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1. መግቢያ 

 
የኢንስቲትዩታችንን ራዕይና ተልዕኮ ከግብ ለማድረስ ይቻል ዘንድ የመሥሪያ ቤቱን የአሠራር 

ሂደት ለውጥ (BPR)ትግበራ እና የአገሪቱን 4ኛውን የጤናውን ዘርፍ ልማት ኘሮግራም 

መሠረት አድርጎ ከተነደፈው የኢንስቲትዩቱ አምሰት ዓመት /2ዐዐ3-2ዐዐ7 በጀት ዓመት 

/መሪ ዕቅድ ውስጥ ተወስዶ የተዘጋጀውን የ2ዐዐ3 በጀት ዓመት የዝርዝር ዕቅድ ትግበራ 

የመጀመሪያ ሩብ ዓመት አፈጻፀምን የተመለከተ ሪፖርት ተዘጋጅቷል፡፡ 

የዕቅድ ክንውኑም አቀራረብ በBalanced Score Card የዕቅድ አዘገጃጀት ዘዴ ተከትሎ በአራቱ 

ዋና ዋና የስትራቴጂ ውጤቶች ላይ ያተኮረ ማለትም በሕብረተሰብ ጤናና ሥነ-ምግብ ላይ 

ችግር ፈች የሆኑ የምርምር ውጤቶች፣ የሕብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥርን አስተማማኝ 

ማድረግ፣ ጥራቱ የተረጋገጠ አስተማማኝ የላቦራቶሪ ስርአት መዘርጋት እና ወሳኝ የሆነ 

የመሪነት ሚና በመጫወት የኢንስቲትዩቱን ተልዕኮ ከግብ የሚያደርሱ ተግባራትን መሠረት 

ያደረገ ነው፡፡  

አራቱን ስትራቴጂክ ውጤቶችን ለማስገኘት ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ ሆነው የተነደìትን 17 

ስትራቴጂክ ዓላማዎችን (  ከማህበረሰብ እይታ አንጻር 4፣ ከ ውስጣዊ ሂደት እይታ አንጻር 

8፣ ከፋይናንስ እይታ አንጻር 1 እንዲሁም የማስፈፀም አቅምን ከመገንባት እይታ አንፃር 4) 

ተከታታይ በሆነ ሂደት ለማሣካት የተቀመጡትን 5ዐ የስትራቴጂክ ዓላማ መለኪያዎች   

/Performance measures /  62  ዋና ተግባራት / Initiatives / እና 174 ወሳኝ የሆኑ ንዑስ 

ተግባራት ( Projects /   Programs /   Activities ) ተለይተው ከመጀመሪያ ሩብ አመት ጀምሮ 

ተተግብረዋል እንዲሁም በመተግበርም ላይ ናቸው፡፡ 

ይህ የመጀመሪያ ሩብ አመት የዕቅድ ክንውን አፈጻጸም ሪፖርት በሩብ አመቱ የታቀዱና 

የተከናወኑ ስራዎችን ደረጃ (Status) እና የIIAA (Issues, Implication, Action and 

Accoutability) ውጤት ትንተናን (Performance Analysis) ዘዴን በመከተል ተዘጋጅቶ 

ቀርቧል፡፡
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2. የኢንስቲትዩቱ ^°Ã' }M°¢“ �c?„‹ (Promise house) 
 

THE HOUSE OF EHNRI
 

Client 
 

Commitment 
 

VISION
To see healthy, productive and prosperous Ethiopians

MISSION
“To protect and promote the health of the Ethiopian people by 

addressing priority public health and nutrition problems through 
problem focused research, public health emergency management, 

establishing and maintaining quality laboratory system”
 

Collaboration
 

Change
 

Trust
 

STRATEGIC THEMES
 

RESEARCH 
AND 

TECHNOLOGY 
TRANSFER

 

PUBLIC 
HEALTH 

EMERGENCY 
MANAGEMENT 

 

PUBLIC 
HEALTH 

LABORATORY 
QUALITY 
SYSTEM

 

MANAGEMENT 
AND 

LEADRSHIP
 

Customers

Financial 

Internal 
Process

Learning & 
Growth
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3.  የኢንስቲትዩቱ eƒ^ተÍ=¡ Tý 

STRATEGIC MAP
 

Improve evidence based 
research outcomes for policy 

decision making 
 (1)

Increase the availability of 
vaccines, plant based 

medicines , complementary 
foods and other  biological 

products
 (2)

 Improve PHE 
communication, response 

and recovery
 (3)

Increase and maintain 
quality assured 

laboratories 
 (4)

Improve national survey and 
surveillance data on disease  on 

disease, nutrition  and 
environmental problems 

(5) 

Increase problem solving 
research on disease, 

nutrition and traditional 
medicines

 (6)

Improve research on 
health system and 

intervention evaluation 
 (7)

Enhance the production of 
vaccines, standardized  plant 

based medicines and food 
products

 (8)

Improve PHE early 
warning 

(9) 

Improve risk 
identification and PHE 

preparedness
 (10)

Enhance  laboratory 
quality  system

 (11)

Improve the diagnostic 
capacity of laboratories

 (12)

Customer 
Perspective

Internal 
Process

Finance Improve efficient mobilization and utilization of 
Resources 

 (13)

Learning and 
Growth

Improve human resource 
management 

 (14)

Improve project 
management system

 (15)

Strengthen the capacity of 
technical facilities

 (16)

Enhance coordination 
and collaboration 

 (17)

MISSION
“To protect and promote the health of the Ethiopian people by addressing priority public health and nutrition problems through 

problem focused research, public health emergency management, establishing and maintaining quality laboratory system”

VISION
To see healthy, productive and prosperous Ethiopians
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4. አጠቃላይ የሩብ ዓመቱ የስራ አፈጻጸም  
 
በዚህ ሩብ አመት ኢንስቲትዩቱ በእቅድ ከያዛቸው ስራዎች ውስጥ በአማካኝ 69.46% 
የሚሆኑትን በታቀደላቸው ወቅትና የጥራት ደረጃ መፈፀም ችሏል፡፡ 
 
የስራ አፈጻጸም በኢንሰቲትዩቱ ስትራቴጅክ አምዶች(Strategic Pillars) 
ስትራቴጅክ አምድ አፈጻጸም በ% 

የምርምርና  ቴክኖሎጂ ሽግግር   69.72 
¾Iu[}cw Ö?“ ›ÅÒ T“ÏS”ƒ 76.26 

ጥራት ያለው የላቦራቶሪ ስርአት መዘርጋት  74.49 
ወሳኝ የሆነ የመሪነት ሚና መጫወት 62.76 
 
የአፈፃፀም ደረጃውም ከኢንስቲትዩቱ ስትራቴጂክ አላማዎች አንፃር ሲታይ፤ የ8 ስትራቴጂክ 
አላማዎች የአፈፃፀም ደረጃቸው በጣም ጥሩ (86%-1ዐዐ%) ሲሆን የ3 ለእስትራቴጂክ 
አላማዎች የአፈፃፀም ደረጃ ጥሩ (69%-82% ) ሲሆን የ6 እስትራቴጂክ አላማዎች የአፈፃፀም ግን 
ከሚጠበቀው በታች (ዐ-63%)ሆኖ ተገኝቷል፡፡ 

የአፈጻጸም ደረጃ በeƒ^‚Í=¡ ዓላማ 

eƒ^‚Í=¡ ዓላማ አፈጻጸም 
በ% 

eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 1፡ ለፖሊሲ አውጭ ተጨባጭ መረጃ የሚሰጥ የምርምር ውጤት 
መረጃን ማሻሻል 

 

100 
ስƒ^‚Í=¡ ዓላማ 2፡ ¾ክትባትና ሌሎች ባዮሎጂካዊ ምርት፣ አጋዥ ምግቦችና ባህላዊ 
መድኃኒት አቅርቦት መጨመር 

 

 

 

 

100 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 3፡ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መረጃ ልውውጥ፣ ምላሽ 
መስጠት፣ማገገምና መልሶ መቋቋምን ማሻሻል 98.12 

eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 4፡ የጥራት ደረጃቸው የተረጋገጠላቸውን ላቦራቶሪዎች ቁጥር 
መጨመር 100 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 5፡ በበሽታ፣በሥነ ምግብና በአካባቢ የጤና ችግሮች ላይ የሚደረጉ 
አገር አቀፍ የዳሰሳና የቅኝት መረጃዎችን ማጠናከር 63.04 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 6፡ በበሽታ፣በሥነ ምግብ፣በባህላዊና ዘመናዊ መድሃኒቶች ላይ 
የሚደረጉትን ‹Ó` ð‹ U`Ua‹” ማጠናከር 69.03 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 7፡ በሥርዓተ ጤና ላይ የሚደረጉ ምርምሮችንና የጤና 
ፕሮግራሞች ትግበራ ግምገማዎችን ማሻሻል 0 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 8፡ የክትባት እና ሌሎች ስነ ህይወታዊ ምርቶች፣የባህላዊ 
መድኃኒትና የአጋዥ ምግቦችን ምርት መጨመር 86.25 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 9፡ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ሥርዓት 
ማሻሻል 100 
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eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 
አፈጻጸም 
በ% 

eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 10፡ ሥጋቶችን  መለየትና የህብረተሰብ ጤና አደጋ  ቅድመ 
ዝግጁነትን ማሻሻል 90 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 11፡  የላቦራቶሪ የጥራት ሥርዓቱን ማጠናከር 81.45 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 12፡ የላቦራቶሪዎችን አቅም መገንባት 74.16 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 13፡ የተሳለጠ የሀብት አሰባሰብና አጠቃቀምን ማሻሻል 55.08 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 14፡ የሰው ሃብት ማኔጅመንትን ማሻሻል 96.33 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 15፡ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርዓትን ማሻሻል 46.33 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 16፡ የቴክኒካል ተቋማትን አቅም ማጠናከር 51.05 
eƒ^‚Í=¡ ዓላማ 17፡ ኮኦርድኔሽን ና ኮላቦራሽን ማጠናከር 39 

   
   የአፈጻጸም ደረጃ በኢንስቲትዩቱ አደረጃጀት ደረጃ ሲታይ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 
  

 

   
የአደረጃጀት ደረጃ 

አፈጻጸም 
በ% 

አጠቃላላይ የኢንስቲትዩቱ አፈጻጸም 69.46 

የምርምርና  ቴክኖሎጂ ሽግግር   69.72 

¾øwK=¡ M´ ›=S`Ë”c= T“ÏS”ƒ 76.26 

የክልል ላብራቶሪ አቅም ግንባታ ዳይሬክቶሬት 74.49 

የሳይንቲፊክ እና የኢቲካል ግምገማ ኦፊሰር 25 
የቴክኖሎጂ ሽግግርና የምርምር ትግበራ  ዳይሬክቶሬት 50 

የተላላፊና ተላላፊ ያልሆኑ በሽታዎች ዳይሬክቶሬት 63.11 

የክትባትና ዲያግኖስቲክ ምርት ዳይሬክቶሬት 69.72 

የጤና ስርአት ምርምር ዳይሬክቶሬት 0 

የምግብ ሳይንስና ስነ-ምግብ ምርምር ዳይሬክቶሬት 81.21 

የባሕልና ዘመናዊ መድሃኒት ምርምር ዳይሬክቶሬት 57.81 

¾c¨< HÃM ›e}ÇÅ` �“ ÖpLL ›ÑMÓKAƒ ዳይሬክቶሬት 72.25 

¾–L” óÃ“”e ¡ƒƒM“ ÓUÑT Ç=_¡„_ƒ 53.5 

የኦዲት አገልግሎት 81.5 
የስነ ምግባር ክፍል 84 
የህግ አገልግሎት 40 

የአይቲ ዩኒት 61.69 
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በሩብ ዓመቱ የስራ አፈፃፀም ወቅት ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮች፤ 

• የግዢ ስርአቱ ረጅም ግዜ መውሰዱ እና የግዢ ክፍሉ በሰው ሀይል ለማሟላት 
የተደረገው ጥረት እስካሁን ባለመሳካቱ ምክንያት ለስራዎች የሚያስፈልጉ ግብአቶችን 
በወቅቱ ማግኘት አለመቻል፡፡ 

• አሁን ኢንስቲትዩቱ ባለው የደመወዝ ደረጃ ተወዳዳሪ ሆኖ ከገበያ ላይ በከፍተኛ ደረጃ 
የሰለጠኑ ባለሙያዎችን መቅጠር አለመቻሉ፡፡ 

• እቅድን መሰረት ያደረገ የክትትልና ግምገማ ስርአት በሁሉም ደረጃ ታምኖበት 
አለመሰራቱ 

ከላይ ለታዩት ችግሮች የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች 

• የግዥ ክፍሉ ያለበትን የሰው ሃይል ለመቅረፍ ተጨማሪ ባለሙÁ KSቅÖ` እንደገና 
uH>Åƒ LÃ ’¨<:: 

• በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ባለሙያዎች ue^ Ñu� LÃ Öwq KTq¾ƒ �”Ç=G<U ŸÑuÁ 

LÃ }¨ÇÇ] J• KSpÖ` Ã‰M ²”É ጊዜያዊ ¾ማበረታቻ ሰርዓት (Incentive 
Package) }Ö”„ K¡u<` Ö?“ Øwn T>”eƒ` ¾}LŸ c=J” ›Ç=e የሰራተኛ 
መዋቅር   (Carrier structure) ÅÓV uSÖ“ƒ LÃ ÃÑ—M:: 

• በየደረጃው ወጥነት ያለው ዕቅድን ማዕከል ያደረገ የክትትልና ግምገማ ስርዓት 
ለመዘረጋት የሚያሰችል ውጤትን መሰረት ያደረገ የክትትልና ግምገማ መመሪያ 
በመዘጋጀት ላይ ይገኛል፡፡ 

የዝርዝር የዕቅድ ክንውን አፈጻጸም ደረጃ (Status) እና የተገኙ ውጤቶች ትንተና (IIAA) 
ተካቶ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

 
 

ዝርዝር የዕቅድ ክንውን አፈጻጸም 
መግለጫ
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5.  ¾eƒ^‚Í=¡ ዓላማዎች፤ መለኪያዎች/ግብ እና eƒ^‚Í=¡ እርምጃዎች ዝርዝር ¾ሥራ                          
ክንውን 

5.1  ¯LT 1: ለፖሊሲ አውጭ ተጨባጭ መረጃ የሚሰጥ የምርምር ውጤት መረጃን 
ማሻሻል 

 Ów 1.1: ፖሊሲን ለማሻሻል የሚያስችሉ 2 የፖሊሲ ብሪፎች 
›wÃ }Óv` 1.1.1: የፖሊሲ ብሪፎችን ማዘጋጀት 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በሽታን ለመከላከል የሚያስችሉ 
የፓሊሲ ብሪፎችን ለፖሊሲ 
አስፈጻሚዎች ማቅረብ 

% 15 15 100 - -  ዶ/ር ማሙዬ 

• በተመረጡ የፓሊሲ አርእስቶች ላይ መረጀወችን ተሰብስበው ስልትን በተከተለ መልኩ መረጃዋች        
ተተንትነዋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾KU 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• እስካሁን የተሰበሰበው መረጃ በ2010 በአገራችን ለሚጀመረው የወባ ማጥፋት ስራ ላይ የፖሊሲ ብሪፍ     
ለማዘገጀት የራሱን አስተዋጽኦ ያደርጋል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾KU 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ¾KU 
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5.2   ¯LT 2: ¾ክትባትና ሌሎች ባዮሎጂካዊ ምርቶች፣የአጋዥ ምግቦችና የተቀመሩ 
ባህላዊ መድኃኒት አቅርቦትን መጨመር 
Ów 2.1: 5000 ዶዝ ለእንስሳት የሚቀርብ የፌርሚ ክትባት  
›wÃ }Óv` 2.1.1: ለእንስሳት አገልግሎት የሚሆን የሬቢስ ክትባት ማቅረብ 
 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለእንስሳት አገልግሎት የሚውል 
የፌርሚ ክትባት ማቅረብ 

% 20 32 160 - -  አቶ ሞኮሮ 

• 1600 ዶዝ ለእንስሳት አገልግሎት የሚውል የፌርሚ ክትባት ማሰራጨት መቻሉ፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• K�’edƒ ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ¾�wÉ ¨<h ui� ¡ƒvƒ U`ƒ e`ßƒ uSÚS\ ¾�ŸT>    
�”edƒ lØ` �”ÉÚU`“ ¾}ÔÏ‹ lØ` �”Ék”e ›e‹LDM:: 

 
N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         

(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 2.2: 20000 ዶዝ Kc¨< የሚቀርብ የፌርሚ ክትባት 
›wÃ }Óv` 2.2.1: Kc¨< አገልግሎት የሚሆን የሬቢስ  ክትባት ማቅረብ 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለሰው አገልግሎት የሚውል 
የፌርሚ ክትባት ማቅረብ 

% 20 30.2 151 - -  አቶ ሞኮሮ 

• 6047  ዶዝ ለሰው አገልግሎት የሚውል የፌርሚ ክትባት ማሰራጨት መቻሉ፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• Kc¨< ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ¾�wÉ ¨<h ui� ¡ƒvƒ U`ƒ e`ßƒ uSÚS\ ¾�ŸT> c‹ 
lØ` �”ÉÚU`“ ¾}ÔÏ‹ lØ` �”Ék”e ›e‹LDM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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5.3   ¯LT 3: የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች መረጃ ልውውጥ፣ ምላሽ መስጠት፣ ማገገምና 
መልሶ     መቋቋም ማሻሻል                      

Ów 3.1: 80 % የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በተወሰነ ጊዜ ውስጥ ለህብረተሰቡና ለሚመለከታቸው አካላት 
ማሳወቅ 

›wÃ }Óv` 3.1.1: ጊዜውን የጠበቀ የማንቂያ/ማስጠንቀቂያ መረጃ  ለሚመለከታቸው አካላት መስጠት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ሳምንታዊ የበሽታዎችና ሁኔታዎች 
ሪፖርት(መፅሄት) ማዘጋጀትና ማከፋፈል 

% 6.25 6.25 100 6500 0 0 ዶ/ር 
ሚሊዮን 

• 16 ሳምንታዊ የበሽታዎችና ሁኔታዎች ሪፖርት (መጽሄት) ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት 

ተሰራጭቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• አዲሱን የስራ ሂደት ትግበራ ያልጀመሩና እንዲሁም በመጀመር ላይ ያሉ ክልሎች (አፋር፣ 

ሶማሌ፣ጋምቤላ፣ቤንሻጉል) ወቅቱን ያልጠበቀ እና ያልተሟላ መረጃ መላካቸው፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

•    ወቅቱን የጠበቀ የማንቂያ መረጃዎችን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በመስጠት ከፍተኛ 

ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በቀላሉ ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም 

ተፈጥሯል፡፡ 

• ምንም እንኳን  ሪፖርቱ (መጽሄቱ) ወቅቱን ጠብቆ ቢዘጋጅም አዲሱን የስራ ሂደት ትግበራ 

ያልጀመሩና እንዲሁም በመጀመር ላይ ያሉ ክልሎች (አፋር እና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ) ያልተሟላ 

መረጃ በመላካቸው የተዘጋጀው ሪፖርት  (መጽሄት) ጥራቱን የጠበቀ እንዳይሆ አድርጎታል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሚቀጥለው ሩብ አመት ለሚመለከታቸው የስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች (አፋር እና ቤኒሻንጉል 

ጉሙዝ) በህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥርና ሪፖርቲንግ ፎርማቶች ዙሪያ ስልጠና መስጠት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ናኦድ ብርሀኑ፣ ወ/ት ኤልሳቤጥ መገርሳ እና አቶ ጌታነህ አብርሀ 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የህብረተሰብ ጤና አደጋ ከተከሰተ 
በኋላ ለህብረተሰቡ በ12 ሠዓት 
ውስጥ  መረጃ መስጠት 

% 5 4 80 25000 0 0 ዶ/ር ሚሊዮን 

• አተት (በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በአማራ)፣ ኩፍኝ (በደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ 

በአፋር)፣ ወባ (በደቡብ)፣ ጎርፍ ( በአፋር፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያ፣ በሶማሌ፣በትግራይ እና 

በደቡብ)፣ የአንጀት ተስቦ (በአዲስ አበባ)፣ጊኒ ወርም (በጋምቤላ) የተከሰተ ሲሆን የአተት (በኦሮሚያ)፣ 

የኩፍኝ (በደቡብ፣ በኦሮሚያ)፣ የወባ (በደቡብ)፣ የጎርፍ(በአፋር፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣በትግራይ እና 

በሶማሌ)፣ የአንጀት ተስቦ (በአዲስ አበባ) እና የጊኒ ወርምን (በጋምቤላ) የጤና አደጋዎችን በተመለከተ 

ችግሩ በተከሰተ በ12  ሰዓታት ውስጥ ለህብረተሰቡ የማንቂያ/ማስጠንቀቂያ መረጃ ለመስጠት 

ተችሏል ፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ከላይ የተገለጹት ወረርሽኞችና የወረርሽኝ ሁኔታዎች በተከሰቱበት ወቅት በአንዳንድ አካባቢዎች 

በመልክዓ ምድር አቀማመጥ እና ከ ከኔትዎርክ ጋር በተያያዘ ምክንያት መረጃዎቹን በወቅቱ ለማግኘት 

አልተቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በአብዛኛው ቦታዎች ወቅቱን የጠበቀ የማንቂያ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ በመስጠት ከፍተኛ ጉዳት 

ሊያደርሱ የሚችሉ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በቀላሉ ለመቆጣጠር የሚያስችል አቅም ተፈጥሯል፡፡ 

• በአንዳንድ አካባቢዎች በ መልክዓ ምድር አቀማመጥ እና ከ ከኔትዎርክ ጋር በተያያዘ ምክንያት 

መረጃዎቹን በወቅቱ ለማግኘት  ባለመቻሉ ወቅቱን የጠበቀ የማንቂያ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ 

መስጠት አልተቻለም፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በቀጣይ ሩብ አመታት የክልል የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ማእከላትን በኮሚኒኬሽን መሳሪያዎች 
ማብቃት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• አቶ ናኦድ ብርሀኑ፣ ወ/ት ኤልሳቤጥ መገርሳ እና አቶ ጌታነህ አብርሀ 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 ሁኔታው ከተለየ በኋላ 
ለሚመለከታቸው አካላት በ30 
ደቂቃ ውስጥ  መረጃ መስጠት 

% 5 5 100 - - - ዶ/ር ሚሊዮን 

• አተት (በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በአዲስ አበባ)፣ ኩፍኝ (በደቡብ፣ 

