ECSU Council Evaluates the Six
Months Work Plan Performance
Ethiopian Civil Service University Council
held six months work plan performance evaluation from 2 to 3 January 2020 at Hidasse Hall.
The Top Management, Deans of Colleges, Academic and Administrative Support Team Leaders have participated on the evaluation.

Professor Fikre Dessalegn

Ethiopian Civil Service University President

On the opening of the evaluation program
Professor Fikre Dessalegn, Ethiopian Civil Service University president, welcomed the council
members for the regular evaluation meeting and
noted that the year 2012E.C is the concluding
year of the five years strategic plan of the university. By taking this into consideration, ECSU
has planned to accomplish major activities that
pave the way for better performance of the university in the future. The plan gives great concern for activities such as reforming the structure
of the university, delivering quality education
and trainings, identifying the problems in public institutions and conducting problem solving

researches, disseminating research outcomes,
working for human resource development and
expansion of infrastructures of the university,
Professor Fikre added. He also said that, in
this six months evaluation program, the council
is expected to evaluate the overall six months
work performance of each wing based on their
plans and discusses and approves the draft establishment regulation of the university and the
new structural reform. He finally requested the
Council members to participate actively on the
evaluation process.
On the two days evaluation, Academic
wing, Administrative wing, Research and Community Service, Training and Consultancy wing
and President’s Office Directorates presented
their respective wings, Centers and offices six
months work plan performance reports and
the council members raised different questions
and held extensive discussion on the reports
presented. On the academic wing, the house
raised lack of integrated working conditions in
the continuing education programs and lack of
uniformity in the internship programs across all
colleges and departments. It also emphasize
need to work on the student teacher ratio to the
standard. Concerning the Training and Consultancy Division the house evaluated the training
division is working in a good condition while
the consultancy work is lagging behind and on
the Research and Community Service wing the
house noticed the gap in producing research
works and disseminating the outcomes to stakholders and public sector.
The house also discussed on the draft regulation of the establishment of
the university and approved
the draft structural reform that
replaces the currently working structure of the university.
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RCS Wing Holds Consultation
and Validation Workshop

Ethiopian Civil Service University Research
and Community Service (RCS) Wing held its annual consultation meeting and Research Validation Workshop with stakeholders from December
30 - 31, 2019 at Hidasse Hall. On the workshop
stakeholders from Federal and Regional Institutions, City Administrations and ECSU scholars
participated.

Ato Tamene Chalchisa,Director of Presidant
office Directorate, representing ECSU president,
welcomed the participants and said that since its
establishment ECSU is contributing to the development of human capital of the countries through
education, training, consultancy, research and
community services. He also indicated that the
Research and Community Service wing of the
university was established in 2007E.C as an independent organ of the university led by vice
president and prepared consecutive meeting and
validation workshop with stakeholders in a way
that can open an interactional discussion among
stakeholders, academicians, researchers, policy
makers and all concerned personalities. On this
workshop, it is expected to focus mainly on the
qualities of the research outcomes that can be
used as a means to overcome the problems and
strengthen the better side of the service delivery.
The objective of preparing such workshop is to
strengthen the partnership between the university
and stakeholders and conducting timely and demand driven researches, Ato Tamene noted.
Assistant professor Tesfaye Teshome welcomed the participants on behalf of the Research
and Community Service vice president and said
that for the past four consecutive years ECSU
has conducted a yearly consultation meetings
and validation workshops with the stakeholders

by the two centers; Center for Research in Ethics
and Integrity and Center for Research in Public
Service Reforms. From these previously conducted workshops two major benefits have been obtained. These are acquiring invaluable inputs for
the research conducted by centers and putting
directions for the next researches to make them
problem solving researches, Assistant professor
Tesfaye added. He also requested the participants
forward their comments on the researches presented for validation.

