ዓ.ም 
የ ብሔራዊ  ሥ ነ -ምግብ 
ፕሮግራምና ስትራቴጂ ቀርጾ 
የተለያዩ አካላትን በማሳተፍ 
የ ት ግ በ ራ ው ን  ሂ ደ ት 
በማፋጠን ላይ ይገኛል፡፡  

ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ 
ይሬዳዘንድ በ2000 ዓ.ም 
አገር አቀፋዊ የሆነ የመነሻ 
ጥናት በኢትዮጵያ ጤናና 
ሥ ነ - ም ግ ብ  ም ር ም ር 
ኢንስቲትዩት አማካኝነት 
ተ ከ ናውኖ  ውጤቱ ንም 
ለተለያዩ አካላት እንዲደርስ 
መደረጉ ይታወቃል፡፡ 

የሆኑት አቶ መልኬ ታደሰ እንዳብራሩት የሰው ልጅ የአእምሮ 

ውጤት በሆኑ የፈጠራ ስራዎች ላይ ያሉ ህጋዊ መብቶች 

መታወቅና መጠበቅ ያንድን ሃገር ባህላዊ፣ ማሕበራዊ፣ 

ኢኮኖሚያዊ ፣ ሳይንሳዊና ቴክኖሎጂያዊ ልማትን በማፋጠን 

እረገድ ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ጠቅሰው የኢንስቲትዩቱ ዋንኛ 

ስራ ከምርምርና ፈጠራ ጋር የተቆራኘ እንደመሆኑ መጠን በአለም 

አቀፍና በአገራችን ደረጃ በአሁኑ ወቅት በስፋት እየተሰራባቸው 

የሚገኙትን ዋና ዋና የአእምሯዊ ንብረት ጽንሰ ሐሳቦች ፣ ሕጎችና 

አተገባበራቸውን በተመለከተ መንደርደሪያ የሚሆኑ እውቀትና 

ሃሳቦችን ለማስገኘት የታቀደ ስልጠና መሆኑን ገልፀዋል፡፡  

 

 አክለውም በተቋሙ በሚሰሩ ምርምሮች እና ተያይዘው በሚወጡ 

ህትመቶች ላይ ሊኖሩ ስለሚገቡ የኮፒራይት መብቶች  በምርምር 

ሊወጡ በሚችሉ ባህላዊና ዘመናዊ መድሐኒቶች ፣ የምግብ 

ውጤቶች እና ሌሎችም መሰል ወደ ምርት ሊቀየሩና ወደ ገበያው 

ሊገቡ በሚችሉ ውጤቶች ላይ ሊኖር ስለሚገባው የፓተንት 

መብት ከቴክኖሎጂ ሽግግር ጋር ተያይዘው ስለሚነሱ የአእምሮ 

ንብረት ጉዳዮች  እንዲሁም ኢንስቲትዩቱ እንደአሰሪነቱና 

ወደ ገጽ  4 ዞሯል 



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  
 
የኮምፒውተር ጽሑፍ፡- 
ሐረገወይን ይግዛው 
 

 

 

+25112 751522 

+25112 753470 

 

 

+251 1 754744 

+251 1 757722 

 

 

1242/5654 

 
 

 

    ehnri@ethionet.et 
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የሚረዱ ሀሳቦችን ለማዳበር መሆኑን 
በእንስቲትዩቱ የቴክኖሎጂ ሽግግርና 
ትግበራ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተርና 
የአውደ ጥናቱ አስተባባሪ የሆኑት 
ደ/ር ማሙየ ሀዲስ ገልጸዋል፡፡  
 
በውይይቱ ወቅትም በጤና ጥበቃ 
ሚኒስቴርና በክልል የጤና ተቋማት 
እስካሁን ድረስ ሲሰራባቸው የቆዩት 
አሰራሮች የነበራቸውን ጠንካራና 
ደካማ ጎኖች በመፈተሽ የተሻለ 
የ አ ሰ ራ ር  ስ ልት  በመቀ የ ስ 
አገልግሎቱ በሁሉም የጤና 
አገልግሎት መስጫ ተቋማት 
ተደራሽ የሚሆንበትን መርሀ ግብር 
ለመዘርጋት የሚያስችሉ ሀሳቦች 
መ ቅ ረ ባ ቸው ን ና  ተ ጠ ን ተው 
ከቀረቡት የመፍትሄ ሀሳብ ጋር 
እንዲጣጣሙ ተደርጎ በቅርብ ጊዜ 
ለመጨረሻ ውይይት እንደሚቀርብ 

አክለው አስረድተዋል፡፡ 
 
ዶ/ር ዳዲ ጂማ የኢንስቱትዩቱ ም/
ዋና ዳይሬክተር በአውደ ጥናቱ 
ማጠቃለያ ላይ ባደረጉት ንግግር 
የእናቶችን ሞት ለመቀነስ በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴርና በዓለም የጤና 
ድርጅት የተቀመጠውን ግብ 
ለማሳካት እስካሁን ሲሰራባቸው 
የነበሩትን የአሰራር ዘዴዎች 
በመፈተሸ የተሻሻሉ የአሰራር 
ስልቶችን በመዘርጋት  የእድገትና 
የትራንስፎርሜሽን እቅዳችንን 
ከግቡ ለማድረስ የሚያስችለንን 
እቅጣጫ ለመቀየስ ተጠንቶ 
በቀረበው የፖሊሲ ሀሳብ ላይ 
ያላችሁን ተሞክሮና ልምድ 
ተጠቅማችሁ በቀረበው የፖሊሲ 
ሀሳብ ላይ ለማዳበር የሚረዱ 
ጠቃሚ ሃሳቦችን ለሰጣችሁን 