በኦሮሚያ፣በአማራ፣ በአፋር)፣ ወባ (በደቡብ)፣ ጎርፍ( በአፋር፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያ፣ 

በሶማሌ ፣በትግራይ እና በደቡብ)፣ የአንጀት ተስቦ (በአዲስ አበባ)፣ ጊኒ ወርም (በጋምቤላ) የተከሰተ 

ሲሆን የአተት (በኦሮሚያ)፣ የኩፍኝ (በደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በአፋር)፣ የወባ (በደቡብ)፣ የጎርፍ(በአፋር፣ 

በአማራ፣ በሶማሌ እና በደቡብ)፣ የጊኒ ወርም (በጋምቤላ)  የጤና አደጋዎችን በተመለከተ ችግሩ 

በተከሰተ በ30 ደቂቃ ውስጥ መረጃ ለባለድርሻ አካላት ለመስጠት ተችሏል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ወቅቱን የጠበቀ የማናቂያ መረጃዎችን ለባለድርሻ አካላት በመስጠት የወረርሸኝ ዝግጅትና የተቀናጀ ምላሸ 

አሰጣጥ እንዲኖር ተደርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 3.2: 60 % ለሚሆኑ  የበሽታ ስጋቶች መረጃ ለሚመላከታቸው አካላት በተወሰነ ጊዜ ውስጥ መስጠት 

›wÃ }Óv` 3.2.1:  በስጋቶች ዙሪያ መረጃ መስጠት 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ከ ዳሰሳ በኋላ ስጋቶችን 
ከመቀልበሻ/መቀነሻ እርምጃዎች 
ጋር ለሚመለከታቸው አካላት 

 

% 100 100 100 72,60
0 

194,700 268 ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ሴክተር ጋር በመተባበር በተደረገው የበልግ ወቅት የዳሰሳ ጥናት 

የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ወይም ስጋቶችንና የስጋት አካባቢዎችን ለመለየት ተችሏል፡፡ የተለዩትም 

ስጋቶች አተት፣ ኩፍኝ፣ ወባ፣ ማጅራት ገትር፣ ጎርፍ እና የተመጣጠነ ምግብ እጥረት ናቸው፡፡    

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ለተለዩትም የጤና ስጋቶች ውስጥ ለአተት፣ ለኩፍኝ፣ ለወባ፣ ለማጅራት ገትር ፣ ለጎርፍ እና ለተመጣጠነ 

ምግብ እጥረት የመከላከያና የወረርሽኝ ምላሽ መስጫ ሰነድ (humanitarian requirement document) 

ተዘጋጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት ቀርቧል፡፡ 

• ከአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ሴክተር ጋር በመተባበር በአፋር፣በጋምቤላ፣በኦሮሚያ፣በሶማሊ እና  

በደቡብ ክልሎች በተደረገው የዳሰሳ ጥናት የጎርፍ አደጋ ስጋቶች ተለይተው ውጤቱ ለሚመለከታቸው 

አካላት  ተልኳል፡፡  

 ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በዳሰሳ ጥናት የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችንና ስጋቶችን በመለየትና ለስጋቶቹ መቀልበሻ ወይም መቀነሻ 

እርምጃዎችን ለሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት በመላክ በቂ የወረርሸኝ ዝግጅት ለማድረግ ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 3.3: 75% ለሚሆኑ ለተለዩና ለታወቁ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች  በ48 ሰዓታት ውስጥ የመከላከያና 
መቆጣጠሪያ እርምጃዎች ማስጀመር 

›wÃ }Óv` 3.3.1: የወረርሽኝ/የበሽታ ክስተት ማረጋገጥ 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የህብረተሰብ ጤና አደጋ 
ጭምጭምታዎችን በ3 ሰዓት 
ውስጥ ማረጋገጥ 

% 30 30 100 45000 16,817 37.37 ዶ/ር ሚሊዮን 

• የአተት (በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ በድሬዳዋ፣ በሶማሌ፣ በአማራ፣ በአፋር፣ በአዲስ አበባ)፣ የኩፍኝ (በደቡብ፣ 

በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በአፋር)፣ የወባ (በደቡብ)፣ የጎርፍ( በአፋር፣ በአማራ፣ በጋምቤላ፣ በኦሮሚያ፣ 

በሶማሌ እና በደቡብ)፣ የቫይታሚን ሲ እጥረት (በደቡብ)፣ የአንጀት ተስቦ (በአዲስ አበባ)፣ እና የጊኒ ወርም 

(በጋምቤላ) ወረርሸኞች/ሁኔታዎች መከሰታቸውን በጭምጭምታ  መረጃዎቹ የደረሱን ሲሆን ከላይ 

የተጠቀሱትን በሙሉ በ3 ሰዓታት ውስጥ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ለመከላከልና ለመቆጣጠር እንዲቻል ህብረተሰቡ መረጃዎችን በቀላሉ   

መስጠት  እንዲያስችለው ነፃ የስልክ መስመር (971) አገልግሎት ላይ ውሏል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የህብረተሰብ ጤና አደጋ ተብለው የደረሱ ጭምጭምታዎችን  ቀድሞ  በማረጋገጥ ስጋቶችን ለመለየት 
ተችሏል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የተጠረጠሩ የበሽታ ድንገተኛ 
ክስተቶችን በላቦራቶሪ ማረጋገጥ 

% 25 19.5 97.5 25000 *  ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከላይ ከተጠቀሱት የተጠረጠሩ የበሸታ ድንገተኛ ክስተቶች መካከል ለአተት (በኦሮሚያ፣ በድሬዳዋ፣ 

በሶማሌ፣ በአማራ፣ በአዲስ አበባ)፣ ለኩፍኝ (በደቡብ፣ በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በአፋር)፣ ለወባ እና 

ለቫይታሚን ሲ እጥረት (በደቡብ)፣እና ለአንጀት ተስቦ (በአዲስ አበባ) በላቦራቶሪ ማረጋገጥ ተችሏል ፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የተጠረጠሩን የበሸታ ድንገተኛ ክስተቶች በላቦራቶሪ ማረጋገጥ በመቻሉ አስፈላጊው የመከላከልና መቆጣጠር 
(ምላሸ የመስጠት) እርምጃ ተወስዷል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 

 

     *ŸK?KA‹ e^‹ Ò` u}ÁÁ»’ƒ ¾}c^
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የበሽታ ድንገተኛ ክስተት 
ማረጋገጥ 

% 18.75 18.75 100 16720 *  ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከላይ ከተጠቀሱት የተጠረጠሩ የበሸታ ድንገተኛ ክስተቶች መካከል ለአተት (በኦሮሚያ፣ በደቡብ፣ 

በድሬዳዋ፣ በሶማሌ)፣ ለኩፍኝ ፣ ለወባ እና ለቫይታሚን ሲ እጥረት (በደቡብ) እና ለአንጀት ተስቦ (በአዲስ 

አበባ)  የወረርሸኝ ክስተቶች ቦታው ድረስ በመሄድ ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የወረርሸኝ ድንገተኛ ክስተት በመረጋገጡ አስፈላጊውን የመከላከልና መቆጣጠር (ምላሸ የመስጠት) 
እርምጃ ለመውሰድ ተችሏል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 

 

     * ŸK?KA‹ e^‹ Ò` u}ÁÁ»’ƒ ¾}c^ 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 ለታወቁና ለተለዩ ሥጋቶች 
የመከላከያና መቆጣጠሪያ 
እረምጃዎች መውሰድ 

% 20 20 100 6,000,
000 

7,252,449 120 ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከላይ ለተጠቀሱት የተለዩና የታወቁ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ክስተት የማረጋገጥ፣ ስልጠና 

የመስጠት፣ በሸተኞችን የማከም፣ የጤና ትምህርት የመስጠት፣ መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ 

ቁሳቁሶችን የማቅረብ እንዲሁም ሌሎች የፋይናንስና የቴክኒክ ድጋፍና ክትትል  ተደርጓል፡፡ ለተከሰቱት 

ወረርሽኞች ምላሸ መስጫ የሚሆን ግምታቸው 7,252,449 ብር የሆኑ መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ 

ቁሳቁሶች ለየክልሎቹ ተልከዋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለተለዩት የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች የመከላከልና መቆጣጠር (ምላሸ የመስጠት) እርምጃ በመወሰዱ 

ሊከሰት የሚችለውን ጉዳት ማስቀረት ወይም መቀነስ ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር           
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 3.4: በከባድ የህብረተሰብ ጤና አደጋ የተጠቃ የህብረተሰብ ክፍል/የጤና ቋማት ሥርዓት 100 % ማገገምና መልሶ 

ማቋቋም 

 ›wÃ }Óv` 3.4.1:  ማገገምና መልሶ  ማቋቋም 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የከባድ የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች/ሁኔታዎች የጤና 
ተፅዕኖ ዳሰሳ ማድረግ 

% 30 30 100 * *  አቶ ናኦድ 

 

• በአፋር ጋምቤላና ሶማሌ ክልሎች ለተከሰተው ከባድ የጎርፍ አደጋ የጤና ተፅዕኖ ዳሰሳ ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከባድ የጎርፍ አደጋ በደረሰባቸው ወረዳዎች የጤና ተፅዕኖ ዳሰሳ በመደረጉ በጎርፍ ለተጎዱት አካባቢዎች  
መድሃኒቶች፣ ድንኳኖችና ሌሎች ግብዓቶችን ማቅረብና የጤና ተቋማቸው ለወደሙባቸው አካባቢዎችም 
ተንቀሳቃሸ የጤና ቡድን መመደብ ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 

 

      *ŸK?KA‹ e^‹ Ò` u}ÁÁ»’ƒ ¾}c^ 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 በመልሶ ማቋቋም ላይ ከሚሰሩት 
መስሪያ ቤቶችና ኤጀንሲዎች ጋር 
በትብብር መስራት 

% 10 10 100 * *  ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከአደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ሴክተር እና ከተለያዩ አጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በአፋር፣ 

ጋምቤላና በሶማሊ ክልል የተከሰተው የጎርፍ አደጋ ያስከተለውን የጤና ተፅዕኖ ዳሰሳ ተደርጎ ለተጎጂዎች 

ምግብና ምግብ ያልሆኑ ቁሳቁሶች እንዲሁም መድሃኒት፣የህክምና መገልገያ መሳሪያዎችና የውሃ ማጣሪያ 

ከሚካሎች  እንዲላክ ተደርጓል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከባድ የጎርፍ አደጋ ለደረሰባቸው ወረዳዎች መድሃኒቶችን፣ ድንኳኖችንና ሌሎች ግብዓቶችን ማቅረብ 

በመቻሉ ከጎርፉ ጋር በተያያዘ ሊነሱ የሚችሉትን የጤና ስጋቶች (አተት  እና ወባ) አስቀድሞ መከላከል 

ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 

 

       *ŸK?KA‹ e^‹ Ò` u}ÁÁ»’ƒ ¾}c^ 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የPsycho- social  ድጋፍ 
ማድረግ 

% 25 - - - - - ዶ/ር ሚሊዮን 

• የተከሰቱት የጎርፍ አደጋዎች  በተጎጂዎች ላይ ያደረሱት የስነ አእምሮ ችግር ባለመኖሩ ስራው ማከናወን 
አላስፈለገም፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የለም 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 በአደጋ ምክንያት ጉዳት 
የደረሰባቸውን የጤና ተቋማት 
ሥርዓትን መልሶ ማቋቋም 

% 35 35 100 - -  ዶ/ር ሚሊዮን 

• ከአጋር ድርጅቶች ጋር በመተባበር በጎርፉ ምክንያት የጤና ተቋማቸው ለወደሙባቸው የአፋር አካባቢዎች  

ተንቀሳቃሸ የጤና ቡድን እንዲመደብ ተደርጓል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

   ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የጤና ተቋማቸው ለወደሙባቸው አካባቢዎች ተንቀሳቃሸ የጤና ቡድን በመመደቡ ከጎርፉ ጋር በተያያዘ 

ሊነሱ የሚችሉትን የጤና ስጋቶች (አተት  እና ወባ) አስቀድሞ መከላከል ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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5.4   ¯LT 4: የጥራት ደረጃቸው የተረጋገጠላቸውን ላቦራቶሪዎች ቁጥር መጨመር   
 
Ów 4.1: 39 (20 በstar 1፣16 በstar 2፣3 በstar 3) ጥራታቸው የተረጋገጠላቸው ላቦራቶሪዎች 
 
›wÃ }Óv` 4.1.1: ላቦራቶሪዎች  የWHO/AFRO የጥራት ማረጋገጫ እንዲያገኙ ማስቻል  

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU አጠቃቀም 

በፐርሰንት 

1 ላቦራቶሪዎች  የWHO/AFROን ባለ  
ኮከብ (star 1,2&3 lab) የጥራት 
ማረጋገጫ እንዲያገኙ ማስቻል 

% 20.89 20.89 100 700000 678305 96.9 ጥላሁን 

• የ24 ላቦራቶሪዎች  የጥራት ደረጃን ለማወቅ አንድ ግዜ  ግምገማ ተደርጎ ውጤቱን መሰረት በማድረግ 

የላብራቶሪዎቹን ጉድለት ለመሙላት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ (መመሪያዎች፣ Procedures, SOPs) 

ለላቦራቶሪዎች ተደርጓል፡፡ ow×GQH በ24ቱም  ላቦራቶሪዎች ድጋፋዊ ጉብኝት (mentoring) ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ቀደም ሲል  ላቦራቶሪዎች  የWHO/AFROን ባለ  ኮከብ (star 1,2&3 lab) የጥራት ማረጋገጫ እንዲያገኙ  

ለማስቸል ታቅዶ የነበረው የትግበራ ስልት የተወሰነ ማስተካከያ እንደሚያስፈልገው ስለታወቀ የአመት 

እቅዳችንን በተወሰነ መልኩ መከለሱ፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ሥራው በወቅቱ በመጀመሩ ላቦራቶሪዎች ለሚያደርጉት የብቃት ማረጋገጫ ጥረት ትልቅ አስተዋጽኦ አለው 

በተጨማሪም ብዙዎቹ ላቦራቶሪዎች በሚጠበቀው ጊዜ የጥራት ማረጋገጫውን ያገኙ ዘንድ ድጋፋዊ 

ጉብኝቱ ትልቅ ዕገዛ አለው" 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 



25 
 

5.5  ¯LT  5: በበሽታ፣በሥነ ምግብና በአካባቢ የጤና ችግሮች ላይ የሚደረጉ አገር አቀፍ 
የዳሰሳና የቅኝት መረጃዎችን ማጠናከር 

Ów 5.1: ቅድሚያ በሚሰጣቸው በሽታዎች/ቬክተሮች ላይ የሚደረጉ 5 አገር አቀፍ የፀረ-ተህዋስያንና ፀረ-
ነፍሳት መድሃኒት ብግርነት የዳሰሳ ጥናቶች 

›wÃ }Óv` 5.1. 1: የፀረ-ተህዋስያንና ፀረ-ነፍሳት መድሐኒቶች ብግርነትን በተመለከተ የዳሰሳ ጥናቶች 
ማካሄድ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ program) መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU አጠቃቀም 

በፐርሰንት 

1 የኤችአይቪ ቫይረስ ብግርነት ቅድሚያ 
ጠቋሚ ፀባያት ላይ የዳሰሳ ጥና ማካሄድ  
(HIVDR) indicators) 

 

% 10 20 200 - -  ዶ/ር በለጠ 

 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ ፀድቋል፡፡ በተጨማሪም ከባለፈው በጀት ዓመት 
ታቅዶ ያለተከናወነውን መረጃ የመሰብሰብ ስራ ለመስራት የሚያስፈልጉ መጠይቆች ተዘጋጅተው 
መረጃ ለሚሰበስቡ ባለሞያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሩብ አመቱ ከታቀደው በላይ ስራው በመከናወኑ ፕሮጀክቱን በወቅቱ ለማጠናቀቅ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ program) መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን  

በ% 
°pÉ ›ÖnkU አጠቃቀም 

በፐርሰንት 

2 yx@C.xY.v! mD/n!TN በሚወስዱ 
ሰዎች  ሰውነት ውስጥ yሚፈጠረውን 
የmD/n!T BGRnT ለመከላከልና 
ተያያዥነት ያላቸውን መንስኤዎችን 
ለመከታተል የሚያስችል ብሄራዊ ዳሰሳ 
ማካሄድ/ HIVDR Prevention Monitoring/   

 

% 15 9 60 150000 0 0 አቶ 
ደረጀ 

• የÕ“ቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እና ለCDC-
Atlanta ለኢቲካል ክሊራነስ ተልኳል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የናሽናል ክሊራነስ ስላልተገኘ በአዲስ አባባ ቅዱስ ጳዉሎስ ሆስፒታል የኤርቲ ክሊኒክ ባለሙያዎች ስልጠና 
አልተሰጠም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የጥናቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ መፅደቁና ለCDC-Atlanta ተልኮ ለተሰጡት 
ጥያቄዎች ግብረ መልስ መሰጠቱ ለፕሮጀክቱ አፈጻጸም ጥሩ እርምጃ ላይ መሆኑን ያመለክታል፡፡  

• ለኤአርቲ ክሊኒክ ባለሙያዎች ስልጠና ባለመሰጠቱ ቀጣይ የሚሰሩትን ስራዎች በተወሰኑ ወራት ጊዜ 
ሊያጓትት ይችላል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የናሽናል እና የCDC-Atlanta ኢቲካል ክሊራነስ በሁለት ወር ውስጥ እንድገኝ የክትትል ስራ መስራት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አምሃ ከበደ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 

 

 

 

 

 

 

mailto:yx@C.xY.v�
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G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

• የÕ“ቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ ከፀደቀ በኋላ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ እና ለCDC-
Atlanta ለኢቲካል ክሊራነስ ተልኳል፡፡ 

• Ÿ›Ç=e ›uv 50 ¾ÅU “S<“ }cwevDM:: 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በጎንደር መካሄድ የነበረበት ዝርዘር Õ“ƒ በወቅቱ አለመካሄዱ፡፡ 

• የ]›?Ë”ƒ Ó¸ በታቀደለት ጊዜ አለመፈፀሙ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የÕ“ቱ ፕሮፖዛል በኢቲካል ኮሚቴ መፅደቁና ለCDC-Atlanta ተልኮ ለተሰጡት ጥያቄዎች ግብረ 
መልስ መሰጠቱ የፕሮጀክቱ አፈጻጸም ጥሩ እርምጃ ላይ መሆኑን ያመለክታል፡፡  

• የ]›?Ë”ƒ Ó¸ በታቀደለት ጊዜ አለመፈፀሙ ቀጣይ የሚሰሩትን ስራዎች በተወሰኑ ወራት 
ሊያጓትት ይችላል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የናሽናል እና የCDC-Atlanta ኢቲካል ክሊራነስ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እንዲገኝ የክትትል ስራ 
መስራት፡፡ 

• የ]›?Ë”ƒ Ó¸ በታቀደለት ግዚ አንዲፈፀም የክትትል ስራ መስራት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አምሃ ከበደ' ዶ/ር አልማዝ አበበ'አቶ መስፍን ከበደ እና  አቶ ሁሴን ፋሪስ  

 

 

 

 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን  

በ% 

°pÉ ›ÖnkU አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 በwH@^©  ደረጃ ¾›?‹.›Ã.y=” 
SÉH’>ƒ  ¾SssU ‹KA� 
(wÓ`’ƒ) SÖ” KT¨p ¾T>[Ç 
pኝƒ ማድረግ (Threshold survey )  

 

% 12.5 11.5 92 140000 39,625 28.3 አቶመስፍን 
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• ለሥራዉ የሚያስፈልጉ ቅድመ ዝግጅቶች ተጠናቋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ለሥራዉ የተመደበው በጀት ከCDC ባለመለቀቁ ስራው በተያዘለት ጊዜ ገደብ እንዳይሰራ አድርጓል፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሥራዉ የተመደበው በጀት በአለመለቀቁ የፕሮጀክቱ ስራ ሙሉ በሙሉ ተጓቷል፡፡       

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ከCDC በጀት እስከሚለቀቅ ድረስ ሌላ አማራጭ የበጀት ምንጭ በሁለት ወር ውስጥ አፈላልጎ በዕቅድ 
የተያዘውን ስራ ማከናወን፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር እሸቱ ለማ' አቶ ሁሴን ፋሪስ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን  

በ% 

°pÉ ›ÖnkU አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 GÑር አቀፍ ¾+u= ui�” 
¾SËS]Á ›T^ß SÉ�’>ƒ 

(first line) ብግርነት የሚያሳይ Çcd 
TÉ[Ó  

% 12 0 0 600000 0 0 ዶ/ር 

እሸቱ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

5 የወባ አስተላላፊ ትንኞች ለፀረ-
ትንኝ ኬሚካሎች ያላቸዉን 
ብግርነት የሚያሳይ የዳሰሳ ጥናት 
ማካሄድ 

 

% 32.5 0.03 0.09 1000000 0 0 አቶ 
አለማየሁ 

 

• ፕሮፖዛል ዝግጅት ተጀምሯል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ባለሞያው ከዕቅድ ውጪ የመጣ ስራ ላይ አብዛኛውን የስራ ጊዜውን ስላዋለ የፕሮፖዛል ቀረጻ፣የጥናት 
ቦታ መረጣ እና የቅድመ ጥናት መረጃ መሰብሰብ ስራዎች አልተሰሩም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የፕሮፖዛል ቀረጻ፣የጥናት ቦታ መረጣ እና የቅድመ ጥናት መረጃ መሰብሰብ ስራዎች ባለመሰራታቸው 
የፕሮጀክቱ የስራ ሂደት ሙሉ ለሙሉ ተስተጓጉሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ፕሮፖዛሉን አዘጋጅቶ በኢቲካል ኮሚቲ ማጸደቅና በጀት መድቦ የቅድመ 
ጥናት መረጃ መሰብሰብ፡፡ 

 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ አለማየሁ አባተ' አቶ አሸናፊ አሰፋ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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Ów 5.2:  በተላላፊና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ የሚካሄዱ 12 አገር አቀፍ የዳሰሳ/የቅኝት ጥናቶች 

›wÃ }Óv` 5.2.1: ¾}KÁ¿ አገር አቀፍ የዳሰሳ/የቅኝት ጥናቶችን ተላላፊና ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ 
ማካሄድ 

 

• በዕቅድ (በሩብ ዓመቱ) የተያዙት ሥራዎች (አውደ-ጥናት ማካሄድ፤ለመሥክ አሰሳ ቡድን አባላት 
ሥልጠና መሥጠት ፤በተመረጡ ቦታዎች የፓይለት ጥናት ማካሔድ፤ መረጃ መሰብሰብ) ሙሉ 
ለሙሉ ተከናዉነዋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

   ii.አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የሃገር ዉስጥ ግዢ እስካሁን አለመፈፀሙ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በተያዘው ዕቅድ መሰረት ስራዎች መከናዎናቸው ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንድጠናቀቅ 
ያደርጋል፡፡ 