Assistant professor Tesfaye Teshome

on behalf of the Research and Community Service
vice president
on the workshop, five research papers entitled “Work Culture Among Public Sectors in Ethiopia; Practice and Challenges, Politics and Public
Sector Management in Ethiopia”, “The State of
Youth Workplace Ethics in Public Organization”
, Employees Turnover in Some Selected Public
Service Organizations: An Analysis of its Cause
and Consequences”, “ The Nexus Between Politics and Public Sector Management in Ethiopia”
and “ Time Management in Ethiopia Civil Service
Sectors” were presented for validation by the two
centers.
The participants on their part expressed their
appreciation for ECSU for organizing the workshop and forwarded different issues they think as
important thematic areas for the next researches
to be conducted in the future. They also conducted
in-depth evaluation on each research presented
for validations and forwarded their comments and
suggestion on them.
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CUDE Holds
Worshop

thiopian Civil Service University College of Urban Development and Engineering (CUDE) held
workshop on “Implication of Urbanization” on December 23, 2019 at Abay Hall with the attendance of representatives from Ministry of Urban Development and Housing, ECSU scholars
and Urban professionals.

On the workshop three papers entitled “Can
Urbanization Improve Household Welfare? Evidence from Ethiopia” , “The Role of Small and
Medium-Size Towns for Balanced Growth in
Ethiopia”, and “Policy Aspects of Urban Expansion and Key Elements to be Considered” were
presented to the participants. In addition to the
papers a panel discussion was held on the workshop.
In their presentations, the presenters indicated
that urbanization in Ethiopia is increasing and
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the need to regulate and monitor existing urban
expansion in Ethiopia is essential, So that more
areas of society can benefit from the advantages
it brings. They also pointed out lack of integrated spatial planning, lack of pragmatic reforms in
political and institutional platforms, lack of infrastructure etc. as the challenges of small and midsize urban areas and recommended the need to
work in cooperative and participatory approaches to enable cities effectively support equitable
growth.

ECSU
Discuss with CALDI
Ethiopian Civil Service University (ECSU) in the near future and expressed his enthuse to
discussed with representatives of China – Afri- work with CALDI.
can Leadership Development Institute (CALDI)
on November 19, 2019 at ECSU Senate Hall.
The discussion focused on establishing cooperation and building a relationship between the
two institutions.

China – African Leadership Development
Institute (CALDI) Co-president , Getachew Engida , on his part expressed his pressure to get the
opportunity to discuss and know about ECSU .
He also explained about CALDI and said that
CALDI is an institution committed to people –
to-people exchange and human resource development, to educate future Chinese and African
leaders for promoting the China-Africa comprehensive strategic and cooperative partnership.
The China - Africa cooperation has been continuously expanded and deepened and this cooperation between the institutions contributes for
development of human resource in the public
sectors, he added.

On the discussion Ato Wondmu Moges ,
Director for International and Public Relations
Coordination Directorate, briefed the representatives about the Ethiopian Civil Service
University and what it is doing in the capacity
building endeavors in the nation. Ato Wondmu
explained that since its establishment , ECSU
graduated more than thirty four thousand public
servants with Diploma, first and second Degree
as well as PhD levels. These graduates contributed for the overall modernization of the country
public service sectors. In addition to the normal
educational programs, the university is striving
to produce competent civil servants by training
and consultancy and research and community service .With its College of Leadership and
Good Governance, the university also attempts
to fill the gap in the leadership position and this
cooperation between ECSU and China– African
Leadership Development Institute (CALDI) creates a great opportunities for both institutions
to achieve their same mission, building the capacity of leaders, Ato Wondimu noted. He also
recalled that ECSU signed MoU with Beijing Ato Wondmu Moges
University, which is expected to be materialized Director for International and Public Relations Coordination Directorate
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ECSU Certifies Trainees
with HDP

Ethiopian Civil Service University trained
and certified 108 academic staff members who
have completed the training on Higher Diploma
Program (HDP) on December 19, 2019 at Hidasse Hall. The training program was organized
by ECSU Academic Programs Directorate.