ለተከበራችሁ የፓርላማ አባላትና 
ከ የ ተ ቋ ሙ  ለ መ ጣ ች ሁ 
ባለሙያዎች ላደረጋችሁት ከፍተኛ 
ተሳትፎን ለሰጣችሁን ግብዓት 
በኢንስቲትዩቱና በራሴ ስም ከፍ 
ያለ ምስጋና አቀርባለሁ ብለዋል፡፡  
 
በአውደ ጥናቱ ላይ ከተወካዮች 
ም ክ ር  ቤ ት  ማ ህ በ ራ ዊ 
ዘርፍ፣ከፌደራል ጤና ጥበቃ ሚ/
ር ፣ ከ ክ ል ል  ጤ ና 
ቢሮዎች፣ከከፍተኛ ትምህርት 
ተ ቋ ማ ት ፣ በ ጤ ና ው  ዘ ር ፍ 
ከተሰማሩ የግል ተቋማት፣ከተለያዩ 
ሙያ ማህበራት ፣ከአጋር 
ድርጅቶችና ከመገናኛ ብዙሀን 
የተጠሩ በጉዳዩ ዙሪያ አስተዋጽኦ 
ሊያደርጉ ይችላሉ የተባሉ 
እንግዶች መካፈላቸው ታውቋል፡፡ 

የኢንስቲትዩቱ ባልደረባ 
የሆኑት አቶ ዳንኤል 
ለገሰ መጋቢት 11 ቀን 
2004 ዓ.ም በገጠማቸው 
ህመም ከዚህ ዓለም 
በሞት ተለይተዋል፡፡ 
 
አቶ ዳንኤል ለገሰ 
ከአባታቸው ከአቶ ለገሰ 
ደጉ እና ከእናታቸው 
ከወ/ሮ ግምጃ በላቸው 

ታህሳስ 19 ቀን 1950 
ዓ.ም በአዲስ አበባ ከተማ 
ነበር የተወለዱት፡፡  

አቶ ዳንኤል ከህዳር 13 
ቀን 1980 ዓ.ም ጀምሮ 
በኢንስቲትዩቱ በቋሚ 
ሠራተኝነት ተቀጥረው 
በላቦራቶሪ እንስሳት 
ተንከባካቢነት የሥራ 
መደብ ላይ ህይወታቸው 
እ ስ ካ ለ ፈ በ ት  እ ስ ከ 
መጋቢት 11 ቀን 2004 
ዓ . ም  ድ ረ ስ 
ኢ ን ስ ቲ ት ዩ ቱ ን  
አገልግለዋል፡፡ 
 

አቶ ዳንኤል ለገሰ 
ባለትዳር እና የሁለት 
ወንዶች ልጆች አባት 
ነበሩ፡፡  
በአቶ ዳንኤል ሞት 
ምክንያት የደረሰውን 
ሀ ዘ ን  አ ስ መ ል ክ ቶ 
ለ ቤ ተ ሰ ቦ ቻ ቸ ው ፣ 
ለ ጓ ደ ኞ ቻ ቸ ው ፣ 
ለ ወ ዳ ጆ ቻ ቸ ው ና 
ለኢንስቲትዩቱ  የሥራ  

ባልደረቦቻቸው  ሁሉ   

መፅናናትን  እንመኛለን፡፡ 

ተመራማሪውም እንደተመራማሪነቱ በሚሰሩ 

ምርምሮችና ውጤቶች ላይ ስለሚኖራቸው መብትና 

ግዴታ መታወቁና ግንዛቤ መኖሩ እጅግ ወሳኝ 

መሆኑን ተናግረዋል፡፡  

 

ስልጠናውን የሰጡት በኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት 

ጽ/ቤት የህግ ክፍል ባልደረባ የሆኑት አቶ ታምሬ 

ለተመራማሪዎች የፈጠራ ሥራዎች ላይ ያሉ ህጋዊ 

መብቶች እና በአእምሯዊ ንብረት አሰራር ዙሪያ 

መነሻ ወይም መንደርደሪያ የሚሆን ሰፍ ያለ ገለጻ 

ማድረጋቸውን የጠቆሙት አቶ መልኬ ሥልጠናው 

ከዚህ ባሻገር ኢንስቲትዩቱ በቀጣዩ የአእምሮ 

ንብረትን በተመለከተ ለሚሰራቸው ቋሚ ስራዎች 

ከኢትዮጵያ አእምሮአዊ ንብረት ጽ/ቤት ጋር 

ተቀራርቦና ተደጋግፎ ለመስራት የሚያስችለውን  

ግንኙነት በመክፈት ረገድም ጥሩ አስተዋጽኦ 

አበርክቷል ብለዋል፡፡  

 