• የሃገር ዉስጥ ግዢ እስካሁን አለመፈፀሙ በቀጣይ የፕሮጀክቱ የሥራ እንቅስቃሴ ላይ አሉታዊ 
ተጽዕኖ ይፈጥራል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ግዢዉን በ 2 ወር ውስጥ ማካሄድ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ደ/ር አምሃ ከበደ '›„ G<c?” ó]e �“ Ê/` ›MT´ ›uu 

 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ብሔራዊ የቲቢ በሽታ 
ሥርጭት መጠን ጥናት 

% 26.5 20 75.5 2000000 536198 26.89 ደ/ር አመሃ 
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• በ2009/2010 ²<` u�`Ñ<´ �“„‹ LÃ u}Å[Ñ ¾›?‹.›¾.y= p˜ƒ ላይ ከክልሎች ጋር የግምገማ 

አውደ-ጥናት ለማካሄድ እንዳስችል በወቅቱ ከተሰበሰበ የደም ናሙና ¾›?‹.›Ã.y=  ምርመራ ለማድረግ 

የተጠየቁ 500 የመመርመሪያ ኪቶች ተገዝተው ቀርበዋል፡፡ምርመራውን ለሚያካሂዱ ለ43 የላቦራቶሪ 

ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቶ የምርመራ ስራውም በመካሄድ ላይ ይገኛል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በ2009/2010 ²<` u�`Ñ<´ �“„‹ LÃ ከተሰበሰበ የደም ናሙና የሚደረገው ¾›?‹.›Ã.y=   

የምርመራ ስራ በወቅቱ አለመጠናቀቅ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በ2009/2010 ²<` u�`Ñ<´ �“„‹ LÃ ¾}Å[Ñ¨< ¾›?‹.› Ã.y= p˜ƒ ስራ በተሳካ ሁኔታ 

እንዲጠናቀቅና ¾›?‹.›ይ.y= ¨[`i˜ U” Å[Í LÃ �”ÇK �“ �ÁÅ[c ÁK¨<” }ê°• KT¨p 

Áe‹LM::  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በ2009/2010 ²<` u�`Ñ<´ �“„‹ LÃ ከተሰበሰበ የደም ናሙና የሚደረገው ¾›?‹.›Ã.y=   

ምርመራ፣የመረጃ ትንተናና የሪፖርት ስራዎችን መተግበር፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ዶ/ር አሰግድ ወልዱ ' አቶ ደረጀ ተሾመ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 

 

          *  ወጪው ከሌሎች ስራዎች ጋር በተያያዥነት የተሸፈነ ነው፡፡  

 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU  

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 u2010/2011 u�`Ñ<´ 
�“„‹ LÃ ¾T>Å[Ó 
¾›?‹.›¾.y= p˜ƒ 

% 5 2 40 * *  ዶ/ር 
አሰግድ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 
በፐርሰ
ንት 

°pÉ ›Ön
kU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 ከኤች.አይ.ቪ ጋር በተያያዘ 
በሰዎች  ባህሪ  እና ለበሽታው 
እጅግ በጣም  ተጋላጭ በሆኑ 
የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ  
ዳሰሳና p˜ƒ (BSS& MARPs) 
T"H@É  

% 10 2.9 29 10000000 0 0 አቶ ደረጀ  

• በቅኝቱ ላይ ተሳታፊ የሆኑ ድርጅቶችን የማስተባበር ስራ ከመተግበሩም በላይ የመግባቢያ 
ሰነድ ተዘጋጅቶ በEHNRI, በHAPCO , CDC  እና  በEPHA ተፈርሟል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ስራውን የሚሰራው አማካሪ ድርጅት በስምምነቱ መሰረት ስራውን ባለመስራቱ የፕሮጀክቱን ፕሮፖዛል 
ማዘጋጀት አልተቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የታቀዱት ስራዎች በታቀደላቸው ጊዜና ወቅት አለመፈጸማቸው በፕሮጀክቱ ሂደት ላይ 
ከፍተኛ ተፅእኖ አድርሷል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ስ^¨<” ¾T>c^ ›wÃ ¢T>ቴ ›ቋቁሞ የፕሮጀክት ፕሮፖዛሉን ከተባባሪ ድርጅቶች ጋር 
በመሆን በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ማዘጋጀትና ለኢቲካል ኮሚቴ አቅርቦ ማጸደቅ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` በለጠ ተግባሩ ' አቶ ደረጀ ተሾመ እና Ê/` ›MT´ ›uu 
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}.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 u›?‹.›Ã.y=-+u= ØU` Ñ<Çƒ 
(HIV/ TB Co-infection)  LÃ 
wH@^© p˜ƒ T"H@É  

% 45 35 77.77 2100000 259414 12.35 
ዶ/ር 

አሰግድ 
 

• ከክልሎች ጋር በመተባበር ከቅኝት ጣቢያዎች ለተውጣጡ 19 የጤና ባለሙያዎች ስልጠና ተሰጥቷል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• የቲቢ ኤች.አይ.ቪ. ቅኝት በተዘጋጀው መመሪያ መሠረት ከ 34 የጤና ተቋማት/የቅኝት ጣቢያዎች/መረጃ 
ተሰብስቧል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በስራ መደራረብ እጥረት ምክንያት ለቅኝቱ በተመረጡ የጤና ተቋማት ድጋፋዊ ጉብኝት ማድረግ 
አልተቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ድጋፋዊ ጉብኝት ባለመደረጉ ምክንያት ከጤና ተቋማት የተሟላና ጥራቱን የጠበቀ መረጃ ማግኘት 
አልተቻለም፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ድጋፋዊ ጉብኝት በተመረጡ የጤና ተቋማት /የቅኝት ጣቢያዎች/ በሁለት ወር ውስጥ ማከናወን፡፡ 

• ለፕሮጀክቱ የተጠየቁ የኮምፒውተር ግዢዎችን በ2 ወር ውስጥ መፈጸም፡፡   

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አሰግድ ወልዱ 'አቶ ደረጀ ተሾመ'አቶ ሁሴን ፋሪስ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

5 በ›vL²` ui�‹ LÃ 

wH@^© p˜ƒ  ማካሄድ 
% 5 2.5 50 2800000 0 0 

ዶ/ር 
አሰግድ 
 

• የአባላዘር በሽታዎች የቅኝት ረቂቅ መመሪያ ተዘጋጅቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በተዘጋጀው ረቂቅ መመሪያ ላይ ሞያዊ ትችት እንዲሰጥበት ለሲ.ዲ.ሲ አትላንታ ተልኮ እስካሁን ድረስ 
ምላሽ ስላልተሰጠ መመሪያው ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ እንዲጸድቅ አልተደረገም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የመመሪያው መዘጋጀት የቅኝት ስራውን ወጥ በሆነ መልክ ለመተግበር የስችላል፡፡ 

• የተዘጋጀው መመሪያ አለመጽደቁ ቀጣይ የሚሰሩትን ስራዎች በታቀደላቸው ጊዜ እንዳይተገበሩ 
ያስተጓጉላል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በረቂቅ መመሪያው ላይ የባለሙያወችን ትችት አካቶ በሁለት ወር ውስጥ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ 
እንዲጸድቅ እና ዋናው ስራ እንዲጀመር ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አሰግድ ወልዱ'አቶ ደረጀ ተሾመ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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}.
l 

”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ 

›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

6 በህብረተሰብ ጤና ላይ የዳሰሳ 
(DHS+

% 
) Ø“ƒ TÉ[Ó 

10 10 100 500,0
00 

326440 65.28 
ዶ/ር 
አሰግድ 
 

• የፕሮጀክቱ ኘሮፖዛል ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ ፀድቋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ከማዕከልና ከክልል ለተውጣጡ ለ60 ባለሙያዎች (አስተባባሪዎችና ሱፐርቫይዘሮች) ሥልጠና 
ተሰጥቷል፡፡ 

• የቅድመ ዳሰሳ የሙከራ ጥናት ተካሂዷል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ሥራዎች በተያዘላቸው ጊዜ ገደብ ውስጥ መከናዎናቸው የፕሮጀክቱ ስራ በተያዘለት የጊዜ ገደብ 
እንድጠናቀቅ ያስችላል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

7 Bÿ‰êE y±lþ×ና ኩፍኝ ቅኝት 
ማድረግ  

 

% 13.75 10 72.7 1,000,000  981,638 

 

98.16 
ወ/ሮ 
ብርሃን 
 

• K›Ñ` ›kñ ¾þK=Ä TØóƒ ²S‰ uT>ካH@Å¨< ¾MÏ’ƒ MUh ui� ›cd    Ÿ›e^›”ÆU 

¾›Ñ]~ ¡MKA‹ ¾›×Çò ¾MÏ’ƒ MUh Ÿ�¾v†¨< Ié“ƒ LÃ u}¨cÆ 520 “S<“‹ LÃ 

¾Lx^„] U`S^ }"H>ÇDM:: u²=IU ÆlfW 3 wR yWild ±l!× ŠYrS bxg¶t$ XNÄLtgß 

trUGÈ*LÝÝ¨<Ö?~U KÖ?“ Øun T>’>e` �“ K›KU Ö?“ É`Ïƒ }MM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• yITD §ï‰è¶ ßéð¹Nc= ±ÂL t&ST XÂ y±l!× ŠYrS xYîl@>N KFL ßéð§NS t&SèC 

tsRtW §ï‰è¶W 100% ’Øw xSmZGÆ*LÝÝ 

• KŸ<õ˜ �“ \u?L ui� U`S^‹ 193 “S<“‹ }cweu¨< u63.2 % ¾Ÿ<õ˜ zÃ[e u2.8 % 

uT>J’<ƒ ÅÓV ¾\u?L zÃ[e �”Å}Ñ–v†¨< }[ÒÓ×DM:: 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• yxgR WS_ ግዥና አቅርቦት በወቅቱ ስለማየፈጸም ስራ እንድጓተት አድርጓል፡፡ 

• y¸ZLS k!T kg#M„K wÀ çñ bg!z@W l|‰ ÆlmDrs# ÂÑÂãC kKLL ktsbsb# b“§ 

bwQt$ Ælms‰¬cW መረጃ ለሚመለከታቸው አልደረሰምÝÝ  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 
 

• yxg¶tÜN HÚÂT bên¾nT y¸ÃÖqÜ XÂ lxµL gùÄT y¸ÄRgù ±lþ×Â kùFŸ\  ui�‹” 

KTØóƒ“ KSq×Ö` ¾T>Áe‹M ¾Lx^„] U`S^“ T[ÒÑÝ e^‹” KSe^ƒ“ 

}Ñu=¨<” �`UÍ u}Ñu=¨< Ñ>²? KS¨<cÉ Áe‹LM:: 

• ግዥና አቅርቦት በወቅቱ ባለመፈፀሙ ስራዎች በወቅቱ እንዳይፈጸሙና የላቦራቶሪ ምርመራ 

ሳይደረግላቸው(የማተሪያሎች አለመኖር) ናሙናዎች እንድበላሹ አድርጓል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• yt-yq$ yxgR WS_ G¢EãC bwQt$ XNDf[Ñ ¥DrGÝÝ 

• wd xgR WS_ y¸gb# :”ãC wÄWn# kg#M„K wÀ XNÄ!çn# ¥DrGÝÝ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ወ/ሮ ብርሃን በየነ፣አቶ ሁሴን ፋሪስ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

8 u›=”õK<«”³“ K?KA‹ 
¾S}”ðh-›"M” 
¾T>ÁÖl  zÃ[f‹ LÃ 
wH@^© ¾Çcd Ø“ƒ 

 

% 17.5 7.6 43.42 129000 46064 35.7 Ê/` 
¨`p’i  

 

• Ÿp˜ƒ ×u=Á‹ ¾T>SÖ< “S<“‹ LÃ U`S^ uT"H@É þc=+{ uJ’< “S<“‹ LÃ 

¾›=”õK<«”³ zÃ[c<” ¯Ã’ƒ (subtype) ¾SK¾ƒ e^ }c`…M::  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ¾Lx^„]¨<” U`S^ ›pU KTdÅÓ 2 ¾Lx^„]¨< vKS<Á‹ u influenza cell culture  ላይ  

የ15 ቀን YMÖ“ (CDC/KEMRI, Nairobi Kenya) ¨eÅªM:: 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• up˜ƒ ×u=‹ ÁK< vKS<Á‹ Y^ eKT>Å^[wv†¨<፣TƒÑ>Á eKTÁÑ–< �“ u›G<’< Ñ>²? 

post-pandemic ¨pƒ LÃ eLK”“ eÒ~ eKk’c K›=”õK<«”³ p˜ƒ ÁK¨< ƒŸ<[ƒ አናሳ መሆን 

Ÿ¾k˜ƒ ×u=Á‡ ¾T>Ñ–¨< ¾“S<“ lØ` Ÿ}Öuk¨< u�‹ �ÏÓ T’c<:: 

• ¾uËƒ ›ÖnkU Ÿ�kÅ¨< u�‹ SJ’<:: 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የ}ÚT] U`S^ ²È‹ eMÖ“ uSÑ–~ K›=”õK<«”³ w‰ dÃJ” KK?KA‹ uƒ”ói 
KT>}LKñ zÃ[f‹ (respiratory viruses) Ø“ƒ SW[ƒ KS×M ›e‹LDM:: 

• ¾p˜~ Y^ u›=ƒÄåÁ ¾}Ñ–¨< ¾û”ÈT>¡ ›=”õK<«”³ zÃ[e ´`Á ŸT>cÖ¨< ¡ƒvƒ ´`Á 
Ò` }SddÃ’ƒ �”ÇK¨< KT[ÒÑØ Te‰K<:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• up˜ƒ ×u=‹ Áሉ vKS<Á‹ KY^¨< um ƒŸ<[ƒ �”ÉcÖ< TƒÑ>Á ¾T>ÁÑ–<uƒ” c`¯ƒ   
ማመቻቸት፡፡ 

• ¾uËƒ ›ÖnkUን በ�kÅ¨< መሰረት እንዲሆን ማስቻል:: 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` ¨`p’i ›¾K፣ወ/ሮ ብርሃን በየነ ፣ዶ/ር አልማዝ አበበ፣ ዶ/ር ዳዲ ጂማ 
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l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

9 çSpE¬L §Y ytmsrt yé¬ 
ŠይrS b>¬ QŸT ¥DrG 

% 25 40.9 163.5 52000 5986 11.5 ዶ/ር 
አልማዝ 

• ¾a� zÃ[e ui� p˜ƒ Ÿ}Á²¨< °pÉ uLÃ ŸSc^~U uLÃ Ÿ�¿ƒ 130 Ié“ƒ “S<“‹  
LÃ U`S^ }Å`Ô u21.5 %  uT>J’<ƒ ¾a� zÃ[e �”Å}Ñ–v†¨< ¾T[ÒÑØ e^ }c`…M::  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አዎንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• bxgR WS_ ግዢ የሚቀርቡ ዕቃዎች በወቅቱ ባለመቅረባቸው የናሙና መሰብሰብ ስራ 
ተስተገDÑ<LDDል፡፡ 

 
K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾p˜ƒ መረጃዎች መሰብሰባቸው የa� zÃ[e ui� ¡ƒvƒን ¨Å ›Ñ` ¨<eØ ለTeÑvƒ �`UÍ 
KS¨<cÉ ¾T>Áe‹M ¾Ø“ƒ ¨<Ö?ƒ KT¨<×ƒ ¨d˜ ’¨<፡፡ 

• bxgR WS_ ግዢ የሚቀርቡ ዕቃዎች በወቅቱ አለመቅረባቸው ፕሮጀክቱ እንድገD}ƒ ›É`ÑDM:: 
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾›Ñ` ¨<eØ Ó¸ u›”É ¨` ¨<eØ }ðêV  ዕቃዎች እንድቀርቡ ማድረግ፡፡  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አልማዝ አበበ ፣ ወ/ሮ ብርሃን በየነ እና ›„ G<c?” ó]e 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ 

›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

10 የእብድ ውሻ በሽታ ስርጭትን 
የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ 

 

% 5 2.5 50 - -  ዶ/ር 
ከድር 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ቀረጻ 90% ተጠናቋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾ýaË¡~ ›e}vv] Ÿe^ uSMkl ¾ፕሮፖዛል ቀረጻ ስራው ሳይጠናቀቅ ቀርቷል፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ዝግጅት 90% መጠናቀቁ ስራውን ቶሎ አጠናቆ ለማጸደቅ ያስችላል፡፡ 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ባለመጠናቀቁ እና ባለመጽደቁ ፕሮጀክቱ እንድጓተት አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የፕሮጀክት ፕሮፖዛሉን በሁለት ወር ውስጥ አጠናቆ በኤቲካል ኮሚቴ ማጸደቅና ዋናውን ስራ በእቅዱ 

መሰረት ማከናወን፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አብርሀም አሊ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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}.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

11 በHaemophilus  influenza e  type b (Hib) 
v¡}]Á ላይ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ 

 

% 15 7.5 50 - -  አቶ 
ሱራፌል 

• ፕሮፖዛል መቀረጹ፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ፕሮጀክቱ ተቀርጾ በመጀመሪያው ሩብ ዓመት ውስጥ ለSERO ቀርቦ ›KSêÅl::  

 K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮፖዛሉ ቢዘጋጅም በዕቅዱ መሰረት ተጠናቆ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ ›KSêÅl ፕሮጀክቱ 

እንዲጓተት ›É`ÕM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የፕሮጀክቱን ፕሮፖዛል uG<Kƒ ¨` Ñ>²? ¨<eØ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ እንዲጸድቅ መድረግ እና 

ቀጣይ ስራዎች እንዲሰሩ ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ሱራፌል ፈንታው፣አቶ እንድሪስ መሃመድ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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Ów 5.3:  በአካባቢያዊ የህብረተሰብ የጤና ስጋት መንስዔዎች ላይ የሚካሄዱ 5 አገር አቀፍ የዳሰሳ ቅኝት 
ጥናቶች 

›wÃ }Óv` 5.3.1: በአካባቢያዊ የህብረተሰብ የጤና ስጋት መንስዔዎች ላይ የዳሰሳ የቅኝት ጥናቶች ማካሄድ  

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በአካባቢያዊ እና በስራ አካባቢ የድምፅ 
ብክለት መጠን ላይ ዳሰሳ ማካሄድ 

% - -  - -   

• ፕሮጀክቱ ከኢንስቲትዩቱ ከትኩረት አቅጣጫ አንጻር ተገምግሞ ይህ ጥናት እንዲቋረጥ ተወስኖል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
 ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• -- 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• -- 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• -- 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• -- 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 በአቃቂ-ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የሚኖሩ 
ሰዎች ለትሬስ ሜታል ተጋልጭነት 
(Trace metal exposure) ማጥናት  

 

% 15 7.5 50 - -  አንዱአለም 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ተቀርጿል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ከተባባሪዎች ጋር የሚደረጉ የሃሳብ ልውውጦች ረጅም ጊዜ መውሰዳቸው የፕሮጀክቱን ፕሮፖዛል 
አጠናቆ ማጸደቅ አለመቻሉ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮፖዛሉ ቢዘጋጅም አለመጽደቁ ከጥናቱ አስፈላጊነት አንፃር ስራው እንዲጓተት አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ከተባባሪዎች ጋር ተወያይቶ ውሳኔ ላይ መድረስና በሁለት ወር ውስጥ ፕሮፖዛሉን አጸድቆ ዋናውን 
ስራ መጀመር፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ አንዱአለም መኮንን እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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Ów 5.4:  በስነ-ምግብና ባህላዊ መድሃኒት ላይ የሚካሄዱ 7 አገር አቀፍ የዳሰሳ/የቅኝት ጥናቶች 

›wÃ }Óv` 5.4. 1: ¾}KÁ¿ አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናቶችን በስነ-ምግብ ላይ ማካሄድ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
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ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk
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አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 አገር አቀፍ የምግብ ፍጆታ ጥናት 

 

% 34 34 100 303200 0 0 አቶ iSMe 
 

• የተዘጋጀው የጥናት ፕሮፖዛል በዳይሬክቶሬት ደረጃ ተገምግሟ ለጥናቱ የሚሆኑ ግብዓቶች    

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

   ስፔስፍኬሽን ዝግጅትና ቅድመ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፡፡  
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾KU 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሩብ አመቱ የታቀደው ስራ ሙሉ ለሙሉ ስለተከናወን ፕሮጀክቱን u�kÅ¨< Sc[ƒ KSÚ[e 
ÉÒõ ÁÅ`ÒM::  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾KU 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ¾KU 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰን

ት 

2 የእናት ጡት ወተት እና 
የተጨማሪ የሕጻናት ምግብ  
አጠቃቀም ጥናት 

 

% 5 5 100 - -  ¨/ƒ 
çGÃ 
 

• ለጥናቱ የሚሆን ዋቢ ማጣቀሻዎችና ሳይንሳዊ ወረቀቶች ተሰብስቧል::   

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾KU 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ማጣቀሻዎችና ሳይንሳዊ ወረቀቶች መሰብሰባቸው Kቀጣዩ የፕሮፖዛል ዝግጅት ስራ አመቺ ይሆናል:: 
 
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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›wÃ }Óv`  5.4.2: ¾}KÁ¿ አገር አቀፍ የዳሰሳ ጥናቶችን በባህላዊ መድሃኒት ላይ ማካሄድ 

}
.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ህብረተሰቡ፣የባህል ህክምና አዋቂዎችና 
ዘመናዊ ህክምና አዋቂዎች ስለ ባህላዊ 
መድሃኒቶች ያላቸውን 
እውቀት፣አስተሳሰብና ክህሎት 
በብሄራዊ ደረጃ የዳሰሳ ጥናት ማካሄድ 

 