Dr. Mihreteab Gebresilassie

Director for Academic Programs Directorate

Professor Fikre Dessalegn

Ethiopian Civil Service University President

Professor Fikre Dessalegn, Ethiopian Civil
Service University President, on the program congratulated the trainees for their successful completion of the training. In the nation, being certified
by HDP is mandatory for Higher Educational Institutions and it can be taken as a professional
license that every professionals needs to pass
through this program. It also aimed to maintain
quality education in the nation. In order to maintain quality in the university, it is important to have
the necessary facilities and professional teachers
in addition to student centered approach and
output quality assurance.These can only be done
when there are competent teachers who have a
deep knowledge in their professional area, able
to apply teaching methodology, respect their students and colleagues, eager to learn continuously
and respect professional ethics. It is believed that,
this training program gave the opportunities for
the trainees to acquire the aforementioned basic
issues and enable them to implement in their professional lives, Professor Fikre added.
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Dr. Mihreteab Gebresilassie, Director for
Academic Programs Directorate , on his part said
that HDP has a primary objective of developing
the knowledge and skills of teachers through licensing program and works on producing a reflective teacher who updates himself/herself every time. In line with this, ECSU launched Higher
Diploma Program in 2009E.C in order to achieve
its mission and deliver quality education to students. In three rounds training programs, the university trained a total of 108 teachers and able to
certify them with HDP.
According to Dr. Mihreteab the training
was given for 357 hours ( 63 hours face to face
training and 293 hours project works, action researches, home take assignments, observation
and professional interviews). During their training program the trainees have taken five different
courses that will have a great contribution for the
quality education and improve the teaching learning process.

SLF Celebrate
International Human
Right Day

Ethiopian Civil Service University College of
Leadership and Governance School of Law and
Federalism (SLF) celebrated International Human
Right Day under a theme “Federalism and Human
Right” on December 12, 2019 at ECSU Diplomacy Hall.

time, people are challenging the government to
ensure their human right and implementation of
both group and individual right of human right so
it is important to work on the implementation of
human right stated in the national constitution and
universal declarations, Dr. Tesfaye noted. He also
In his opening remarks Dr. Tesfaye Abate, noted that the respect of human right can be enDean of College of Leadership and Governance, sured when every one respects the right of others
welcomed the participants and said that the focus as he wants his rights to be respected.
on human right has been changed from claimOn the program, Ethiopian Civil Service
ing the government to guarantee human right in
general to give a due attention to respect human University scholars and students delivered presenright by leaders and people/ individual. This tations on topics: Federalism and Human rights
and Federalism, Human rights and Youth Contribution and the house discussed on the issue
raised by the presenters.
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ICTD Gives
Training
the new world because we are aiming to work in
partner with international ICT centers and this is
the starting point. In the near future we will train
and make our experts more professional with a
breadth of verified technical skills he added.

Ethiopian Civil Service University Information
Communication Technology Directorate (ICTD)
gave training for ICT experts in collaboration
with CISCO on December 26, 2012 at DLC. The
training was focused on basic theoretical knowledge on cyber security and IOT.

The training was given by Ato Zerhun BefekaAccording to Ato Yitbarek Ibrahim, Director for du CISCO manager and Ato Aynalem network
Information Communication Technology Director- administrator at Jimma University.
ate said that the cyber security is becoming more
important due to increased reliance on computer
systems and the internet. In addition to its complexity in terms of technology, cyber security is
also one of the major challenges in the contemporary world. So this training was introduction
training for the expert with some new ideas on
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የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አዋጅ
በአዋጅ ቁጥር 668/2002 ዓ.ም የተደነገገው የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ህግ የመንግስት አሰራር
ለህዝብ ግልፅ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት ከሚለው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ህገ መንግስት አንቀፅ 12፣ ኢትዮጵያ ተቀብላ ካፀደቀቻቸው የተባበሩት መንግስታት የፀረ-ሙስና
ኮንቬንሽንና አፍሪካ ህብረት የሙስና መከላከያና መዋጊያ ኮንቬንሽን ማቋቋሚያ አዋጅ ይመነጫል፡፡