% 5 1 20 18400 0 0 ዶ/ር 
ዳዊት 

• ሦስት የተለያዩ የመረጃ መሰብሰቢያ መጠይቆች ከኢንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ተተርጉመው ለቅኝቱ ሥራ 
ዝግጁ ተደርገዋል:: እንዲሁም በሁሉም ክልሎች ለሚደረገው ጥናት በቅኝቱ የሚካተቱት ወረዳዎችና 
EAs ምርጫ ተጠናቌ ቅኝቱን የሚሠሩት ቡድኖች ቁጥርና እያንዳንዱ ቡድን ሥራውን 
የሚያካሄድባቸው አመቺ ክልሎች ተወስነዋል:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• KýaË¡~ TeðçT>Á በጀት ባለመኖሩ በዕቅድ የተያዙ ስራዎች ላይ እንቅፋት ፈጥሯል፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የበጀት እጥረት በማጋጠሙ የተነሳ ስራዎችን በታቀደላቸው ጊዜ ሰርቶ ለማጠናቀቅ እክል ይፈጥራል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• አስፈላጊ የሆነ በጀት ማፈላለግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ፀሃነሽ መሰለ 'ዶ/ር አማሃ ከበደ' ዶ/ር ዳዊት አበበ እና ዶ/ር አስፋው ደበላ 
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5.6   ¯LT  6: በበሽታ፣በሥነ ምግብ፣በባህላዊና ዘመናዊ መድሃኒቶች ላይ የሚደረጉትን 
‹Ó` ð‹ U`Ua‹” ማጠናከር 

Ów 6.1: የምርመራ ቴክኖሎጅዎችን ለማሻሻል የሚካሄዱ 9 የግምገማ ጥናቶች  

›wÃ }Óv` 6.1. 1: አዲስ የምርመራ ቴክኖሎጅዎችን መገምገም 

}.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰን

ት 
°pÉ 

›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ፈጣን የእብድ ውሻ በሽታ 
ምርመራ ዘዴን ብቃት 
መገምገም 

% 32 32 100 25000 25000 100 ዶ/ር አብርሃም 

• “S<“‹ u�kÅ¨< Sc[ƒ ተሰብስበው u›Ç=c< ¾�wÉ ¨<h ui� U`S^ ²È }ðƒgªM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• “S<“‹ u�kÅ¨< Sc[ƒ ተሰብስበው u›Ç=c< ¾U`S^ ²È Sð}h†¨< ¾›Ç=c<” ¾U`S^ 

²È wnƒ „KA ÑUÓV u›Ñ]~ KTeóóƒ Áe‹LM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 አዲሱን ተንቀሳቃሽ የሲዲፎር 

መሳሪያን (PimaTM

% 

 CD4 + T cell 

Technology Pima) በተለያዩ ቦታዎች  

 

 

30 5 16.7 - -  ዶ/ር በለጠ 

• ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ በኢቲካል ኮሚቴ ጸድቋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ፕሮፖዛሉ ለኢቲካል ኮሚቴ ዘግይቶ በመላኩና በመጽደቁ ለባለሙያዎች የሚሰጠው ስልጠና 
አልተካሄደም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮፖዛሉ ተዘጋጅቶ በኢቲካል ኮሚቴ መጽደቁ አዲሱን ተንቀሳቃሽ የሲዲፎር መሳሪያን (Pima
TM

 
N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         

(Action Plan) 

CD4 
+ T cell Technology) በተለያዩ ቦታዎች ገምግሞ ጠቃሚነቱን ለማረጋገጥ ያስችላል፡፡ 

• ለ10 ባለሙያዎች የሚሰጠውን ስልጠና በሁለት ወር ውስጥ መስጠት፣ስራውን መጀመርና 
ሪኤጀንቶችን የመጠቀም ስራ ማፋጠን፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር በለጠ ተግባሩ 'አቶ ደረጀ ተሾመ እና ደ/ር አልማዝ አበበ 
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}.
l 

”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 ፈጣን የወባ መመርመሪያ ዘዴ 
(RDT) ጥራትን መገምገም 

 

% 25 50.4 201 - -  ደ/ር 
አመሃ 

• የLot  testing፣Long term testing፣¾S<kƒ Te}ካከያ እና የብቃት ማረጋገጫ የሙከራ ስራዎች 
በእቅዱ መሰረት እየተሰሩ ነው፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• l§ï‰è¶ xgLGlÖT kWÀ hgR y¸mÖ< Sd]Á‹ �“ ›Lm �n‹” ŸÑ<U\¡ KT¨<×ƒ 
ÁK¨< [ÏU H>Åƒ ¾T>uLg< �n‹ §Y yfÖrW ችግር 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• “S<“‹ u�kÅ¨< Sc[ƒ በመሰብሰባቸው ›Ç=c<” ¾U`S^ ²È በSð}ሽ ¾U`S^¨<” ²È 

wnƒ ለT[ÒÑØ ›eችሏል:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾KU 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ¾KU 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 የወባ ፈጣን መመርመሪያዎች” 
የማስቀመጫና የማጓጓዣ 
ሁኔታዎችን ጥራት ቁጥጥር 
ጥናት 

% 20 20 100 80000 *  አቶ 
ማርቆስ 

 

• የRDT Storage  ዳታ ከ13 የጥናት ቦታዎች ተሰብስቧል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 
• የRDT Storage  ዳታ ከ13 የጥናት ቦታዎች መሰብሰቡ የRDTን የStorage ሁኔታዎች በተለያዩ ቦታዎች 

ምን እንደሆነ ተንትኖ መረጃ ለመስጠት ያስችላል፡፡ 
N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         

(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• የለም 

 

      *  የስራው ወጪ የተሸፈነው ከሌሎች ስራዎች ጋር በተያያዥነት ነው፡፡
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰን

ት 

°pÉ ›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

5 ¾HBV ð×” ¾SS`S]Á Ÿ=„‹” 
SÑUÑU 

% 7.5 7.5 100 5000 5000 5000 ዶ/ር 
አልማዝ 

 

• Ÿ}S[Ö< “S<“‹ LÃ ¾HBV  þ²=+{ እና ኔጋቲቭ “S<“‹” ¾SK¾ƒ e^ S<K< uS<K< 
u�kÅ¨< Sc[ƒ ተከናውኗል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• Ÿ}S[Ö< “S<“‹ LÃ ¾HBV  þ²=+{ እና ኔጋቲቭ “S<“‹” ¾SK¾ƒ e^ S<K< uS<K< 
u�kÅ¨< Sc[ƒ መሰራቱ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ገደብ እንድጠናቀቅ ያስችላል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም፡፡ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰን

ት 
°pÉ 

›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

6 በኢትዮጵያ ደረጃ የደረቀ ደምን 
/ዲ.ቢ.ኤስ/ ለኤች.አይ.ቪ ቫይራል 
ሎድ መስራት መቻልን ማረጋገጥ 

% 33.3 20 60 - -  አቶ አስፋው 

• ከአዲስ አበባ በተcwስቡት 25 ¾ÅU “S<ዎች LÃ የኤች አይ ቪ ቫይረስ መጠንን ለማወቅ የላቦራቶሪ 
ምርምራ ተደርጎ መረጃውም በኮምፒዩተር ተጠናቅሮ ሪፖርት ተልኳል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• በዚሁ ፕሮጀክት ከፈረንሳይ በመጡ ባለሙያዎች ለክፍሉ ሰራተኞች የአንድ ሳምንት የኤች አይ ቪ ቫይረስ 
መጠንን ለማወቅ ¾T>Áe‹M ¾ምርመራ ዘዴ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

• ለፕሮጀክቱ ስራ የሚያገለግል ማሽን (MiniMAG semiautomatic RNA/DNA Extraction machine) 
ለኢንስቲትዩታችን በነፃ ተሰጥቷል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በ2003 አንደኛ ሩብ ዓመት ሊሰበሰቡና በላቦራቶሪ ሊመረመሩ ከታቀዱት ናሙናዎች ውስጥ 50 
ናሙናዎችን መሰብሰብ አለመቻሉ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከአዲስ አበባ 25 ¾ÅU “S<ዎች መcwሰባቸውና በላቦራቶሪ የኤች አይ ቪ ቫይረስን መጠን ለማወቅ 
የተደረገው ምርምራ በወቅቱ መሰራቱ፤ ስልጠና መሰጠቱና ማሽን መገኘቱ የፕሮጀክቱን ሂደት ውጤታማ 
ከማድረግ አንጻር አስተወጽኦ አለው፡፡ነገር ግን ከታቀዱት ናሙናዎች ውስጥ 50 ናሙናዎችን መሰብሰብ 
አለመቻሉ የፕሮጀክቱን ስራ አጓቷል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ያልተሰበሰቡትን 50 ናሙናዎች በሁለት ወር ውስጥ መሰብሰብና በላቦራቶሪ መስራት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ አስፋው አዳነ 'አቶ ደረጀ ተሸመ እና ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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Ów 6.2:  የምግብ ማቀነባበሪያና ጥራት ቴክኖሎጅዎችን ለማሻሻል የሚካሄድ 2 ጥናት  

›wÃ }Óv` 6.2.1: የምግብ ማቀነባበሪያ ቴክኖሎጅዎችን መገምገም 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 UÓw dÃuLi ¾T>qÃuƒ” Ñ>²? 
uØ“ƒ S¨c” 

% 30 10 33. 3 118835 7125 5.99 ¨/a 
›[Òi  
 

• ከውጭ አገር ከመጡት የLw^„] °nዎ‹ ውስጥ ሳይተከል የቀረው Stability Chamber ተተክሏል:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ስልጠና አለመገኘቱ  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ይህ ፕሮጀክት በታቀደለት ጊዜ ባለመጠናቀቁ ከመንግስት የተመደበው በጀት በስራ ላይ ሳይውል 
እነዲስተጓጎል አድርጓል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ከወርልድ ባንክ እና ከሌሎች አጋር ድረጅቶች ጋር ግንኙነት በማድረግ ሥልጠናው ለባለሙያዎች 
እንዲሰጥ ማድረግ፡፡ 
 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ፀሐይነሽ መሰለ  እና ዶ/ር ቸርነት አቡዬ  
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Ów 6.3:  በተላላፊ በሽታዎች፣በማህበረሰብ ስነ-ምግብና በተቀናበረ ባህላዊ መድሃኒት ላይ የሚካሄዱ 19 
ምርምሮች 

›wÃ }Óv` 6.3.1: ከጤና ጋር የተያያዙ ችግሮችንና ስነ-ሂወታዊ መንስኤዎቻቸውን መለየት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 yúNÆ nqRú b>¬N ymÌÌM 
ClÖ¬N y¸Ãú† -Ì¸ãCN 
kx@C.xY.v! h#n@¬ bxF¶µÂ btlYM 
bx!T×ùÃ ¥_ÂT (Immunology) 

% 13.3 13.3 100 74000 199159 269 አቶ ደስታ 

• የ ፕሮጀክቱ ጥናት መረጃ ተተንትኗል::  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

        i. ›”�© ውጤቶች 

  ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• yúNÆ nqRú b>¬N ymÌÌM ClÖ¬N y¸Ãú† -Ì¸ãCN kx@C.xY.v! h#n@¬ XNÚR 
bxF¶µ btlYM bx!T×ùÃ l¥_ÂT ጠቃሚ መረጃ ያስገኛል፡፡  
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• የለም፡፡ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የሳንባ ነkርሳ በgታን ለመመርመር 
¾T>ያስችሉ ንጥረ-ነገሮች (cytokines) 
ላይ ምርምር ማድረግ (diagnostic 
biomarkers for active TB infection)      

% 38.2 5 12.7 30000 0 0 አቶ ደስታ 

 

• ½Õ“ƒ ፕሮፖዛሉ በኢቲካል ኮሚቴ ከጸደቀ በኋላ ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ተልኳል፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የብሄራዊ ክሊራንስ ስላልተገኘ የታቀደው ስራ በዕቅዱ መሰረት አልተሰራም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የብሄራዊ ክሊራንስ ስላልተገኘ የታቀደው ስራ በዕቅዱ መሰረት አለመሰራቱ የፕሮጀክቱን ሂደት አጓቷል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የብሄራዊ ክሊራንስ እንድገኝ ግፊት ማድረግና በሁለት ወር ውስጥ የጥናቱን ተሳታፊዎች የመመልመል 
ስራ፣ናሙናና መረጃ የመሰብሰብ፣መረጃ የመተንተን ሰራዎችን መተግበር፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ደ/ር እሸቱ ለማ 'አቶ ደስታ ካሳ' አቶ ደረጀ ተሸመ እና ደ/ር አልማዝ አበበ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰን

ት 
°pÉ ›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 በአጣዳፊ ተቅማጥ በሽታ ላይ ጥናት 
ማካሄድ 

 

% 20 8 40 - -  ወ/ሮ ራጂሃ 

 

• ፕሮፖዛል የማዘጋጀት ስራ ተጀምሯል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በጥናቱ ላይ የሚሳተፍ ኢፒዲሚዮሎጁስት ባለመገኘቱ የፕሮፖዛል ማዘጋጀት ስራ ተጓቷል፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮፖዛል የማዘጋጀት ስራ ቢጀመርም ተጠናቆ ባለመጽደቁ የፕሮጀክቱ ስራ እንድስተጓጎል አድርጓል፡፡ 
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የፕሮጀክቱን ፕሮፖዛል በሁለት ወር ውስጥ አዘጋጅቶ በኢቲካል ኮሚቴ አፀድቆ ዋናውን ስራ 

መጀመር፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ወ/ሮ ራጅሃ አቡበከር' አቶ እንድሪስ መሃመድ'ዶ/ር ሚሊዮን ወንድአበቁ'አቶ ሳምሶን ግርማ እና 
ዶ/ር አልማዝ አበበ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 በትግራይ ክልል የተከሰተውን ያልታወቀ  
የጉበት  በሽታ መንስኤ ለማወቅ 

የሚደረግ ጥናት 

% 32.7 26.16 80 1,357,737 732,622 54 ዶ/ር 
አስፋው 

 

• ¾SÉH’>ƒ“ ¾K?KA‹” Ówœ„‹ አቅርቦትን በማመቻቸት፣ Kጤና vKS<Á‹ uui�¬ ²<]Á 
eMÖ“ uSeÖƒ �”Ç=G<U የበሽታውን ዳሰሳ uTÖ“Ÿ` ¾IS<T””  �”¡w"u? Thhል ተ‹LDM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• የበሽታውን መንስኤ ለማወቅ በእንስሳት“ u�îªƒ ላይ ለሚደረገው ጥናት ¾Ø“ƒ S[Í u¨p~ 
cwex KTÖ“k` ተ‹LDM:: 

• የተለያዩ ናሙናዎች ችግር ከተከሰተበት አካባቢ ተሰብስበ¬ Kላቦራቶሪ U`S^ }MŸªM:: 
• የበሽታውን መንስኤ ለማወቅ በሰው ላይ የሚደረገውን ጥናት ለማካሄድ እንዲቻል ህሙማንን 

የመምረጥና ወደ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል የመላክ ስራ ተከናውኗል፡፡ 
 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾Ÿ?ሚካልና የኪቶች Ó» መዘግየት፡፡ 

• በተለያዩ ምክንያቶች አንዳንድ ጥናቶች አልተጀመሩም፡፡ 

• የግብአቶች Ó» መዘግየት፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾IS<T” ¡w"u? }Ö“¡a uS"H@Æ ¾Vƒ Ñ<Çƒ” uŸõ}— Å[Í Sk’e ›e‹LDM:: 

• u�”edƒ“ u�îªƒ “S<“‹ LÃ �¾}Å[Ñ ÁK¬ Ø“ƒ uበሽታው መንስኤ“ }ÕÇ˜ የበሽታውን 
›vvi G<’@�‹ ÖsT> S[Í KTeÑ–ƒ Áe‹LM:: 

• ¾Ÿ?ሚካልና ልሎች ግብአቶች Ó» መዘግየት“ የአንዳነድ ጥናቶች በእቅድ መሰረት አለመጀመር 
Kበሽታው መንስኤ S[Í KTÓ–ƒ ¾T>Å[Ñ¬” Ø[ƒ Á²Ñ¾ªM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾ኬሚካል፣ የኪቶችና ሌሎች ግብአቶችን Ó» በሁለት ወር ውስጥ መፈጸም፡፡ 

• ያልተጀመሩ ጥናቶችን ማካሄድ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• Ê/` ›eó¬ ÅuL፣አቶ ሁሴን ፋሪስ 
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›wÃ }Óv` 6.3.2: በምግብ ደህንነትና በስነ-ምግብ አተገባበር ሂደት ያሉ ችግሮችን መለየት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ 

›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የአዲስ አበባ ማዘጋጃ ውሃን የጥራት 
ሁኔት ማጥናት (HACCP)  

 

% 5 5 100 - - - ›„ 
dUf” 
 

• የአዲስ አበባ  ¾SÖØ ¨<H LÃ ¾Risks Assessment  Ø“ƒ ለT"H@É –aþ³M ለT²ÒËƒ የሚያስችል 
ዝግጅት ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሩብ አመቱ የታቀደው ስራ ሙሉ ለሙሉ ስለተከናወን ፕሮጀክቱን u�kÅ¨< Sc[ƒ KSÚ[e ÉÒõ 
ÁÅ`ÒM::  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ከኤችአይ ቪ ጋር ¾T>•\ƒ”“ 
¾ì[ኤችአይ ቪ ኤድስ 
መድሀኒት ለሚጀምሩት 
ተጨማሪ ምግብ በመስጠት የስነ 
ምግብ ይዞታቸውንና በጤናቸው 
ላይ የሚመጣውን ለውጥ 

ት     

% 15 0 0 150000 0 0 ›„ ሀብታሙ 

 

• –aË¡~ uwN?^© ¾Y’ UÓv` ¢T>‚ ¾TçÅp Y^ �¾}Ÿ“¨’ ’¨<:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• Ÿ“i“M ›=+"M ¢T>‚ ¡K=^”e ›M}Ñ–U::  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮፖዛሉ Ÿ“i“M ›=+"M ¢T>‚ ፀድቆ ስላልመጣ u�pÉ ¾}Á²< G<K<”U Y^‹ TŸ“¨” 
አልተቻለም:: 
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• Ø“~” TçÅp 
 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/`  ›UH ŸuÅ' Ê/`  †`’ƒ ›u<¾ �“ ›„ Gw�S< ñó 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የአፍላቶክሲን ምርመራ % 26 26 100 95800 0 0 አቶ 
አወቀ  

• ¾Ÿ?T>"M Ó» }ÖÃsM:: �”Ç=G<U ¾“S<“ U`S^ eMƒ” SKTSÉ /MUUÉ/ }Å`ÕM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሩብ አመቱ የታቀደው ስራ ሙሉ ለሙሉ ስለተከናወን ፕሮጀክቱን u�kÅ¨< Sc[ƒ KSÚ[e ÉÒõ 
ÁÅ`ÒM::  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 XMV’@L ¢”¢`É ¾}vK¨< v¡‚]Á 

u›Ç=e ›uv vK< ¾Ö?“ }ቋTƒ“ 
¾Qé“ƒ TdÅÑ>Á ¨<eØ ÁK¨<” 
Y`ßƒ“ ¾SÉH’>ƒ wÓ`’~” 
TØ“ƒ 

% 42.1 25.26 60 21,000 12,600 60 ›„ 
we^ƒ 

 

• ከታቀደው “S<“ �“ S[Í ¨<eØ 60%  ተሰብስቧል፡፡ እንዲሁም የተሰበሰቡት ናሙናዎች ላይ 

¾Lx^„] U`S^ ተካሂዷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• KØ“~ ¾}S[Ö<ƒ }sTƒ“ }X�ò ui}™‹ KØ“~ Sdካƒ Ÿõ}— ƒww` 

›É`ÑªM:: 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ŸQí“~ u�kÅ¨< Ñ>²? ¾¯Ã’ UÉ` “S<“ Scwcw ›KS‰M 

• KØ“~ Ÿ}S[Ö<ƒ feƒ ¾Ö?“ }sTƒ S"ŸM ›”Æ u�ÉXƒ U¡”Áƒ S²Ò~ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• Ø“~” u}Á²Kƒ ¾Ñ>²? WK?Ç SW[ƒ SÚ[e �”ÅTÃ‰M 
 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• }ÚT] ¾Q¡U“ }sTƒ” uØ“~ �”Ç="}~ TÉ[Ó 
 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ›„ we^ƒ G/T`ÁU 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

5 ŸUÓw Ò` ¨Å c¨<’ƒ 
¾T>Ñv¨<” ¾õKA^ÃÉ SÖ” 
T¨p“  ¾S`´’ƒ SÖ’<” 
Sk’e �“ TØóƒ 

 

% 13.5 13.5 100 159,506 18,500 11.5 ›„ 

›¨k 

• ¾Ø“ƒ x� ተSርጧ ¾}cucu< “S<“‹ LÃ Ÿ›Ç=e ›uv ¿’>y`c=+ Ò` uS}vu`  ¾u?} 
SŸ<^ Y^ }Ÿ“¨<ኗM:: �”Ç=G<U KŸ?T>"M Ó» eüeòŸ?i” ተ²Òጅቶ የግዥ ØÁo ቀርቧል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ስራውን Ÿ›Ç=e ›uv ¿’>y`c=+ Ò` uS}vu` Se^~ Ø“~” u�kÅKƒ ¨pƒ 
�”Ç=Ö“kp ›e}ªê* ÁÅ`ÒM::   

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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›wÃ }Óv` 6.3.3: የባህላዊ መድሃኒቶችን በሳይንሳዊ ዘዴ መገምገም 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የእብድ ውሻ በሽታን ለማከም 
የሚረዱ ዕፆችን ኬሚካላዊ 
ይዘት፣ፍቱንነትና ደህንነት 
ማጥናት 

% 18.25 6.67 36.55 105,000 6500 6.1 Ê/` ›có 

• ለመድሃኒትነት የሚያገለግሉት ዕፅዋቶች በዕቅዱ መሰረት ተሰብስበዋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ገንዘብ ከለጋሽ ድርጅት እስካሁን ባለመለቀቁ የዕጾችን ኬሚካላዊ ይዘት የማረጋገጥ እና በእንሰሳት ላይ 
የመሞከር ስራዎች አልተሰራም፡፡ 

 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የገንዘቡ አለመገኘት የፕሮጀክቱን ቀጣይ ሂደት ያጓትታል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ገንዘቡን በተቻለ መጠን በአንድ ወር ውስጥ ለማስለቀቅ ክትትል ማድረግ፡፡ 

• Ñ”²u< �”Å}Kkk ÁM}c\ e^‹ uG<Kƒ ¨` Ñ>²? ¨<eØ TŸ“¨”:: 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` ›có È_d �“ ›„ kMu=d ›<[Ò 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ለስኳር እንዲሁም ለአስም  
በሽታ የተሻለ  ውጤት ባሳዩ 
የተመረጡ ዕፅዋት ላይ ኬሚካላዊ 
ይዘት' õªi’ƒ (ፍቱንነቱን) 
እና ደህንነት ጥናት ማድረግ 

% 5 2.5 50 10000 0 0 አቶ 
ብርሃኑ 

 

• ¾ፕሮጀክቱ ýaþ³M }²ÒÏ„ K›=+"M ¢T>ቴ k`vDM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾ፕሮጀክቱ ýaþ³M u›=+”M ¢T>ቴው አለመፅደቁ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾ፕሮጀክቱ ýaþ³M }²ÒÏ„ K›=+”M ¢T>ቴ Sp[u< Ke^¨< SóÖ” ƒMp ›e}ªê* 
›K¨<:: 

• ¾ፕሮጀክቱ ýaþ³M u›=+”M ¢T>ቴው አለመፅደቁ የፕሮጀክቱን ቀጣይ ሂደት ያጓትታል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾ፕሮጀክቱ ýaþ³M u›”É ¨` Ñ>²? ¨<eØ �”ÉìÉp TÉ[Ó:: 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር እሸቱ ለማ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
አe}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›ÖnkU 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 ተቅማጥ የሚያመጡ ተህዋስያንን 
በመግደል ብቃታቸው የተሻለ 
ውጤት ባሳዩና  በተመረጡ ዕፅዋት 
ላይ  ኪሚካላዊ ይዘት' õªi’ƒ 
(ፍቱንነቱን) እና ደህንነት ጥናት 
ማድረግ  

 

% 1.2 0 0 140000 0 0 ›„ 
Seõ” 

 

• ለጥናቱ የሚያስፈልጉ ሪኤጀንቶች“  ሌሎች ግብአቶ‹ �ንዲገዙ  ዝርዝር መግለጫ (Specification) 
የማዘጋጀት  c^ }Ÿ“¨<“EM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ýaË¡~ በሁሉም ደረጃ የጸደቀ  ቢሆንም በበጀት አለመኖር የተነሳ በታቀደለት መርሀ-ግብር መሠረት 
ሊካሄድ አልቻለም:: 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በጀት አለመኖሩ የýaË¡~ ስራ ሙሉ ለሙሉ ሊያስቆመው ይችላል:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• አስፈላጊ የሆነውን በጀት  ማፈላለግልና መመደብ፡፡  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` ›UH ŸuÅ �“ Ê/` ›eó¨< ÅuL 
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›wÃ }Óv` 6.3.4: ui�” KSð¨<e“ KSŸLŸM U`Ø ¾J’<ƒ” ¾I¡U““ ¾¡ƒvƒ SÉH’>„‹” 
SK¾ƒ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
አe}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›ÖnkU 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የወባ ትንኝ መከላከያ 
አጎበሮ‹” ¾¨<H እጥበት 
የመቋቋም ብቃት ማጥናት 

 

% 30 10 33.3 700000 0 0 አቶ ዮናስ 

 

• የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማዘጋጀት ተጀምሯል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• የግብአቶች ግዥ ተጠይቋል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በፕሮፖዛሉ መሰረት ¾}Ö¾k¨<  ገንዘብ (ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረው የ}eTS<uƒ”) 
ፕሮፖዛል ለኢቲካል ኮሚቴ አቅርቦ ማፀደቅ ÁKS‰M:: 

• ¾SÉG’>ƒ lØØ` vKeM×” Se]Á u?ƒ“ ገንዘብ ለጋሽ ድርጅቶች uጋ^ ተነጋግረው  
በፕሮፖዛሉ ¾}Ö¾k¨< uËƒ ›KSKkl:: 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በፕሮፖዛሉ መሰረት ¾}Ö¾k¨<  ገንዘብ (ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር ተነጋግረው የ}eTS<uƒ”) 
ፕሮፖዛል ለኢቲካል ኮሚቴ አቅርቦ ማፀደቅ ÁKS‰M“ በፕሮፖዛሉ ¾}Ö¾k¨< uËƒ eLM}cÖ 
¾e^¨< ƒÓu^ }Õ…ል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የፕሮጀክት ፕሮፖዛሉን በቀጣይ ሩብ ዓመት ውስጥ አዘጋጅቶ በማጸደቅ ዋና ስራውን በእቅዱ መሰረት 
መተግበር፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• አቶ ዮናስ ውለታው እና Ê/` ›MT´ ›uu 

 

 

 

 

 



66 
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2  Coartem  ¾}vK¨<” የወባ 
በሽታ SÉH’>ƒ 
(falciparum malaria) 
የመፈወስ ብቃቱን ማጥናት  

 

% 37.5 20 53.3 170,000 40,000 23.52 አቶ ሞገስ 

 

• ለጥናት የሚሆኑ ስድስት የጤና ጣቢያዎች (ከትግራይ፣ከአማራ፣ከኦሮሚያ፣ከደቡብ፣ከቤንሻጉል 

ጉሙዝ) ተመርጠው& ከነዚህ ጤና  ጣቢያዎች 18 ባለሙያዎችና 3 ተማሪዎች ለስልጠናው 

ተመርጠዋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

•  ለክልል ባለሙያዎች፣ ለተማሪዎች እንዲሁም ለቡድን አባላት የጥናት ýa„¢K<” ›eSM¡„ 

የአንድ ሣምንት ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 
 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በአንዳንድ የሎጅስቲክ ችግሮች ምክንያት በመስክ መካሄድ የነበረበት ጥናት ከታቀደው ዘግይቶ 

መጀመሩ፡፡ 
 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ፕሮጀክቱ ከሞላ ጎደል አመርቂ በሆነ አፈጻፀም ላይ ይገኛል ይህም የታቀደለትን ግብ እንደሚመታ 

አመላካች ነው፡፡ 

 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በመስክ የሚካሄደውን ጥናት በቀጣይ ሩብ ዓመት ማካሄድ፡፡ 

 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ሞገስ ካሳ፣አቶ አሸናፊ አሰፋ፣አቶ ሁሲን ፋሪስ፣ደ/ር አልማዝ አበበ እና ደ/ር አምሃ ከበደ 
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Ów 6.4:  በክሊኒካል ሙከራና በበሽታ መከላከያ እርምጃዎች ላይ የሚካሄዱ 3 ጥናቶች 

›wÃ }Óv` 6.4. 1: KI¡U““ KýaÓ^U ƒÓu^ ¾T>¨<K< }Ñu= ¾J’< SÉH’>„‹”“ ¡ƒv„‹” SK¾ƒ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›Önk
U 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለደም ብዛት በሽታ አማራጭ 
መድሀኒቶችን          ከዕፅዋት 
የማዘጋጀት ጥናት  

 

% 2 2 100 - - - አቶ 
ኢብራሂም 

• ¾ýaË¡~ ýaþ³M ጸድቋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾ýaË¡~ ýaþ³M የጸደቀ ቢሆንም በጀት አልተገኘም፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾ýaË¡~ ýaþ³M መጽደቁ የሮጀክቱን ሂደት የሚያፋጥን ቢሆንም በጀት አለመገኘቱ የተዘጋጀው 
የýaË¡ት እቅድ እንዳይሳካ ሊያደርግ ይችላል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• KýaË¡~ e^ TeŸ?Í ¾T>J” Ñ”²w uG<Kƒ ¨` Ñ>²? ¨<eØ ›ðLMÔ SSÅw፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` ›UH ŸuÅ �“ Ê/` ›eó¨< ÅuL 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ¾›”Ëƒ ØÑ— ƒKA‹” ¾SÓÅM 

wnƒ vL†¨< ዕፅዋት ላይ 

¾õ~”’ƒ“ ¾ÅI”’ƒ Ø“ƒ 

T"H@É     

 

% 1 1 100 655,750 3,850 0.58 አቶ 
መስፍን 

 

• H. nana የተባለውን የአንጀት ጥገኛ ከዱር አይጦች በመሰብሰብ ወደ ላብራቶሪ አይጦች 
›e}LMö �”Ç=LSÉ ¾TÉ[Ó c^ }Ÿ“¨<“EM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• H. nana �”Ç=LSÉ መደረጉ የሚዘጋጁ የዕፅዋት ግርድፍና ክፍልፋይ ጭማቂዎች 

H.nanaን የመግደል አቅማቸውን ለመፈተሽ አመቺ ሁኔታን ፈጥሯል:: 

 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም፡፡ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 ¾ì[ ¨v I¡U“ SÅH’>„‹” 
Ÿ°îªƒ ¾SY^ƒ Ø“ƒ 

% 5.75 4 80 498,900 9,483 1.9 አቶ 
ኪሲ 

• ¾ወባ በሽታ አምጭ ዝርያዎችን ህዋሳት (P. berghei,P. falciparum)  ¾Tv³ƒ“ ¾Tq¾ƒ �ንÉG<U  

የተመረጡ ሁለት የዕፅዋት ዝርያዎች ከመስክ ተሰብስበው& ßTm ¡õMóÄ‹ }²ÒÏ}¨< ¾ðªi’ƒ 

Ø“ƒ ¾TካH@É ተግባራት ተከናውነዋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የወባ ትንኞች Tv[` (Ÿc¬ T^p) በT>‹K< ዕፅዋት ጥናት ለማካሄÉ ፕሮፖዛል Á²ÒË¨< }S^T] 
¨Å K?L ÇÃ_¡„_ƒ uS³¨\ ýaþ³K<” K›=+ካM ¢T>ቴ ቀርቦ ሳይìÉp Sp[~:: 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾ወባ በሽታ አምጭ ህዋሳት ዝርያዎችን  (P. berghei, P.falciparum)  ¾Tv³ƒ“ ¾Tq¾ƒ e^ Ø\ 

¬Ö?ƒ TeÑ–~ �“ የዕፅዋት ዝርያዎቹ ከመስክ ከተሰበሰቡ በኋላ ßTm ¡õMóÄ‹ }²ÒÏ}¨< 

¾ðªi’ƒ Ø“ƒ ¾TካH@É ስራዎች መከና¨ናቸው ¾�kÆ k×Ã ¾ýaË¡~ e^‹” u}dካ G<’@� 

KTካሄድ Áe‹LM፡፡  

• ፕሮፖዛሉ በታቀደለት ጊዜ ተዘጋጅቶ አለመጽደቁ Ÿýaþ³K< Ò` ¾}ÁÁ²< ቀጣይ የፕሮጀክቱን ተግባራት 
እንዳይከናወኑ ያስተጓጉላል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የወባ ትንኞች Tv[` (Ÿc¬ T^p) በT>‹K< ዕፅዋት ጥናት ፕሮፖዛል  ´ÓÏƒ ›Ö“q u›”É ¨` 
¨<eØ u›=+ካM ¢T>ቴ TìÅp:: 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ›„ Ÿ=c= S<Ç=፣›„ S<K<Ñ@� Ñ<� ፣ Ê/` ›eó¨< ÅuL 
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5.7  ¯LT 7:  በሥርዓተ ጤና ላይ የሚደረጉ ምርምሮችንና የጤና ፕሮግራሞች ትግበራ 
ግምገማዎችን ማሻሻል 
 

Ów 7.1:  ሁለት (2) ¾T>"@H@Æ የሥርዓተ ጤና /የፕሮግራሞች ትግበራ ግምገማ Ø“„‹ 
›wÃ }Óv` 7.1.1: በሥርዓተ ጤናና በተጓዳኝ ፕሮግራሞች ላይ ምርምር ማካሄድ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የተቀናጀ የሕፃናት ሕክምና 
አቅርቦትን ግምገማ ማካሄድ 

% - - - - - - አቶ አበበ 

 

• የለም 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የታቀደውን ስራ በገንዘብ የሚረዳው የውጪ ድርጅት የመርሃ ግብር ለውጥ በማድረጉ ምክንያት ፕሮጀክቱ 
ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሟል፡፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• -- 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• -- 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• -- 
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5.8  ¯LT 8: ¾ክትባትእና ሌሎች ስነ ህይወታዊ ምርቶች፣የባህላዊ መድኃኒትና የአጋዥ 
ምግቦችን ምርት መጨመር 
 
 Ów 8.1: የተመረተ 25000 ዶዝ የፌርሚና 30000 ዶዝ የህዋስ ካልቸር የሬቢስ ክትባት  
›wÃ }Óv` 8.1.1: የሬቢስ  ክትባት ማምረት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለሰው አገልግሎት የሚውል 
የፌርሚ ክትባትን ማምረት 

% 28 28.09 117 60,000 96,752 161 ›„ V¢a 

 

• 6047 ዶዝ ለሰው አገልግሎት የሚውል የፌርሚ ክትባት ተመርቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• Kc¨< ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ¾�wÉ ¨<h ui� ¡ƒvƒ U`ƒ uSÚS\ ¾�ŸT> c‹ lØ` 
�”ÉÚU`“ ¾}ÔÏ‹ lØ` �”Ék”e ›e‹LDM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም፡፡ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ለእንስሳት አገልግሎት 
የሚውል የፌርሚ ክትባት 
ማምረት 

% 24 28.8 120 20,000 32,000 160 ›„ 
V¢a 

• 1600 ዶዝ ለእንስሳት አገልግሎት የሚውል የፌርሚ ክትባት ተመርቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• K�’edƒ ›ÑMÓKAƒ ¾T>¨<M ¾�wÉ ¨<h ui� ¡ƒvƒ U`ƒ uSÚS\ ¾�ŸT> �”edƒ 
lØ` �”ÉÚU`“ ¾}ÔÏ‹ lØ` �”Ék”e ›e‹LDM:: 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 8.3: ከዕፅዋት የሚቀናበሩ መድሃኒቶችን ለማዘጋጀት 4 በሂደት ላይ ያሉ ጥናቶች 
›wÃ }Óv` 8.3.1: ለጤና ብልፅግና የሚያገለግሉ የተቀናበሩ ባህላዊ መድሃኒቶችን ከዕፅዋት 
ማዘጋጀት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪ
ያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ 
¡”¨<
” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ 
›Önk

U 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የቆዳ  ህመም በሚያስከትሉ ፈንገስና  
ባክቴሪያ ተህዋስያን ላይ የተሻለ  
ውጤት ካሣዩ   ዕፅዋቶች የቆዳ  ቅባቶች 
መቀመም 

 

% 12.5 6.25 50 - - - ወ/ት ዘነበች 

 

 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ፕሮጀክቱ የክሊኒካል ጥናትን ያካተተ በመሆኑ አብረው ሊሰሩ የሚችሉ የቆዳ ሀኪሞችን የማፈላለጉ 
ሂደት ስላልተጠናቀቀ ፕሮፖዛሉ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ አልፀደቀም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል መዘጋጀቱ አንድ እርምጃ ቢሆንም ተጠናቆ አለመጽደቁ ደግሞ የፕሮጀክቱን ሂደት 
አጓቶታል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቦ እንድጸድቅና ዋናው ስራ እንድጀመር 
ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር አስፋው ደበላ እና ¨/ƒ ²’u‹ ›ÉL 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ውሃን አክሞ ንፁህ 
ማድረግ የሚያስችል 
እነክብል ሺፈራዉ 
(ሞሪንጋ)  ከተባለ ዕፅዋት 

ት    

% 5 2.5 50 100597 - - ወ/ት 
ሒሩት 

 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለኢቲካል ኮሚቴ ቀርቧል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

   ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ፕሮፖዛሉ በታቀደለት ጊዜ አለመጽደቁ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የፕሮጀክቱ ፕሮፖዛል ተዘጋጅቶ ለኢቲካል ኮሚቴ መቅረቡ የፕሮጀክቱን የስራ ሂደት ያፋጥናል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ፕሮፖዛሉ በታቀደለት ጊዜ አለመጽደቁ የፕሮጀክቱን የስራ ሂደት እንድጓተት ያደርጋል፡፡  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር እሸቱ ለማ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የእንስሳት ቆዳ  ህመም 
የሚያመጡ ጥገኞችን 
በመግደል ብቃት ካላቸው   
ዕፅዋቶች መድሃኒቶችን  

 

 

% 0.67 0.04 6 474,500 37,039 7.8 ዶ/ር ጌታቸው 

 

 

• ከወንዶ ገነት እርሻ ምርምር ጋር ሊያሰራ የሚችል ረቂቅ MOU ተዘጋጅቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ከዚህ በፊት ከተሰበሰቡ ዕፅዋት የተዘጋጁ ጭማቂዎችን በመጠቀም የሙከራ መድሃኒት ፎርሙሌሽን (Drug 
formulation as Pilot) ሥራ ተጀምሯል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በዋና ተመራማሪው ላይ ባለው የሥራ ጫና ከመስክ መሰብሰብ ያለባቸው ዕፅዋት አልተሰበሰቡም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• MOU በመፈራረሙ ለምርምር የሚውል ብዛት ያለው ጭማቂ ማግኘት ያስችላል፡፡ 

• በበጀት አመቱ ለሚካሄደው ሕብተረሰብን ያሳተፈ ጥናት ለማካሄድ የሚያስችል መድሃኒት ለማዘጋጀት 
ያስችላል፡፡ 

• ከመስክ መሰብሰብ ያለባቸው ዕፅዋት ባለመሰብሰባቸው ወደፊት የፕሮጀክቱን የስራ ሂደት እንድጓተት 
ያደርጋል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ተፈላጊ የሆኑትን መድሃኒትነት ያላቸውን ዕፅዋት በህዳር ወር ከመስክ መሰብሰብና በቀጣይነት የታቀዱ  
ስራዎች በፍጥነት እንድሰሩ ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ጌታቸው አዲስ እና ዶ/ር አስፋው ደበላ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 አናፎለስ አራቦንሲስ በተባለው 
የወባ በሽታ አስተላላፊ ትንኝ ዕጭ 
ላይ በተመረጡና ውጤት ባሣዩ 
አራት ዕፅዋት ጠለቅ ያለ ጥናት 
ማድረግ 

% 12.55 12.55 100 25,000 4,621 18.48 ዶ/ር 
አስፋው 

 

• ለጥናቱ የሚያስፈልጉትን አናፎለስ አራቦንሲስ የተባለውን ትንኝ ወባማ ከሆነ አካባቢ በመሰብሰብ 
በላብራቶሪ በማራባት እጩን uማስፈልፈል፣ በተዘጋጁ ክፍልፋይ ጭማቂዎች ላይ uላብራቶሪ በተራቡ“ 
uመስክ በሚገኙ L`y? LÃ Ø“ƒ }"H>ÇDM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• uመስክ በሚገኙ L`y? LÃ የተደረገው Ø“ƒ ውጤት  እጩን  በላብራቶሪ በማራባትና uማስፈልፈል 
እንደተደረገው የØ“ƒ ውጤት  ባልታወቀ ምክንየት አመርቂ ሆኖ ሊገኝ አልቻለም፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለጥናቱ የሚያስፈልገው ትንኝ ተሰብስቦ በላብራቶሪ መራባቱ፣ እጭዎች እንድፈለፈሉ መደረጉ፣ የተዘጋጁ 
ክፍልፋይ ጭማቂዎች uላብራቶሪ በተራቡ“ uመስክ በሚገኙ �ß‹ LÃ ¾}Å[Ñ<ƒ S<Ÿ^‹ 

SÖ“kn†¨< ¾�kÆ k×Ã ¾ýaË¡~ e^‹” u}dካ G<’@� KTካሄድ Áe‹LK<፡፡  

• uመስክ በሚገኙ L`y? LÃ የተደረገው S<Ÿ^  ውጤት  ችግር ስላለበት እንደገና የማረጋገጥ ስራ 
ያስፈልጋል፡፡   

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• uመስክ በሚገኙ L`y? LÃ ተደጋጋሚ ሙከራ ከማድረግ በተጨማሪ uመስክ የሚገኙ L`y? በአካባቢው 
ካለው ውሃ ጋር በማምጣት በላቦራቶሪ ጥናት በማድረግ በመስክ ጥናቱ ሂደት የተፈጠረውን ችግር 
ለማወቅ ጥረት ማድረግ፡፡        

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• Ê/` ›eó¬  አቶ ዮናስ  ወ/ሮ ፍሬህይወት፣ ›„ Ÿ=c= S<Ç=  
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 Ów 8.5: የተዘጋጁ 2 የተመጣጠነ ምግብ መግለጫ እና ዝርዝር 

›wÃ }Óv` 8.5.1: በምግብ ውስጥ የንጥረ ምግቦች ይዘት ሰንጠረዥና የምግብ ሜኑ ዝግጅት 
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በተለያዩ ጊዜያት ለሚከሰቱ በሽታዎች 
የአመጋገብ ማኑዋል ማዘጋጀትና 
ለግለሰቦችና ለተቋማት ጠቀሜታ 
እንዲኖረው ማድረግ   

% 10 10 100 27000 0 0 ¨/a Lk‹ 

 

• ለማኑዋል ዝግጅት የሚያስፈልጉ ዋቢ መጽሀፍትና ሳይንሳዊ ወረቀቶች ተሰብስበዋል:: u}ÚT]U 
ቢጋር ተዘግጅቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለሥ^¨< የሚረዱ ቅድመ ሁኔታዎች መዘጋጀታቸው ለቀጣዩ የማኑዋል ዝግጅት አመቺ ነው፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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 Ów 8.6: የተመረቱ 5000 የቤተ-ሙከራ እንስሳት 
›wÃ }Óv` 8.6.1: ለሙከራ የሚያገለግሉ የመሞከሪያ እንስሳት ማባዛት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 yተለያ† §ï‰è¶ 
XNስሳትን ማራባትና 
ማሰራጨT 

% 32.44 47.7 147 9,000 10,000 111.11 Xè dúl" 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ¾Lw^„] �”edƒ ¾T^vƒ“ ¾Tc^Úƒ e^¨< u°pÆ Sc[ƒ SŸ“¨’<፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የላብራቶሪ እንስሳቱን በበቂ ሁናቴ ማራባትና ማቅረብ በመቻሉ ለኢንስቲትዩቱም ሆነ ለውጭ 

የምርምር ተቋማት በሚፈለገው መጠን ማቅረብ አስችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም፡፡ 
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5.9  ዓላማ 9፡- የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች ቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ሥርዓት ማሻሻል 

ግብ 9.1፡- 80% ሳምንታዊ የበሸታዎች ቅኝት ሪፖርት በህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር ማዕከል መቀበል 

አብይ ተግባር 9.1.2፡- የኢንፎርሜሸን ቴክኖሎጂን መጠቀም 
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

 ሳምንታዊ ሪፖርትን ከHMIS 
software ጋር በወረዳ ኔት 
ማቀናጀት  

% 3 3  100 6,5ዐዐ 6,5ዐዐ 100 ዶ/ር 
ሚሊዮን 

• በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን የቅኝት ስራ ቀልጣፋ  ለማድረግ እንዲቻል በ Tulane University ና በ CDC- 