በአዋጅ ቁጥር 668/2002 ዓ.ም የተደነገገው የሀብት ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ህግ የመንግስት አሰራር ለህዝብ
የአዋጁ ዓላማና አስፈላጊነት
ግልፅ በሆነ መንገድ
መከናወን አለበት ከሚለው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት አንቀፅ 12፣
•
ኢትዮጵያ ተቀብላ ካፀደቀቻቸው የተባበሩት መንግስታት የፀረ-ሙስና ኮንቬንሽንና አፍሪካ ህብረት የሙስና መከላከያና
መዋጊያ ኮንቬንሽን
ማቋቋሚያ አዋጅ ይመነጫል፡፡
• የሀብትና ገንዘብ ጥቅሞችን ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ህግ በዋነኛነት ሙስናና ብልሹ አሰራርን
ለመዋጋትና ህዝቡ በመንግስት ላይ ያለውን አመኔታ ለማጠናከር፣

የአዋጁ
ዓላማና አስፈላጊነት
• ለሙስና እና ብልሹ ተግባራት በር የሚከፍቱ አሰራሮችን ለመዝጋት፣
• የሀብትና ገንዘብ ጥቅሞችን ማሳወቂያና ማስመዝገቢያ ህግ በዋነኛነት ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለመዋጋትና
• የመንግስትን
ግልፅነትና
ተጠያቂነት የሰፈነበት ለማድረግ፣
ህዝቡ በመንግስት
ላይ ያለውንአሰራር
አመኔታ
ለማጠናከር፣
• ለሙስና
ብልሹአስተዳደርን
ተግባራት ለማስፈን
በር የሚከፍቱ አሰራሮችን ለመዝጋት፣
• እና
መልካም
• የመንግስትን አሰራር ግልፅነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት ለማድረግ፣
• የመንግስትና የግለሰብ ሀብት ተለይተው እንዲታወቁ እና በህዝብና በመንግስት መካከል
• መልካም አስተዳደርን ለማስፈን
መልካም ግንኙነት እንዲዳብር፣
• የመንግስትና የግለሰብ ሀብት ተለይተው እንዲታወቁ እና በህዝብና በመንግስት መካከል መልካም ግንኙነት
እንዲዳብር፣ • የመንግስት የስራ ሀላፊነትና የግል ጥቅም ሳይቀላቀሉ የሚመሩበትን ግልፅ ስርዓት ለመዘርጋትና
• የመንግስት
የስራ ግጭትን
ሀላፊነትና
የግል ጥቅም ሳይቀላቀሉ የሚመሩበትን ግልፅ ስርዓት ለመዘርጋትና የጥቅም
የጥቅም
ለማስወገድ፣
ግጭትን ለማስወገድ፣
• ሕዝብ መንግስትን ይበልጥ እንዲያምንና ለመንግስት ፖሊሲዎች፣ሕጎች፣ ፕሮግራሞችና ዕቅዶች
• ሕዝብ መንግስትን ይበልጥ እንዲያምንና ለመንግስት ፖሊሲዎች፣ሕጎች፣ ፕሮግራሞችና ዕቅዶች ተፈፃሚነት
የላቀ ተሳትፎ እንዲያደርግ
ተፈፃሚነትያግዛል፡፡
የላቀ ተሳትፎ እንዲያደርግ ያግዛል፡፡
የጥቅም አስተዳደርን