Ethiopia በመዘጋጀት ላይ ያለውን SmartCare  ሶፍትዌር ለፌዴራል የህብረተሰብ ጤና አደጋ ቁጥጥር 

ባለሙያዎች  ገለጻ ተደርጎ ግብረ መልስ ለማሰባሰብ ተችሏል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የተሰጠው ግብረ መልስ ሶፍትዌሩ የተስተካከለ ሳምንታዊ ሪፖርት ማድረጊያ ቅፆች እንዲኖሩት 
አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በዕቅዱ መሰረት ስለተከናወነ ተጨማሪ መርሀ-ግብር አያስፈልግም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• በዕቅዱ መሰረት ስለተከናወነ ተጨማሪ መርሀ-ግብር ባለማስፈለጉ ተጨማሪ ኃላፊነት መስጠትም 

አላስፈለገም፡፡ 
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5.10  ¯LT 10 :  ሥጋቶችን  መለየትና የህብረተሰብ ጤና አደጋ  ቅድመ ዝግጁነትን ማሻሻል 

ግብ 10.1፡ 25 %  ለሚሆኑት የተለዩና የታወቁ  ሥጋቶችን  በካርታ ማሳየት እንዲሁም  ክልሎችና  አጋር 
ድርጅቶችን  ማሳወቅ 

አብይ ተግባር 10.1.1፡ ሥጋቶችን መለየት፣መከላከልና መቆጣጠር (Risk management) 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በተለዩት ሥጋቶች ላይ 
prophylaxis እና/ወይም 
የመከላከያ እርምጃዎች 
መውሰድ 

% 25 20 80 16,500 *  ዶ/ር 
ሚሊዮን 

• ይከሰታሉ ተብለው በዳሰሳ ጥናት ከተለዩት ስጋቶች ውስጥ ለአተት፣ ለማጅራት ገትርና ለወባ 
በሸታዎች አስፈላጊው የመከላከል እርምጃ ዝግጅት ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ይከሰታሉ ተብለው ከተለዩት ስጋቶች ውስጥ ለኩፍኝ በሸታ የመከላከል እርምጃ ዝግጅት 
አልተጠናቀቀም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከተለዩት ስጋቶች ውስጥ ለአብዛኛዎቹ የመከላከያ እርምጃ ዝግጅት በመደረጉ ስጋቶቹ ቢከሰቱ በቀላሉ 
ለመከላከል ይቻላል፡፡ 

• ለኩፍኝ በሸታ የመከላከል እርምጃ ዝግጅት በወቅቱ ባለመጠናቀቁ ለበሽታው የሚያስፈልጉ መድሀኒቶች 
ተለይተው የፍላጎት ጥያቄ ለአጋር ድርጅቶች እነዳይቀርብ  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር            
(Action Plan) 

• የኩፍኝ በሸታ የመከላከል እርምጃ ዝግጅት በጥቅምት ወር መጨረሻ ይጠናቀቃል፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ናኦድ ብርሃኑ እና አቶ ደረጀ ንጉሴ 

 

*  ከሌሎች ስራዎች ጋር በተያያዥ የተሰራ ስራ ነው
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ግብ 10.3፡ በመመሪያው መሰረት  100%  ለተለዩት የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች የመጠባበቅያ መድሃኒትና 

የህክምና ግብኣቶችን ማሟላት 

አብይ ተግባር 10.3.1፡ የመጠባበቅያ መድሃኒትና የህክምና ግብኣቶች ማሟላት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የመጠባበቅያ መድሃኒትና 
የህክምና ግበአቶች 
የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ 
ጤና አደገዎችን መለየት 

% 20 20 100 -- --  አቶ ናኦድ 

 

• የመጠባበቂያ መድሀኒትና የህክምና ግብዓቶች የሚያስፈልጋቸው የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች 

ተለይተዋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የመጠባበቂያ መድሀኒትና የህክምና ግብዓቶች የሚያስፈልጋቸውን የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች 

በመለየታቸው ለተለዩት የህብረተሰብ ጤና አደጋዎች የመጠባበቂያ መድሃኒትና የህክምና ግብአቶች 

ማሟላት ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በዕቅዱ መሰረት ስለተከናወነ ተጨማሪ መርሀ-ግብር አያስፈልግም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• በዕቅዱ መሰረት ስለተከናወነ ተጨማሪ መርሀ-ግብር ባለማስፈለጉ ተጨማሪ ኃላፊነት መስጠትም 

አላስፈለገም፡፡ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
አe}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›ÖnkU 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ለተለዩት የህብረተሰብ ጤና 
አደጋዎች  በየጊዜው የመድሃኒት 
ክምችትን በመፈተሸ  ክፍተቶችን 
ማወቅ 

% 12.5 12.5 100 -- --  አቶ ናኦድ 

 

• በመጋዘን የሚገኙ በወረርሽኝ መልክ ለሚከሰቱ በሽታዎች ምላሽ መስጫ የሚያገለግሉ 

የተለያዩ መድሀኒቶችና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች አይነትና መጠን በቀላሉ ለመለየት 

(መከታተል) የሚያስችል የግብዓት መከታተያ ቅፅ በExcel Sheet ተዘጋጅቶ አገልግሎት ላይ 

ውሏል:: በዚህም መሰረት ክፍተቶችን ለማወቅ ተችሏል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የመጠባበቂያ መድሃኒትና የህክምና ግብአቶች ክምችት ክፍተት ተለይቶ በመታወቁ ክፍተቱን 

ለመሙላት ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 መድሃኒቶችን፣ ክትባቶችንና 
medical supplies በመያዝ 
ክፍተቶችን ማሟላት 

% 27.5 27.5 100 *  *   አቶ ናኦድ 

• ክፍተቶችን በመለየት ለአተት፣ ለወባ እና ለኩፍኝ በሸታዎች ምላሸ መስጫ የሚሆን 3,694,571 ብር 
የሚያወጡ መድሃኒቶችና የህክምና መገልገያ ቁሳቁሶች በግዥ (ከመንግስት) እንዲሁም 3,557,878 ብር 
የሚያወጡ መድሃኒቶች በዕርዳታ (ከዩኒሴፍ) ለማሟላት ተችሏል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የመጠባበቂያ መድሃኒትና የህክምና ግብአቶች በመሟላታቸው ለተከሰቱ የአተት፣ ወባና ኩፍኝ 

በሸታዎች ወቅታዊ ምላሸ መስጠት ተችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 

 

 

*  ከሌሎች ስራዎች ጋር በተያያዥ የተሰራ ስራ ነው 
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ግብ 10.4፡ 50% ለሚሆኑ  ለህብረተሰብ ጤና አደጋዎች/በሽታዎች መመሪያ ማዘጋጀትና ለሚመለከታቸው 
አካላት  ማሰረጨት 

አብይ ተግባር 10.4.1፡ ተገቢውን የመመሪያ ዶክመንቶችን ማቅረብ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 መመሪያ  የሚያስፈልጋቸው 
በሽታዎችን  በመለየት 
መመሪያ ማዘጋጀት 

% 5 3.5 70 420,000 - - አቶ ናኦድ 

• ለአጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት (አተት) እንዲሁም የወባ ወረርሸኝ ረቂቅ መመሪያዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በባለሙያ እጥረት ምክንያት የአተት መመሪያ በወቅቱ ተዘጋጅቶ ሊጠናቀቅ አልቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• መመሪያዎቹ ተጠናቀው ወደ ትግበራ ባለመገባቱ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለተመሳሳይ ተልእኮ 

ወጥነት የሌለው የምላሽ አሰጣጥ እንዲኖራቸው አድርጓል፡፡   

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የአጋር ድርጅቶችን እገዛ በመጠየቅ በሚቀጥለው በህዳር ወር የአተትን መመሪያ  እንዲጠናቀቅ 

ማድረግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ዶ/ር ዳዲ ጂማ 
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5.11  ¯LT 11: የላቦራቶሪ የጥራት ሥርዓቱን ማጠናከር  

Ów 11.1: ›^ƒ (4) የተዘጋጁና የተከለሱ ÒÃÉLÃ•‹”"11 T’<ªKA‹ና 100 የአሰራር ሂደት መመሪያ 

(SOPs)  አይነት እና  4  የመረጃ አያያዝ ቅፆች  

›wÃ }Óv` 11.1.1: ÒÃÉLÃ•‹”፣ ማኑዋሎችን፣ የአሰራር ሂደት መመሪያዎችንና  የመረጃ አያያዝ ቅፆችን  

                                          በማዘጋጀትና በመከለስ ለጤና ተቋማት መላክ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የላቦራቶሪ  quality 
manual   ማዘጋጀትና 
ማሠራጨት 

% 60 2ዐ 33.3 6,790 0 0 አቶ ጎንፋ 

• የኳሊቲ ማኑዋሉ ረቂቅ `በከፊል ተጠናቋል፡፡ በማኑዋሉ ዝግጅት ላይ ከፍተኛ ልምድ ያላቸው የCLSI 
ባለሙያተኞች ከመሳተፋቸውም በላይ አስፈላጊ የሆኑ  Reference materials  መገኘታቸው፡፡        

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የኳሊቲ ማኑዋል ረቂቅ በተሟለ መልኩ ባለመጠናቀቁ ዐውደ ጥናቱን በተያዘው የጊዜ ገደብ ለማካሄድ 
አልተቻለም፡፡  

• የኢንስቲትዩቱ የውሰጥ አደረጃጀት እና ሌሎች የአሰራር ሂደቶች ከሚያስፈልገው የላባራቶሪ ኳዋሊቲ 
ማኑዋል  መስፈርት ጋር አለመሄድና ችግሩንም ለማስተካከል ውሳኔ የሚፈልግ መሆኑ፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የላቦራቶሪ ኳሊቲ ማኑዋሉ በወቅቱ ባለመጠናቀቁ  የላብራቶሪ ኳሊቲ ሲስተም በየጤና ተቋማቱ 
ተግባራዊ እንዳይሆን የራሱ አስተዋጽኦ አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በህዳር ወር ከCLSI ባለሙያተች ጋር በመሆን ማኑዋሉን በበለጠ ማዳበር፡፡ 

• የኢንሰቲትዩቱን የውስጥ አደረጃጀትና አሰራር ከሚጠይቀው መስፈርት ጋር አጣጥሞ ማካተትና 
ለአውደ ጥናት በታህሣሥ ወር እንዲቀርብ ማድረግ ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ጐንፋ አያና 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የአሰራር ቅደም ተከተል 
መመሪያን(SOPs)" ¾e^ 

›Ò»" ¾]þ`ƒና  
¾SS´Ñu=Á  ፎርሞች 
አሳትሞ ማሰራጨት 

% 40 37 92.5 95,060 65,452 68.88 አቶ 
አለማየሁ 

• የኢንስቲትዩቱ'የክልልና የአጋር ድርጀት ባለሙያዎች በአብዛኛዛው በተሰጠው የጊዚ ገደብ ውስጥ 
SOPs ተዘጋጅተው በየደረጃው ለሚገኙ የጤና ተቋሞች አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ወደ ክልል ጤና 
ቢሮዎች የተላኩ ሲሆን ከ387 በላይ የሚሆኑ SOPs ኮፒ ተደርገው ለኢንስቲትዩቱ ላቦራቶሪዎች 
ተሰተዋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• 3ዐ የሚሆኑ የሥራ መመሪያዎች SOPs በተያዘው የጊዜ ገደብ አለመጠናቀቃቸው 

• SOPs ላይ በየደረጃው አለመፈራረምና ለኢንስቲትዩቱ ላቦራቶሪዎች የተላኩት SOPs ለባለሙያተኞች 
በአጠቃቀም ዙሪያ ግንዛቤ አለመሰጠቱ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በእቅድ ከተያዙ ብዙዎቹ SOPs ስለተሰሩ የኢንስቲትዩታችንና ሌሎች የሆሰፒታል ላቦራቶሪዎች 
ደረጃውን የጠበቀ SOPs  አዘጋጅተው እነዲጠቀሙ ለማድረግ አስችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በህዳር ወር የተቀሩት መመሪያዎች ተዘጋጅተው ወደ የላቦራቶሪዎቹ ማሠራጨት" 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ዓለማየሁ ዘለቀ 
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›wÃ }Óv` 11.1.3:  ስልጠናዎች ጠራት መስፈርቶችን እንዳሟሉ ማድረግ 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ተቀዳሚ የሆኑ የሥልጠና 
ክፍተቶችን መለየት 

% 100 1ዐዐ 100 13,580 0 0 አቶ ጌታቸው 

• የክልሎችን ስልጠና ጥያቄ ከግምት በማስገባት የተለያዩ የሥልጠና ክፍተቶች ተለይተዋል 
የሥልጠናዎቹንም የጊዜ ሠሌዳ እንዲወጣ ተደርጓል" 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• አስፈላጊ ሥልጠናዎች በመለየታቸው ላቦራቶሪዎች ትክክለኛውን ሥልጠና ወስደው የሰው ኃይል 
ብቃታቸውን እንዲጨምሩ ለማድረግ ያስችለል"   

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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Ów 11.2:  ደረጃውን የጠበቀ የመረጃ አያያዝ አሰራር የተተገረላቸው 25 ላቦራቶሪዎች  

›wÃ }Óv` 11.2.1፡ የመረጃ አያያዝ ሥርዓት መመስረት 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የላቦራቶሪ መረጃ ሲስተምን 
(LIS) በሆስፒታል 
ላቦራቶሪዎች በስራ ላይ 
ማዋል 

% 10 10 100 85,000 86357 101.59 አቶ ጎንፋ 

 

• ለ5 ሆስፒታሎች የሚያስፈልጉ ቁሳቁሶች ሙሉ በሙሉ ተገዝተው ኮምፒዩተሮችን ለማገናኘት መስመር 
ተዘርግቷል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ አስፈላጊው ሥልጠና ለባለሙያተኛ ተሰጥቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የታቀዱ ስራዎች በመከናወናቸው ዘመናዊ የሆነ የData  አመዘጋገብና አያያዝ በላቦራቶሪዎች እንዲኖር 
ያደርጋል 

 N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር             
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• የለም 
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5.12   ¯LT 12: የላቦራቶሪዎችን አቅም መገንባት 
 
Ów 12.1:  cLd eU”ƒ (38) specialized የላቦራቶሪ አገልግሎት የሚሰጡና 205 የART ላቦራቶሪ ምርመራ 

መሳሪያዎችን መስጠት 
 
ዓwÃ }Óv` 12.1.1:  ላቦራቶሪዎችን የART እና የሪፈራል ምርመራዎችን እንዲሰሩ ማድረግ 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 መሳሪያዎችን  ለክልልና 
ፌዴራል ላባራቶሪዎች 
በመስጠት የሪፈራል ናሙና 
እንዲሰሩ ማድረግ 

% 29.3 13.3 45.4 500,000 257,081 51.41 አቶ ጥላሁን 

• ለDNA-PCR  ምርመራ የሚያገለግሉ መሣሪያዎችንና  ሪኤጀንቶች ለላብራቶሪዎች ተከፋፍለዋል፡፡ 
በተጨማሪም ለቲቢ  ፈሳሽ ማሣደጊያ የሚያገለግሉ መሣሪያዎች የግዥ ሂደታቸው አልቆ ወደ አገር 
ውስጥ ለማስገባት አስፈላጊው ሁሉ ዝግ,ጅƒ ተጠናቋል$ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የመሣሪያ ግዥ ዘግይቶ በመካሄዱ መሳሪያዎች አልተተከሉም፡፡ 

• የDNA PCR  የሪኤጀንት ፍጆታ በወቅቱ አለመላኩ በወቅቱ የሪኤጀንቶች ግዥ ላይ ተጽዕኖ አድርጓል" 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• መሣሪያዎቹ በተያዘው የጊዜ ገደብ ተገዝተው ቢሆን ኖሮ 5ቱም ላቦራቶሪዎች በአሁኑ ጊዜ ሙሉ 
በሙሉ አገልግሎት መስጠት ይጀምሩ ነበር" 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• መሣሪያዎቹ ወደ አገር እንደገቡ በስምምነቱ መሠረት ተከላው እንዲካሄድ ተገቢውን ክትትል ማድረግ 
 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ እና  አቶ ጥላሁን ሙጨ 
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Ów 12.3:   1342 ¾ሰለጠነ የሰዉ ሃይል ብዛት 
›wÃ }Óv` 12.3.1: ቅድሚያ የተሰጣቸውን/ አስፈላጊ የሆኑትን ስልጠናዎች መስጠት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በየጤና ተቋማቱ 
ያለውን የሰው ኃይል 

 

% 23.3 13.3 57 617,890 238,757 38.64 አቶ ጎንፋ 

• ላባራቶሪ ኳሊቲ ማኔጅመንት የሥልጠና ማቴሪያል ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ተቀይሮ ለ43 
የላቦራቶሪ ባለሙያዎች የላቦራቶሪ ጥራት ቁጥጥር አስተዳደር ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ የSLMTA 
ሥልጠና የሚሰጡ ባለሙተኞችንና ለሥልጠና የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን ከውጭ ከገር በማስመጣት ለ48 
¾Lx^„] vKS<Á‹  KWHO/AFRO  °¨<p“ ¾T>Áun eMÖ“ (SLMTA-Strengthening 
laboratory management towards Accrediation) ተሰጥቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 

አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች  

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ለTB Liquid culture የሚያስፈልጉ መሣሪያዎች  ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ ባለመግባታቸው እና 
አለመተከላቸው፡፡ 

• ግዥውን የሚያከናውነው አካል ለ iLED የሚያስፈፈልገውን ሪኤጀንት ገዝቶ ወደ አገር ውስጥ 
አለማስገባቱ፡፡ 

• የ Laboratory Quality Management  የስልጠና ሞጁል ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ለመቀየር ረጅም 
ጊዜ መውሰድ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የቲቢ ሊኩዊድ ካልቸር ሥልጠና በተያዘለት የጊዜ ገደብ ማድረግ አልተቻለም 

• የ iLED ማይክሮስኮኘ ሥልጠና በተያዘለት የጊዜ ገደብ ማድረግ አልተቻለም 

• የ Laboratory  Quality Management  የስልጠና ሞጁል  ወደ አገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ለመቀየር እና 
ለመጨረስ ረጅም ጊዜ በመውሰዱ ሥልጠናውን በተያዘለት ጊዜ ለማጠናቀቅ አልተቻለም  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሚቀጥሉት ወራት የ iLED ማይክሮስኮኘ ሪኤጀንቶች ተገዝተው ወደ አገር ውስጥ እንዲገቡና 
ሥልጠናውን በአፋጣኝ መስጠት  

•  በታህሣሥ ወር የቲቢ  ሊኩዊድ ካልቸር ሥልጠና መስጠት 

• በተደረገው ስምምነት መሠረት መሣሪያዎቹ ወደ አገር መግባት ሲጀምሩ ስልጠናውን በተጓዳኝ 
መስጠት" 
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• በዕቅዱ መሠረት ለቀሩት 5ዐ ሰልጣኞች በመጋቢት ወር አጋማሽ ላይ QM አስመልክቶ TOT  
መስጠት" 

• TB፣ Malaria �“ K@KA‹ U`S^‹ LÃ ¾T>ÁÑKÓM ILED Microscopy የTOT ስልጠና በታህሣሥ 
ወር መሰጠት 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ጌታቸው በላይ ' ዶ/ር አልማዝ አበበ እና ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ 

Ów 12.4:  የART  መሳሪያዎች ጥገና አገልግሎት ያገኙ 80% ላቦራቶሪዎች  
 

›wÃ }Óv` 12.4.1: ለላቦራቶሪዎች የጥገና አገልግሎት መስጠት 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የላቦራቶሪዎች  የጥገና 
ጥያቄዎች አፋጣኝ መልስ 
መስጠት 

% 25  
 

21.89 87.56 1,487,010 430,099 28.92 አቶ 
አምሳሉ 

 

• ለ 72 የART እና ለ25 የEHNRI ላቦራቶሪ መሣሪያዎች የብልሽት ጥገና ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ከ30 በለይ የሚሆኑ የART ላቦራቶሪ መሣሪያዎች የመለዋወጫ ግዢው በመጓተቱ ምክንያት ጥገና 
ሊከናወን አልቻለም  

• ሁለት (2) በ ART መሳሪያዎቸ ላይ ከፍተኛ ልምድ ያላቸዉ እና የአንድ መሐንዲስ   ሥራ መልቀቅ 

• በ ART መሳሪያዎች ላይ የሰለጠነ ባለሙያ እጥረት  

• በክልል በተለያዩ ላብራቶሪዎች በ ART መሳሪያዎች ላይ የሚሰሩ ሰራተኞች ከፍተኛ የስራ ፍልሰት  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• 72 የART መሳሪያዎች በመጠገናቸው ከ 30,000 በላይ የምሆኑ ዜጎች የሚያገኙት ምርመራ 
ቀጣይነት እንዲኖረው ማድረግ ተችሏል$ በተጨማሪም  የላቦራቶሪ መሣሪያዎች በወቅቱ በመጠገናቸው 
የላቦራቶሪ ናሙናዎች እና ሪኤጀንቶች ከብልሽት ድነዋል$ 

• በከፍተኛ ደረጃ የሰለጠኑ የላብራቶሪ ባለሞያዎች ከስራ ቶሎ ቶሎ በመልቀቃቸው ምክንያት በአጠቃላይ 
የላብራቶሪ መሳሪያዎችን የመጠቀምና የመንከባከብ ብቃት ዝቅተኛ ስለሆነ አገልግሎቱን ለህብረተሰቡ 
በቀጣይነት መስጠት ላይ ችግር ያመጣል፡፡   
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N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• አሁን ወደ PFSA የገቡትን የመለዋወጫ እቃዎች በመጠቀም በሚቀጥሉት ሦስት ሳምንታት ዉስጥ 
ወደ ሥራ መግባትና በቀጣይነት ችግሩ እዳይፈጠር ከሚመለከታቸዉ ክፍሎች ጋር በመሆን የግዥ 
ሂደቱ  የሚፋጠንበትን መንገድ ማመቻቸት$ 

• በለቀቁት የክልል ART መሣሪያ ከፊተኛ በለሙያዎች እና በአንድ መሐንድስ ቦታ  ቅጠር መጠየቅና 
በሚቀጥሉት ሁለት ወራት ውስጥ ስራ እንዲጀምሩ ማድረግ$ 

• በኅዳር ወር ዉስጥ በተወሰኑ የ ART የላቦራቶሪ መሳሪያዎች ላይ ስልጠና ማዘጋጀት$ 

 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ  
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
አe}vv]  

 
°pÉ ¡”¨<” 

ክንውን 
በፐርሰንት 

°pÉ ›ÖnkU 
አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ከአምራች ኩባንያዎችና ከወኪል 
ድርጅቶች ለ automated 
analyzers የአገልገሎት 
የመግባቢያ ሰነዶችን መፈራረም   