የጥቅም ግጭትን

ማጎልበት

ማስወገድ
የሀብት ማሳወቂያና
ማስመዝገቢያ ሕግ

ግልፅነትና ተጠያቂነት

ለሙስና የሚያጋልጡ የአሰራር

ያለበት አሰራር ማስፈን

ክፍተቶችን መቀነስ
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የአዋጁ ተፈፃሚነት ወሰን
አዋጁ በፌደራል መንግስት፣ በአዲስ አበባና
በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች ተሿሚዎች፣ ተመራጮችና
የመንግስት ሰራተኞች ላይ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡
ሀብትን የሚመዘግበው አካልና ስልጣኑ

የቤተሰብን ሀብት ማሳወቅ
• በዚህ አዋጅ ማንኛውም ተሿሚ፣ ተመራጭ
ወይም የመንግስት ሰራተኛ በራሱና በቤተሰቡ ባለቤትነት
ወይም ይዞታ ስር የሚገኝን የሀብትና የገቢ ምንጮችን
የማሳወቅ ግዴታ አለበት፡፡

• በአዋጁ አንቀፅ 6 (1) ላይ የመንግስት ሰራተኞችን፣
የተሿሚዎችን፣ እና የተመራጮችን ሀብት የመመዝገብ
ስልጣን የተሰጠው የፌደራል የስነምግባርና የፀረ-ሙስና
ኮሚሽን ነው፡፡

• የራሱንና የቤተሰቡን ሀብት የገቢ ምንጮችን
የሚያስመዘግብ ተሿሚ፣ ተመራጭ ወይም የመንግስት
ሰራተኛ የራሱንና የቤተሰቡን ሀብትና የገቢ ምንጮች
ለየብቻ ለዚሁ ተግባር በተዘጋጀ ቅፅ ላይ በመሙላት
ትክክለኛነቱን በፊርማ ያረጋግጣል፡፡

• በዚሁ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (2) ላይ ኮሚሽኑ
አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው የመንግስት ሰራተኞችን፣
የተሿሚዎችን፣ እና የተመራጮችን ሀብት እንዲመዘግብ
እንደ ሁኔታው በሙሉ ወይም በከፊል የስነምግባር
መከታተያ ክፍልን ሊወክል ይችላል፡፡

• በአዋጁ ቤተሰብ ማለት የተሿሚው፣ የተመራጩ
ወይም የመንግስት ሰራተኛው የትዳር ጓደኛ፣ በስሩ
የሚተዳደር ዕድሜው ከ18 ዓመት በታች የሆነ ልጅ፣
ጋብቻ ሳይፈፀም እንደ ባልና ሚስት አብሮ የሚኖር ሰውን
እና የጉዲፈቻ ልጅን እንደሚጨምር ተደንግጓል፡፡

• ኮሚሽኑ በአዋጁ መሰረት የተከናወኑ የሀብት
መመዝገብ ያለባቸው ሀብቶች
ምዝገባ ሰነዶች ጠባቂ ሆኖ ያገለግላል፡፡ ሀብታቸውን
ላስመዘገቡ ተሿሚዎችን፣ ተመራጮችና የመንግስት
• በአዋጁ መመዝገብ አለባቸው ተብለው የተደነገጉት
ሰራተኞች የምዝገባ ማረጋገጫ ምስክር ወረቀት ይሰጣል፡፡ ተሿሚው፣ ተመራጩ ወይም የመንግስት ሰራተኛው
• ኮሚሽኑ በተሿሚው፣ በተመራጩ ወይም በራሱና በቤተሰቡ ባለቤትነት ወይም በይዞታነት የሚገኝ
በመንግስት ሰራተኛው በተሞላ መረጃ ያልተሞላ፣ትክክል ማንኛውም የማይንቀሳቀስ፣ የሚንቀሳቀስ፣ ግዙፍነት
ያልሆነ ወይም የሀሰት መረጃ የያዘ መሆኑንለመጠራጠር በቂ ያለው ወይም ግዙፍነት የለየለውን፣ የመሬት ይዞታንና
ምክንያት ሲኖረወ ወይም ሀብቱ በትክክል አልተመዘገበም ዕዳን ያካትታል፡፡

የሚል ጥቆማ ሲቀርብ ወይም በተፈፀመ ወንጀል ምክንያት
• ከላይ
የተዘረዘሩት
ሀብቶች
መመዝገብ
ምርመራ ሲጀመር የምዝገባውን ትክክለኝነት የማጣራት እንዳለባቸው ቢደነገግም በውርስ ተገኝቶ በጋራ የተያዘና
ተግባር የማከናወን ስልጣን አለው፡፡
ለወራሾቹ የግል አገልግሎት የሚውል ንብረት፣የቤት
• ኮሚሽኑ ከላይ የተገለፀውን የማጣራት ተግባር ዕቃዎችና የግል መገልገያዎችና ከጡረታ የሚገኝ ገቢ
ሲያከናውን ጉዳዩ የሚመለከተው ተሿሚ፣ ተመራጭ ምዝገባ ውስጥ የማይካተቱ ሀብቶች እንደሆኑ በአዋጁ
ወይም የመንግስት ሰራተኛ ተጨማሪ መረጃ ወይም ተገልጷል፡፡
ማብራሪያ እንዲያቀርብ ኮሚሽኑ የመጠየቅ ስልጣን
አለው፡፡

• በተመሳሳይ መልኩ ኮሚሽኑ የማጣራት
ተግባሩን ሲያከናውን የተሿሚውን፣ የተመራጩን ወይም
የመንግስት ሰራተኛውን ሀብት የሚመለከተው መረጃ
ያለው ባንክ፣ የፋይናንስ ተቋም ወይም ማንኛውም ሌላ
ሰው መረጃውን እንዲሰጥ ሊያዘው ይችላል፡፡

• ሆኖም በውርስ ተገኝቶ በጋራ የተያዘው ለወራሾች
የግል አገልግሎት የሚውለውን ንብረት በወራሾች መካከል
እንደተከፋፈለ ተሿሳ፣ ተመራጩ ወይም የመንግስት
ሰራተጫ ድርሳን አሳውቆ ማስመዝገብ አለበት፡፡

ሀብት የሚመዘገብበት
የምዝገባ ጊዜን ስለማራዘም

ወቅትና

• በተጨማሪም ኮሚሽኑ የዋና ኦዲተርን ወይም
• ማንኛውም አዲስ ተሿሚ፣ ተመራጭ ወይም
የሌላ አግባብነት ያለው አካል ሙያዊ ድጋፍ የማጣራት የመንግስት
ሰራተኛ
ሀብቱን
የሚያሣውቀውና
ተግባሩን ሲያከናውን የመጠቀም ስልጣን አለው፡፡
የሚያሥመዘግበው ከተሾመበት ቀን ጀምሮ በ45 ቀናት
ውስጥ ይሆናል፡፡
• ኮሚሽኑ በማጣራት ተግባሩ ያልተሟላ፣ ትክክል
ያልሆነ ወይም የሀሰት መረጃ መቅረቡን በማስረጃ
• በአዋጁ መሰረት ሀብቱን ያስመዘገበ ማንኛውም
ሲያረጋግጥ ጥፋት በፈፀመው ሰው ላይ በህጉ መሰረት ተሿሚ፣ ተመራጭ ወይም የመንግስት ሰራተኛ ከዚህ በኃላ
አስፈላጊው እርምጃ እንዲወሰድበት የማድረግ ስልጣን ሀብቱን የሚያሣውቀውና የሚያስመዘግበው በየሁለት
አለው፡፡
ዓመቱ ሆኖ የበጀት ዓመቱ በተጠናቀቀ በ30 ቀናት ውስጥ
ይሆናል፡፡
9