% 90 72 80 -- --  አቶ ጌጤ 

• ከሁለት (2) አምራች ኩባንያዎች( BD እና HUMAN)  ጋር የመግባብያ ሰንድ ተዘጋጅቶ የስምምነት 
ፊርማ ተፈርJል$  በተጨማሪም ከሁለት (2) አምራች ኩባንያዎች(ABBOT እና APPLIED 
BIOSYSTEM) ጋር የስምምነት የመግባቢያ ሰነድ ተዘጋጅቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የአምራች ኩባንያዎች በሀገር ዉስጥ በቀላሉ ስለማይገኙ አፈላልጎ ለማግኝት ግዜ የሚወስድ መሆኑ$  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከዚህ ቀደም ከአቅም በላይ በሆነ ችግር ምክንያት የጥገና አገልግሎት ሊደረግላቸው ያልቻሉ የላብራቶሪ 
መሳሪያዎች አሁን ከ BD እና ከ HUMAN  ኩባንያዎች ጋር በተደረገዉ ስምምንት በኩባንያዎቹ 
ባለሞያዎች የጥገና አገልግሎት ስለሚደረግላቸው ሕብረተሰቡ ያልተቋረጠ አገልግሎት እንዲያገኙ 
የራሱን አስተዋፅኦ አድርጓል፡፡  

• የአምራች ኩባንያዎች በሀገር ዉስጥ በቀላሉ አለመገኘት ስራውን ከታቀደው ጊዜ በላይ እንዲወስድ 
አድርጎታል፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በእቅዱ መሰረት ለቀረዉ አንድ ኩባንያ የመግባብያ ሰነድ አዘጋጅቶ በሚቀጥሉት ሦስት ወራት ዉስጥ 
መፈራረም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ እና አቶ ግዛቸው አንተነህ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የላቦራቶሪ ጥገና ተቋማትን 
መገንባት 

% 100 75 75 67900 0 0 አቶ አረጋይ 
 

• ለክልል ላቦራቶሪ ጥገና ተቋም የሚሆኑ ተቋማትን የመምረጥ ስራ መሉ በሙሉ ተከናውኗል፡፡ 
በተጨማሪም የላቦራቶሪዎቹ አቅም ለማበልጸግ የሚውሉ ቁሳቁሶችን የመለየት ስራ በግማሸ 
ተጠናቋል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ሰባት (7) መሐንዲሶች እንዲቀጠሩ ጥያቄ ቀርቧ እለመቀጠራቸው፡፡ 

• ቁሳቁሶችን የመለየት ስራ ሙሉ ለሙሉ አለመጠናቀቁ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• አስፈላጊ ቁሳቁሶችን ሙሉ ለሙሉ አለመለየታቸው እና የመሀንዲሶች ቅጥር በመዘግየቱ ስራውን 
በታሰበለት ጊዜ እንዳያልቅ አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የ7 መሐንዲሶች ቅጥር ተካሂዶ ሥራዉ በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ እዲጀመር ማድረግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ እና አቶ ሰሎሞን ሽመልስ  
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Ów 12.5:  20% የቅድመ ጥገና አገልግሎት ያገኙ ላቦራቶሪዎች 
  
›wÃ }Óv` 12.5.1: ለላቦራቶሪዎች የቅድመ ጥገና አገልግሎት መስጠት 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለዋና ላቦራቶሪ መሣሪያዎች 
የቅድመ ጥንቃቄ ጥገና 
ማካሄድ 

% 22.25 16.5 74.16 40740 0 0 አቶ ታምሩ 

• የቅድመ ጥንቃቄ ጥገና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የጊዜ ሰሌዳ ወጥቶ 26 ለሚሆኑ የ EHNRI 
የ ላብራቶሪ መሣሪያዎች የቅድመ ጥንቃቄ ጥገና ተከናዉኗል$ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

     

ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ለኢንስቲትዩቱ ውስጥ ለሚገኙ የላብራቶሪ መሳሪያዎች ለቅድመ ጥንቃቄ ጥገና እና በብልሽት ወቅት 
ለጥገና አገልግሎት የሚዉሉ መለዋወጫ የላብራቶሪ መሣያዎችን ለመግዛት መሳሪያዎቹ እጅግ 
ከተለያዩ አምራች ኩባንያዎች በመገዛታቸው እና በጣም ብዙ ከመሆናቸዉ የተነሣ ግዥ ለመጠየቅ 
አስቸጋሪ መሆኑ 

 
K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• መለዋወጫ መሣሪያዎችን መግዛቱ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ የታቀደውን ያህል የቅድመ ጥንቃቄ 
ጥገና አገልግሎት ለመስጠት ያዳግታል፡፡    

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

•  ለክልል ላቦራቶሪም ሆነ ለEHNRI መሣሪያዎች ሲገዙ ከተወሰኑ አምራች ድርጅቶች እንዲሆኑ 
የላቦራቶር መሳሪያዎች አጠቃላይ Guide Line (policy) በያዝነዉ የበጀት ዓመት ዉስጥ ማዘጋጀት� 

ሥራ ላይ እንዲዉል ማድረግ$ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ጉደታ ቲቤሶ  
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Ów 12.6:  cvƒ (7) u›ÄÇ=” Ú¨< ¾Ø^ƒ lØØ` [ÑÉ ¾}Ö“Ÿ\ Lx^„]‹  
 

›wÃ }Óv` 12.6.1: የህብረተሰብ ጤና ላቦራቶሪዎችን u›ÄÇ=” Ú¨< ¾Ø^ƒ lØØ` TÖ“Ÿ`   
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የህብረተሰብ ጤና 
ላቦራቶሪዎችን u›ÄÇ=” Ú¨< 
¾Ø^ƒ lØØ` �”Ç=ÁŸ“¨<’< 
Twnƒ 
 

% 20 20 100 -- -- -- አቶ አዳሙ 

• ¡MKA‹ uÚ¨< ¨<eØ ÁK¨<” ¾›ÄÇ=” SÖ” Sq×Ö]Á Lx^„] �”Ç=ÁslS< 
KTÉ[Ó ¾T>[Ç ¾Y^  TeðçT>Á –aþ³M u}Á²Kƒ Ñ>²? }²ÒÏ„ 
KT>SKŸ}¨< ›"M k`vDM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 
    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• KY^¨< TeðçT>Á Ñ”²w ŸÖ?“ Øun T>’>e‚` u¨p~ ›KTÓ–ƒ:: 
 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ለስራው የሚያስፈልገው ገንዘብ በወቅቱ ካልተገኘ በእቅድ የተያዙ ስራዎችን ማከናወን አስቸጋሪ 
ይሆናል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ገንዘብ ለማገኘት አስፈላጊውን ክትትል ማድረግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ቸርነት አቡዬ 
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5.13   ¯LT 13: የተሳለጠ የሀብት አሰባሰብ አጠቃቀምን ማሻሻል 
 
ግብ 13.1፡ ዕቅድን መሰረት ያደረገ 100% የተሳለጠ የሀብት አሰባሰብ 
 
አብይ ተግባር 13.1.1፡ የተሳለጠ የሀብት አሰባሰብ ስርዓትን መዘርጋት 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የሂሳብ ሶፍትዌር 
ማስገባት 

% 30 22.5 75 75000 0 0 አቶ ሚኒሊክ 

 

• ACCPAC  የተባለው የሂሳብ ሶፍትዌር ከሚያቀርብ ድርጅት ጋር ስምምት ለመፈራረም በሂደት ላይ 
ነው፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የግዢ ሂደት ረጅም ግዜ መውሰዱ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ግዢው ባለመከናወኑ በእቅድ በተያዘው መሰረት ስራውን ለመጨረስ ችግር ይፈጥራል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ከአቅራቢው ድርጅት ጋር በአንድ ወር ውስጥ መዋዋል፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ሁሴን ፋሪስ 
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አብይ ተግባር 13.1.2፡ የተሳለጠ የዕቃ ግዥ ስርዓትን መዘርጋት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የግዥ ዕቅድ 
ማዘጋጀትና ተግባራዊ 
ማድረግ 

% 20 10 50 -- -- -- አቶ ዋኘው 

 

• የግብአት ፍላጎት ከሁሉም የስራ ክፍሎች ተሰብስቦ ከአገር ውስጥ እና ከውጭ አገር የሚገዙ እቃዎች 
ዝርዝር ተለይቷል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በግዢ ክፍል ውስጥ ባለው የባለሙያ እጥረት ምክንያት የግዢ እቅዱን አጠቃሎ ለመጨረስ 
አልተቻለም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የግዢ እቅዱ ባለመጠነቀቁ ምክንያት ለፕሮጀክትና ሌሎች ስራዎች የግብአት አቅርቦት በወቅቱና 
በተደራጀ መልኩ እንዳይቀርብ ከማድረጉም በላይ የፕሮጀክትና ሌሎች ስራዎች በታቀደላቸው ግዜ 
እንዳይፈጸሙ ያደርጋል ፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ተጨማሪ የሰው ሀይል ለክፍሉ በሶስት ወር ውስጥ መቅጠር 

• የግዢ እቅዱን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማጠናቀቅ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ሁሴን ፋሪሰ 'አቶ ዋኘው ጣሰው እና አቶ ሰለሞን ሽመልስ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የኢንቨንተሪና የክምችት 
መረጃ ቋትን መመስረት 

% 15 0 0 60000 0 0 አቶ ዋኘው 

 

• የለም 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በቱሌን ዩኒቨርሲቲ የተጀመረው እገዛ በቀጣይነት ባለመሄዱ እና በሰው ሀይል እጥረት ምክንያት 
የታቀዱ ስራዎችን ማከናወን አልተቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ይህ ስራ ባለመጠናቀቁ በኢንስቲትዩቱ ውስጥ ያሉትን ንብረቶች ኮምፒተራይዝድ በሆነ መልኩ ያለውን   
ክምችት ለመቆጣጠር ችግር ፈጥሯል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ተጨማሪ የሰው ሀይል ለክፍሉ በአንድ ወር ውስጥ መቅጠር 

• የጨረታ ቢጋር በማዘጋጀት በቀጣዩ ሩብ አመት ውስጥ ከአቅራቢዎች ጋር ውል መዋዋል  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ዋኘው ጣሰው እና አቶ ሰለሞን ሽመልስ 
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ግብ 13.2፡ 100%  ጥራታቸውንና አግባብነታቸውን የጠበቁ ስራዎች   

አብይ ተግባር 13.2.1፡ በኢንስቲትዩቱ ውስጥ የሚሰሩ ስራዎች በጥራትና በአግባብ እንዲሰሩ ማስቻል 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የኦዲትና  የኢንስፔክሽን 
ሥራዎችን መስራት 
 

% 17.5 15.5 81.5 -- -- -- አቶ መክብብ 

 

• ¾}cwdu=“ ¾}ŸóÃ H>Xw' ¾ÅS¨´ S¡ðÁ üÃaM' ¾”w[ƒ Ñu=“  ¨Ü'¾Ó» 
¡”¨<”'¾Ñ”²w Ñu=“ ¨Ü ¾v”¡ H>Xw Te�[mÁ' ¾]ð^M U`S^ Ñu=‹ ›cvcw 
U`S^ }Ÿ“¨<“EM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• uc¨< GÃM �Ø[ƒ U¡”Áƒ ¾Ø_ Ñ”²w qÖ^ ÁKS"H@Æ' 

• K›=”e+ƒ¿~ ¾uLÃ �Lò ¾Ñ”²w“ ¾”w[ƒ ¨^© ]þ`ƒ ÁKSp[u<' 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ¾Ø_ Ñ”²w qÖ^ vKS"H@Æ Ñ”²w Á»‹”“ ¾°n Ó» W^}™‹ }Ñu=¨<” Ø”no 
�”ÇÁÅ`Ñ< Á²“ÒM:: ›=”e+ƒ¿~”U J’ Ñ”²w Á»‹” ›ÅÒ LÃ K=ØM ¾T>‹M c=J”' 
u¾¨\ KuLÃ �Lò ¾Ñ”²w“ ¾”w[ƒ ]þ`ƒ ›KTp[u< Ñ”²w“ ”w[„‡ uU” Å[Í LÃ 
�”ÇK< Ó”³u?  �”ÇÃ•[¨< ÃŸK¡LM::  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• G<Kƒ c¨< u›”É ¨` ¨<eØ SpÖ`'        

• ¾Ø_ Ñ”²w qÖ^¨<” u1 ¨` ¨<eØ SY^ƒ       

• K›”e+ƒ¿~ ¾uLÃ �Lò u¾¨\ ]þ`ƒ Tp[w'      

S.  ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ መክብብ ጌታሁን እና አቶ ሰለሞን ሽመልስ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የፀረ ሙስና እና 
የስነምግባር የክትትል 
ስራዎችን መስራት 
 

% 18.75 15.75 84 -- -- -- አቶ ፍርዱ 

• ሰለ ኢንስቲትዩቱ ተሸከርሪዎች የጥገና ሁኔታ ስለቀረበው አስተያየት ሪፖርት ለዋና ዳይሬክተር ቀርቦ 
የስራ ክፍሉ ሃላፊ ሰለ ተሽከርካሪዎች ጥገና ሁኔታ አስተያየት እንዲሰጡ ተደርጎአል በዚህም በክፍሉ 
ስላለው የአሰራር ችግር  እና ስለ መኪኖች ሁኔታ ለማወቅ ተችሎአል፡፡ ችግሩን ለመፍታት በጉዳዩ 
ላይ ለመነጋገር ተጨማሪ ቀጠሮ ተይዟል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• ከፀረ ሙስና ኮሚሽኑ  በየጊዜው የሚላኩልንን አስተማሪ የሆኑ ብሮሸሮችና መጽሔቶችን ለመ/ቤቱ 
ኃላፊዎች ተሰራጭተዋል ፡፡ እንዲሁም  ሠራተኞች በጋራ በሚጠቀሙበት ቦታዎች እና ላይብረሪ 
እንዲቀመጡ ተደርጓል በተጨማሪም በማስታወቂያ ሰሌዳዎች ላይ ወቅታዊ ፖስተሮች እንዲለጠፉ 
ተደርጓል፡፡ ከዚህም ባሻገር የሥነ ምግባር መከታተያ ክፍሉን ሥራ እንቅስቃሴውን ለማሻሻል ጠንካራ 
እንቀስቃሴና ልምድ ካለው የአገር ውስጥ ገቢዎችና ጉምሩከ ባለሥልጣን የሥነ ምግባር መከታተያ 
ክፍልን በመጎብኘት ጠቃሚ ልምድ ለማግኘት ተችሎአል፡፡ 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የስራ ክፍሉ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 መሰረት ተጠሪነቱ ለኢንስትቲዩቱ 
የበላይ ሃላፊ መሆን ሲገባው ተጠሪነቱ ለአግባብነትና ጥራት ዳይሬክተር መሆኑ ስራውን ለመሥራት 
ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከላይ ቁጥሩ በተጠቀሰው ደንብ ላይ እንደተመለከተው የሥነ ምግባር መኮንኑ በክፍሉ ሰለተከናወኑ 
ተግባራት' ሰለ አጋጠሙ ችግሮችና ሰለተወሰዱ እርምጃዎች የሩብ ዓመትና አመታዊ ሪፖርት 
በማዘጋጀት ለ/መቤቱ የበላይ ሃላፊ ሲያቀርብ በግልባጭ ለሥነ መግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን 
ያሳውቃል፡፡ አሁን ከደንቡ ውጪ ተጠሪነቱ ለአግባብና ጥራት ዳይሬክተር መሆኑ ሪፖርቱን 
አዘግይቷል፡፡   

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የስራ ክፍሉ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 144/2000 መሰረት ተጠሪነቱ ለኢንስትቲዩቱ 
የበላይ ሃላፊ እንዲሆን ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ፀሃይነሽ መሰለ 

 

 

 



102 
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 በተለያዩ የህግ ነክ ዙሪያዎች 
ላይ የማማከር ስራ መስራት    
 

% 20 8 40 -- -- -- አቶ መልኪ 

• የምርምር  ስነ ምግባር  ኮሚቴን በተመለከተ TOR  እና SOP  ለመስራት  የሚያስችሉ የተለያዩ 
ሞዴል ሠነዶች ተሰብስበዋል፡፡ አንድ መነሻ የሚሆን ረቂቅ  TORም  ተሰርቷል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ስራው  መሰራት ያለበት ደረጃ  ድረስ ተሰርቶ  አልተጠናቀቀም፡፡ በግ¡ና   መሰል  ስራዎች  
መጠመድ  ተገቢውን ያህል ግዜ  በመውሰድ  ስራውን  ለመፈፀም አልተቻለም፡፡   

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ረቂቁ መሰራቱ እና ሌሎች የተለዩ ሃገሮች  ተሞክሮዎች  መገኘታቸው  ለቀጣዩ ሥራ  ጥሩ 
መንደርደሪያ  ይሆናል፡፡  በሌላ በኩል ሥራው ሳይገባደድ  መቅረቱ  በየጊዜው የሚመጡ ሥራዎችን  
ወጥ በሆነ መልኩ  መስራት እንዳይቻል ያደርጋል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሚቀጥለው የሪፖርት ወቅት  ይህንን ቀሪ ስራ እና  በእቅዱ የተያዘውን ሥራ ጨምሮ ሁለቱንም አጠናቆ 
ማቅረብ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ መልኬ ታደሰ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



103 
 

5.14  ¯LT 14 ፡ የሰው ሃብት ማኔጅመንትን ማሻሻል 

ግብ 14.1፡ በአጭር እና በረጅም ጊዜ የስልጠና ፕሮግራሞች የሰለጠኑ 28 ሰራተኞች 

አብይ ተግባር 14.1.1፡ ሰራተኞችን በተለያዩ ስልጠናዎች ማብቃት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለሰራተኞች የተለያዩ 
ስልጠናዎችን መስጠት 

% 37.33 102 273 200,000 *  አቶ ታደሰ  

• 13 ሠራተኞች የውጭ አገር አጭር ሥልጠና እና 12 ሠራተኞች ደግሞ የአገር ውስጥ ረጅም 
ሥልጠና �”ÉcKØ’< }Å`ÕM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኩል ቀደም ሲል ያልነበረ የትምህርት ክፍያ መጠየቅ ምክንያት የበጀ ችግር 
ማጋጠሙ፡፡ 

• የስራ አመራር ኢንስቲትዩት መርሀ-ግብር በወቅቱ ባለመድረሱ የአገር ውስጥ አጭር ሥልጠናን 
ለሰራተኞች ለማሰጠት ፍላጎትን አሰባስቦ ማስመዝገብ እና ማሰልጠን አለመቻሉ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የተገነባ አቅም ለመፍጠር በዕቅዱ መሰረት ስለተሳካ ለተሻለ የሥራ ውጤት ዋስትና ያስገኛል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በኢንስቲትዩቱ በኩል በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ለተጠየቀው ክፍያ ፈንድ ማፈላለግ፡፡ 

• የስራ አመራር ኢንስቲትዩት መርሀ-ግብሩን እንዳሳወቀ የአገር ውስጥ አጭር ሥልጠናን ለሰራተኞች 
ለማሰጠት ፍላጎትን አሰባስቦ ማስመዝገብ እና ማሰልጠን፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ፀሀይነሽ መሰለ 'አቶ ሁሴን ፋሪስ እና አቶ ሰለሞን ሽመልስ 

 

*  የስልጠናው ወጪ የተሸፈነው ከሌሎች ፕሮጀክቶች ስራ ጋር በተያያዘ ነው 

 

 



104 
 

ግብ 14.2፡  80% የተፈፀሙ የሰራተኞች ቅጥር 

አብይ ተግባር 14.2.1፡ ክፍት ¾Y^ SÅwን በሰው ሀብት መሙላት  

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ክፍት ¾Y^ SÅwን 
በሰው ሀብት መሙላት 

% 80 71 89 12,000 7,400 61.66 አቶ ታደሰ  

 

• 130 ክፍት ¾Y^ SÅx‹” በሰው ሀብት Kመሙላት ተጠይቆ 92ቱን መደቦች በሰው ሀይል እንድሟሉ 
ተደርጓል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

• አስቸኳይ ለነበረው የቲቢ ዳሳd ጥናት ቅድሚያ በመስጠት አብዛኛውን የሰው ሀይል ፍላጎት ማሟላት 
ተችሏል፡፡ 

   ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ›G<” vK¨< ¾›=”e+ƒ¿~ ¾ÅS¨´ eŸ?M u}KÃ G<K}— Ç=Ó]“ Ÿ²=Á uLÃ ÁL†¨< 

vKS<Á‹ KSkÖ` õnÅ— ባKSJ“†¨< U¡”Áƒ ¾Y^ SÅx‹” u}ðKÑ¨< Å[Í TTELƒ 

›KS‰K<:: 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ክፍት ¾Y^ SÅx‹ በሰው ሀብት እንድሟሉ መደረጉ የሥራ ክፍሎች ዕቅድ በሰው ሀይል አለመሟላት 
ምክንያት እንዳይስተጓጎል ሲያደርግ ያልተሟላላቸው የስራ መደቦች ስራ ግን ተስተጓጉሏል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• Te�¨mÁ‹” ueóƒ uT¨<×ƒ Y^ ðLÑ>‹” በSÒu´ ¡õƒ ¾e^ x�‹” uG<Kƒ ¨` 
¨<eØ ማሟላት:: 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• አቶ ሰለሞን ሺመለስ እና አቶ ታደሰ ንጋቱ 
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ግብ 14.3፡ 95% በስራ ገበታው ላይ እንዲቆይ የተደረገ ሰራተኛ  

አብይ ተግባር 14.3.1፡ በኢንስቲትዩቱ የሚገኘውን የሰለጠነ የሰው ኃይል ጠብቆ ማቆየት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በኢንስቲትዩቱ የሚገኘውን 
የሰለጠነ የሰው ኃይል 
ጠብቆ ማቆየት 

% 10 10 100 -- -- -- አቶ ታደሰ 

• u›=”e+ƒ¿~ ¨<eØ ¾T>Ñ–¨<” ¾c^}™‹” ካፊቴሪያ የመደጎም ስራ ተጠናክሮ ቀጥሏል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• u›=”e+ƒ¿~ ¨<eØ ¾T>Ñ–¨<” ¾c^}™‹” ካፊቴሪያ የመደጎም ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉ 
ሰራተኛው በቅናሽ ዋጋ ገዝቶ እንድጠቀምና ኑሮውን በአንፃራዊነት እንድደጉም አስችሏል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• የለም፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

5.15  ¯LT 15 ፡ የፕሮጀክት ማኔጅመንት ስርአትን ማሻሻል 
 

ግብ 15.1፡ ከጠቅላላው 70% የሚሆኑት አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ምርምሮች 

አብይ ተግባር 15.1.1፡ የሚሰሩ ምርምሮችን ሳይንሳዊ እና ኢቲካል መስፈርቶችን ማሟላታቸውን መገምገም 

 

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የሚቀርቡ ምርምሮች 
ሳይንሳዊ እና ኢቲካል 
መስፈርትን እንዳሟሉ 
መገምገም 

% 20 10 50 50000 0 0 ዶ/ር እሸቱ 

 

• አምስት የምርምር ረቂቅ ፕሮፖዛል ላይ የሳይንሳዊ እና ኢቲካል ግምገማ ተደርጓባቸው ፀድቀዋል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ከተመራማሪዎች የሚቀረቡ ረቂቅ የምርምር ፕሮጅክት ፕሮፖዛሎች ዘግይተው በመቀረባቸው 
የታቀደውን ያህል አልተከናወነም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የሳይንሳዊ እና ኢቲካል ግምገማ ያለቀላቸው ፕሮጅክቶች በተያዘላቸው የጊዜ ገደብ እንዲፈጸሙ ያግዛል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በቀጣይ የምርምር ፕሮፖዛል የሚቀረቡበትን እና የሚጸድቁበትን አሰራር ማሻሻል፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር እሸቱ ለማ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ¾ምርምር ፕሮጀክቶችን 
አፈፃጸም ክትትል ማድረግ 

% 15 0 0 -- 0 0 ዶ/ር እሸቱ 

 

• የለም 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ¾›=+ካM ¡ƒƒM“ ግምገማ ማድረጊያ መመሪያ ባለመዘጋጀቱ በእቅድ የተያዙ የክትትል ስራዎችን 
ማከናወን አልተቻለም፡፡   

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ክትትሉ ባለመደረጉ የፕሮጀክቶችን የኢቲካል አፈጻጸም ጥራት ደረጃን እንዳይታወቅ አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾›=+ካM ¡ƒƒM“ ግምገማ ማድረጊያ መመሪያ ማዘጋጀት 

• በሁለት ወር ውስጥ ¾ምርምር ፕሮጀክቶችን የኢቲካል አፈፃጸም ክትትል ማድረግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር እሸቱ ለማ 
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ግብ 15.2፡ ስድስት (6) ጊዜ የተደረጉ የክትትል ስራዎች 

አብይ ተግባር 15.2.1፡ በኢንስቲትዩቱ በሁሉም ዲየሬክቶሬቶች የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችንና ሌሎች ስራዎችን 
መከታተል  

}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 የፕሮጀክቶችንና ሌሎች 
ስራዎችን መከታተል 

% 16.82 15 89 -- -- -- አቶ ሁሴን 

• የ2003 በጀት አመት የመጀመሪያው ሩብ አመት የፕሮጀክቶችና ሌሎች ስራዎች ላይ የአፈጻጸም 
ክትትል ተደርጓል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የኢንስቲትዩቱን አንኳር ስራዎች ትኩረት ያደረገ ወርሃዊ ክትትል እና ግምገማ አልተደረገም   

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• የሩብ አመት የፕሮጀክቶችና ሌሎች ስራዎች ላይ የአፈጻጸም ክትትል የBSC ስርአትን ተከትሎ 
በመደረጉ በኢንስቲትዩቱ የተሸለ የተጠያቂነትና የአፈጻጸም ደረጃ እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
ያደርጋል፡፡ 

• በአንኳር ስራዎች ላይ የBSC ስርአትን ተከትሎ ወርሃዊ የክትትል እና ግምገማ አለመከናወኑ አሁን 
ካለው የስራ አፈፃጸም በላይ በተሻለ የማስፈጸም አቅም እንዳይኖር አድርጓል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በአንኳር ስራዎች ላይ ወርሃዊ ክትትል ከህዳር ወር ጀምሮ ማድረግ  

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• አቶ ሁሴን ፋሪስ እና አረጋ ዘሩ 
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5.16  ¯LT 16: የቴክኒካል ፋሲሊቲን አቅም ማጠናከር 

Ów 16.3:  የተገነቡ 6 ቴክኒካል ፋሲሊቲዎች 

›wÃ }Óv` 16.3.2  የኢንስቲትዩቱን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ /IT/ አቅም ማጠናከር 
 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ለኢንቲትዩቱ ኮምፒዩተር 
ተጠቃሚዎች የቴክኒክ ድጋፍ 
መስጠት 

% 13.5 13.5 100 -- --  ¨/a ƒ°Óeƒ 

 

• ከኢንስቲትዩቱ ባለሞያዎች ለቀረቡ ጥያቄዎች በሙሉ በወቅቱ ምላሽ ተሰጥቷል፡፡   

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• በሰኔ ወር ላይ ለአንቲ ቫይረስ እድሳት ጥያቄ ብናቀርብም ሁለት አቅራቢ ማወዳደር የግዥ ህጉ 
ስለማይፈቅድ በሚል እስከአሁን ግዥው አልተከናወነም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• አንቲ ቫይረሱ አፕዴት ባለመደረጉ ምክንያት ተጠቃሚዎች ለቫይረስ እየተጋለጡ ነው ፡፡ በዚህም 
ምክንያት በተጠቃሚዎች እና በአይቲ ክፍሉ ላይ አላስፈላጊ ጫና ተፈጥሯል.፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የአንቲ ቫይረስ ግዢ በአንድ ወር ውስጥ ማከናወን 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• አቶ ሁሴን ፋሪስ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 የ IT °n‹ ›=”y?”}] S[Í 
sƒ TÅ^Ëƒ 

 

% 13 5 38.46 -- --  ¨/a �K?’> 

 

 

• በኢንስቲትዩቱ ያሉ Desk top ኮምፒውተሮች መረጃ ተሰብስቧል 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የ IT °n‹ ›=”y?”}] S[Í sƒ KTÅ^Ëƒ ¾T>ÁeðMÑ¨<” ¾fõƒ«` ¾ÓUÑT S<Ÿ^ Ó²= S¨<cÆ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• S[Í s~ S<K< KS<K< vKSÅ^Ë~  ለባለሞያዎች ኮምፒውተር እና ተዛማጅ እቃዎች በወቅቱ 
መስጠት አልተቻለም፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ¾S[Í  s~” ¾TÅ^Ëƒ” e^ u›”É ¨` ¨<eØ TŸ“¨” 

• ከንብረት እና ግዥ ክፍል ጋር ወቅታዉ መረጃዎችን መለዋወጥ እንዲሁም ኮምፒውተርና ተዛማጅ 
እቃዎች ግዥ በሚከናወንበት ወቅት የአይቲ ክፍሉ እንዲያውቅ መደረግ አለበት፡፡ 

• በሁሉም ዳይሬክቶሬቶች ለረጅም ጊዜ በትምህርት ከኢንስቲትዩቱ ለሚለዩ ባለሞያዎች የሚገለገሉበትን 
ኮምፒውተር ተመላሽ አድርገው እንዲሄዱ መደረግ አለበት፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ወ/ሮ ትግስት ሀብታሙ እና አቶ ሁሴን ፋሪስ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

3 የኢንስቲትዩቱን ድህረ-ገፅ 
ማስተዳደር 

% 18 13.5 75 -- --  ›„ Gw�S< 

 

• በወቅቱ የተገኙ መረጃዎች ለተጠቃሚ እንዲደርሱ ተደርጓል 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የኢንስቲትዩቱ ማህበረሰብ መረጃዎችን እንዲሰጥ በተደጋጋሚ ቢጠየቅም በወቅቱ መረጃዎችን 
ለመስጠት ባለመቻሉ ምክንያት ወቅታዊ  እና አስፈላጊ መረጃዎች አልተካተቱም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በመረጃ እጥረት ምክንያት በኢንስቲትዩቱን የሚከናወኑ ስራዎችን ሙሉ ለሙሉ ለማቅረብ አልተቻለም  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• G<K<U ÇÃ_¡„_„‹ S[Í‹” �”Ç=cÖ< ƒ�³´ Te}LKõ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• ዶ/ር ፀሀይነሽ መሰለ እና ወ/ሮ ትግስት ሀብታሙ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

4 ሰርቨርና ኔትወርክ ማስተዳደር እና 
ማጠናከር 

% 18 17.1 95 -- --  ¨/a 
ƒ°Óeƒ 

 

• ሁሉም ሰርቨሮች እና የኢንስቲትዩቱ ኔትወርክ በጥሩ ሁኔታ እንዲሰሩ ተደርጓል:: እንዲሁም ተጨማሪ 
አንድ የሰርቨር ግዥ ተከናውኗል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ለኢንሰቲትዩቱ ኮምፒውተር ተጠቃሚዎችhome folder አለመፈጠሩ 

• ለPHEM ዳታቤዝ አገልግሎት የሚውል በTulane university አማካኝነት የሚገዛ ሰርቨር ጠይቀን 
እስፔሲፊኬሽን እንድናቀርብ ተጠይቀን ያቀረብን ሲሆን እስከአሁን ምላሽ አላገኘንም 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• home folder ባለመፈጠሩ የእያንዳንዱ ተጠቃሚ ዳታ በባካፕ መልኩ ስርቨር ላይ አይቀመጥም 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የፍላጓት ዳሰሳ ጥናት በ2 ወር ውስጥ መስራት 

• home folder ለየተጠቃሚው ማዘጋጀት 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ወ/ሮ ትግሰት ሀብታሙ 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

5 በ IT Security  �“ Microsoft 
Outlook LÃ eMÖ“ SeÖƒ 

% 10 0 0 900 0 0 ¨/a 
ƒ°Óeƒ 

• በእቅድ የተያዘው ስልጠና ባይሰጥም ከእስታትስቲክስ ባለስልጣን በመጡ ባለሞያዎች የCSPro ስልጠና 
10 ለሚሆኑ የኢንስቲትዩቱ ባልደረቦች  ተሰጥቷል፡፡  

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የኮምፒውተር ተዛማጅ ስልጠና የሚሰጥበት ክፍል በሌሎች ስልጠናዎች ምክንያት በመያዙ በእቅድ 
የተያዘውን ስልጠና መስጠት አልተቻለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ስልጠናው ባለመሰጠቱ ምክንያት አብዛኛው የኢንስቲትዩቱ ባለሞያዎች የ Microsoft Outlook አገልግሎት 
ተጠቃሚ አይደሉም፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ስልጠናውን በአንድ ወር ውስጥ መስጠት 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ወ/ሮ ትግስት ሀብታሙ 
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›wÃ }Óv` 16.3.3: ¾}KÁ¿ ቴክኒካል ፋሲሊቲዎችን መገንባት 

}.l ”®<e }Óv^ƒ (Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 y§ï‰è¶ XNስሳት XRÆ¬ 
Ís!l!tE dr©WN y-bq 
XNÄ!çN ¥d‰jT 

% 10 10 100 100,000 0 0 አቶ 
ጸጋዬ 

 

• u�kÅ¨< Sc[ƒ  ¾Lw^„] �”edƒ �`v� óc=K=+ ¡õ}ƒ ¾TØ“ƒ e^ 

}Ÿ“¨<“EM:: 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የለም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በክፍተቱ ጥናት ላይ የተገኘው መረጃ የላብራቶሪ እንስሳት እርባታ ፋሲሊቲውን ከፍ 

ለማድረግ የሚያስችል እርምጃ ለመውሰድ ያስችላል፡፡ 

 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• የለም 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• የለም 
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}.l ”®<e }Óv^ƒ 
(Project/ 
program) 

መለኪያ ¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU የe^¨< 
›e}vv]  

 °pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 አዳዲስ የግንባታ 
ሥራዎችን መገንባት 

 

% 22 0 0 3068958 0 0 ›„ ›có 

 

• የለም 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• የሪፈራል ህሙማን ማስተናገጃ ቤት ማሰራት እና የውሀ ጉድጓድ Kማስቆፈርና ለማስገንባት 
የተያዘው እቅድ በበጀት ማጣት የተነሳ አለመከናወኑ፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• በበጀት ማጣት የተነሳ በእቅድ የተያዙ ስራዎች ተጓትተዋል፡፡  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በጀት ማፈላለግ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw (Accountability) 

• አቶ ሰሎሞን ሽመልስ 
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Ów 16.4:  የተመሰረተ የምርምር ውጤቶች የማሰራጫ ስርዓት 

›wÃ }Óv` 16.4.1: የምርምር ውጤቶችን ማሰራጫ መንገዶችን መቀየስ 

}.l 
”®<e }Óv^ƒ (Project/ 

program) መለኪያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU 

የe^¨< 
›e}vv] 

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 በዓመት የሚታተም ሳይንሳዊ 
መጽሄት ማዘጋጀትና ማሳተም 

% 20 0 0 -- --  ዶ/ር 
ማሙየ 

 

• ¾KU 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• uÇÃ_¡„_~ ¨<eØ ¾c¨< GÃM �Ø[ƒ uS•\ �“ �”Ç=G<U ÁK¨< vKS<Á uK?KA‹ አስቸኳይ 
የኮሚቴ ስራ መደራረብ ምክንያት የታቀዱ ስራዎች አልተከናወኑም፡፡  

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• e^¨<”  u�kÅ¨< ¾Ñ>²?  cK?Ç  Sc[ƒ KSe^ ›ÇÒ‹ G<’@�” ፈጥሯል  

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• }ÚT] ¾c¨< GÃM SpÖ` 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ማሙዬ ሀዲስ እና አቶ ሰለሞን ሽመልስ 
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5.17   ¯LT 17 ፡ የማስተባበርና የትብብር አሰራሮችን ማጠናከር 
 

ግብ 17.1፡ 50%  vKÉ`h ›"Lƒ u=ያንስ በዘጠኝ ወሮች ስብሰባዎች ላይ መገኘት ያለባቸው 

አብይ ተግባር 17.1.1፡ ጠንካራ የማስተባበርና የትብብር አሰራሮች እንድኖሩ ማድረግ 

}.l 
”®<e }Óv^ƒ (Project/ 

program) መለኪያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU 
የe^¨< 
›e}vv] 

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

1 ሥራዎችን ለመገምገም ወርሃዊ 
ስብሰባዋችን ማከሄድ 

% 8.75 3 34 5400 - - ዶ/ር ዳዲ 

• ዋናው ቴክኒካል ግብረ ሃይል (PHEM-TTF) በሩብ ዓመቱ አንድ ጊዜ  ወርሃዊ ስብሰባውን አካሂዷል፡፡ 

PHEM-TTF ሁለት ወርሃዊ ስብሰባዎችን ባያካሂድም በስሩ ባለው በTechnical working group 

አማካኝነት በተለያዩ ወረርሽኞችና የጤና አደጋ ዙርያ ስብሰባዎችን በማድግ በማድረግ በሕብረተሰብ 

ጤና አደጋዎች ምላሸ አሰጣጥ ላይ  በተወሰነ መልኩ የተቀናጀ ስራ ለመስራት ተሞክሯል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ዋናው ቴክኒካል ግብረ ሃይል ሁለት ወርሃዊ ስብሰባዎችን አላካሄደም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ግብረ ሃይሉ ባለመሰብሰቡና ስራዎችን በወቅቱ ባለመገምገሙ የተሟላ መረጃ ለማግኘት አለመቻልና 

ለበሸታዎች የሚሰጡ ምላሾችም የተበታተነ እንዲሆን አድርጓል፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• ዋናው ቴክኒካል ግብረ ሃይል ከሚቀጥለው ወር ጀምሮ ወርሃዊ ስብሰባዎችን እንዲያካሂድ ማድረግ፡፡ 

S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability 

• ዶ/ር ዳዲ ጂማ 
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}.l 
”®<e }Óv^ƒ 

(Project/ program) መለኪያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU ¾\w ¯Sƒ uËƒ ›ÖnkU 
የe^¨< 
›e}vv] 

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 
°pÉ ›ÖnkU 

አጠቃቀም 
በፐርሰንት 

2 ባለድረሻ አካላት ጋር 
ስምምነት መፈራረም 

% 25 11 44 -- - - ዶ/ር ዳዲ 

• የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን ለመቆጣጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር የመግባቢያ ሰነድ (Memorandum 

Of Understanding) ለመፈራረም 9 መ/ቤቶች (ግብርናና ገጠር ልማት ሚ/ር፣ ትምህርት ሚ/ር፣ 

ውሀ ሀብት ሚ/ር ፣ የመንግስት ኮሚኒኬሸን ጽ/ቤት፣ የኢትዮጵያ አየር መንገድ፣ ፌዲራል ፖሊስ፣ 

መከላከያ፣ ብሄራዊ የሜትሪዮሎጂ ድርጅት እና ኤርፖርቶች ድርጅት) የተለዩ ሲሆን ከነዚህም ውስጥ 

ከአራቱ (ከግብርናና ገጠር ልማት ሚ/ር፣ ትምህርት ሚ/ር፣ የመንግስት ኮሚኒኬሸን ጽ/ቤት እና 

የኢትዮጵያ አየር መንገድ) ጋር ስምምነት ተፈርሟል፡፡ 

የውጤት ትንተና (Performance Analysis) 

G. uýaË¡~ ›ðጻጸም ወቅትና ሂደት የተገኙ ወሳኝ የሆኑ አªንታዊ (positive) ውጤቶችና ያጋጠሙ 
አሉታዊ (Negative) ሁኔታዎች (Critical Issues) 

    i. ›”�© ውጤቶች 

    ii. አሉታዊ ሁኔታዎች 

• ከተለዩት መ/ቤቶች ውስጥ ከአምስቱ (የውሀ ሀብት ሚ/ር ፣ፌዲራል ፖሊስ፣ መከላከያ፣ ብሄራዊ 

የሜትሪዮሎጂ ድርጅት እና ኤርፖርቶች ድርጅት) ጋር ስምምነት አልተፈረመም፡፡ 

K. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የተገኙት ውጤቶች አንድምታ (Implications) 

• ከፌዲራል ፖሊስ፣ መከላከያ፣ ብሄራዊ የሜትሪዮሎጂ ድርጅት እና ኤርፖርቶች ድርጅት ጋር 

ስምምነት ባለመፈረሙ መ/ቤቶቹ የህብረተሰብ ጤና አደጋዎችን በመቆጣጠሩ ረገድ የሚጠበቅባቸውን 

ኃላፊነት በአግባቡ ላይወጡ ይችላሉ፡፡ 

N. uýaË¡~ ›ðጻጸም ሂደት የታዩትን ጉድለቶችና አሉታዊ ውጤቶች የማስተካከያ መርሀ-ግብር         
(Action Plan) 

• በሁለተኛው ሩብ ዓመት የመግባቢያ ሰነዱን ካልፈረሙ መ/ቤቶች ጋር ስምምነት መፈራረም 

 S. ለማስተካከል የተቀየሰውን መርሀ-ግብር ለማስፈጸም ኃላፊነት የወሰደው  አ"M/ÓKcw  (Accountability) 

• ዶ/ር ፀሃይነሸ መሰለ እና ዶ/ር ዳዲ ጂማ 
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6. የሪፈራል እና የአናሊተካል ምርመራ አገልግሎት  

}.l 
”®<e }Óv^ƒ 

(Project/ program) 

 

ዝርዝር ተግባራት መለኪያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU 

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 

1 ¾}KÁ¿ ÓKcx‹ 
¾TÃ¡avÄKAÍ= 
Lx^„] U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

¾UÓw U`S^ 
KÅ”u™‹ T"H@É 

q$_R 9® 120 133 

¾SÖØ ¨<H U`S^ 
KÅ”u™‹ T"H@É 

q$_R 12® 165 137 

2 uUÓw Ã²ƒ“ uUÓw 
SuŸM ²<]Á ›ÑMÓKAƒ 
¾T>ðKÑ< ¾Qw[}cw 
¡õKA‹” TÑMÑM 

¾–a+” SÖ” 
U`S^›ÑMÓKAƒ SeÖƒ  

ቁጥር 120 271 225.8 

¾óƒ SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ  

ቁጥር 60 259 431.7 

¾VÃe†` SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 120 194 161.7 

¾ፋÃu` SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 120 279 232.5 

¾öeð[e SÖ”  U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 60 175 291.7 

¾�’>” SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 90 41 136.6 

óÃ‚ƒ SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 60 55 183.3 

¾›Ã[” SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 60 231 385.0 

¾²=”¡ SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 60 231 385.0 

¾Calcium SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ  

ቁጥር 60 107 891.5 

¾Ash  SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 60 180 1500 

¾Copper  SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር 30 31 103.3 

¾Cadmium  SÖ” 
U`S^ ›ÑMÓKAƒ 
SeÖƒ 

ቁጥር - 21 - 

¾Lead  SÖ” U`S^ 
›ÑMÓKAƒ SeÖƒ 

ቁጥር - 21 - 
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}.l 
”®<e }Óv^ƒ 

(Project/ program) 

 

ዝርዝር ተግባራት መለኪያ 

¾\w ¯Sƒ ›ðéçU 

°pÉ ¡”¨<” 
ክንውን 

በፐርሰንት 

3 የእብድ ውሻ በሽታ 
የክሊኒካል ሪፈራል ምርመራ 
መስጠት 

ሰው ለነከሱ እና በእብድ ውሻ 
በሽታ ለሚጠረጠሩ እንስሳት 
የቁም ምርመራ ማድረግ 

q$_R 300 250 83.33 

በእብድ ውሻ በሽታ 

የሚጠረጠሩ እንስሳትን 

    

 

q$_R 108 72 66.67 

ናሙናዎችን ለምርመራ 

ማዘጋጀት   

q$_R 120 106 88.33 

የእንስሳት ጭንቅላት ናሙና  
በላቦራቶሪ መመርመር 

q$_R 120 106 88.33 

በእብድ ውሻ በሽታ ዙሪያ 
ማማከር አገልግሎት መስጠት 

q$_R 420 612 145.7 

የምርመራ ውጤት መረጃ 
በኮምፒዩተር ማጠናከር 

q$_R 12 6 50 

ከጤነኛ በጎች ደም መሰብሰብ    ሊትR 1.5 1.4 93.33 

4 በክሊኒካል ባክቴሪዮሎጂና  
ማይኮሎጂ ላቦራቶሪዎች የሚሰሩ 
የተለያዩ የሪፈራል ምርመራ 

 

በክሊኒካል ባክቴሪዮሎጂና  
ማይኮሎጂ ላቦራቶሪዎች የሚሰሩ 
የተለያዩ የሪፈራል ምርመራ 

 

ቁጥር 4753 895 18.83 

5 ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ 
¾Ç=ÁÓ•e+¡ �“ ¾›“K=+”M 
U`S^ Y^‹ T‹H@É 

ተላላፊ ባልሆኑ በሽታዎች ላይ 
¾Ç=ÁÓ•e+¡ �“ ¾›“K=+”M 
U`S^ Y^‹ T‹H@É 

ቁጥር 1110 1693 152.5 
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