• የምዝገባ ጊዜ እንዲራዘምለት የሚጠይቅ ሰው ከፍሎ በ30 ቀናት ውስጥ ሊያሥመዘግብ ይችላል፡፡
ምዝገባውን ማራዘም ያስፈለገበትን ምክንያት በፅሁፍ
• በአዋጁ መሰረት ያልተመዘገበ የተሿሚ፣
በመግለፅ የምዝገባ ጊዜው በተጠናቀቀ በአምስት ቀናት
የተመራጭ
ወይም የመንግስት ሰራተኛ ሀብት ተቃራኒ
ውስጥ ለኮሚሽኑ ወይም ለሚመለከተው የስነምግባር
ማስረጃ
ካልቀረበ
በስተቀር ለወንጀል ህግ አንቀፅ 419(2)
መከታተያ ክፍል ማመልከት ይችላል፡፡
ድንጋጌ አፈፃፀም ሲባል ምንጩ እንዳልታወቀ ንብረት
• ኮሚሽኑ ወይም ጉዳዩ የሚመለከተው የስነምግባር ይቆጠራል፡፡
መከታተያ ክፍል ከላይ በተገለፀው መሰረት የቀረበለትን
• በተጨማሪ ማንኛውም ተሿሚ፣ ተመራጭ
ጥያቄ በበቂ ምክንያት የተደገፈ ሆኖ ሲያገኘው የምዝገባው
ወይም የመንግስት ሰራተኛ ሀብቱን በአዋጁ መሰረት
ጊዜ እስከ 30 ቀናት ሊያራዝም ይችላል፡፡
ሳያሣውቅ ከቀረ ወይም ሆን ብሎ ትክክል ያልሆነ ምዝገባ፣
• የምዝገባ ጊዜ እንዲራዘምለት ለስነምግባር መረጃ ከሰጠ ወይም የአዋጁን ድንጋጌዎች በመተላለፍ
መከታተያ ክፍል ያቀረበው አቤቱታ ውድቅ የተደረገበት ስጦታ መስተንግዶ ወይም የጉዞ ግብዣ ከተቀበለ ወይም
አመልካች ውሳኔው በደረሰው በአምስት ቀናት ውስጥ የተቀበለውን ስጦታ መስተንግዶ ወይም የጉዞ ግብዣ
ቅሬታውን ለኮሚሽኑ ሊያቀርብ ይችላል፡፡ ኮሚሽኑ ሳያሳውቅ ከቀረ በወንጀል ሕግ አንቀፅ 417 መሰረት
ይቀጣል፡፡
የሚሰጠው ውሳኔም የመጨረሻ ይሆናል፡፡
• ማንኛውም ተሿሚ፣ ተመራጭ
ወይም
የመንግስት ሰራተኛ በጡረታ ሲገለል ወይም በማንኛውም
ምክንያት አገልግሎቱን ሲያቋርጥ ሀብቱን በ30 ቀናት
ውስጥ ለኮሚሽኑ ወይም ለሚመለከተው የስነምግባር
መከታተያ ክፍል እንዲሁም ከሁለት ዓመት በኃል
ለመጨረሻ ጊዜ ለኮሚሽኑ ማሳወቅ አለበት፡፡

ጥቆማ አቀራረብ
• ማንኛውም ሰው አዋጁን ጥሷል በሚለው
ተሿሚ፣ ተመራጭ ወይም የመንግስት ሰራተኛ ላይ
ጥቆማ ማቅረብ እንደሚችል በአዋጁ ክፍል አራት ስር
ተደንግጓል፡፡

• ማንኛውም ተሿሚ፣ ተመራጭ
የመንግስት ሰራተኛ የጥቅም ግጭት መኖሩን
መሰረት የማሳወቅ ግዴታውን ካልተወጣ
ባለው የስነምግባር ደንብ ተገቢው አስተዳደራዊ
ይወሰድበታል፡፡

የስራ ፍሬ የሆነን ሀብት
ምንጩ ካልታወቀ ሀብት
በመለየት ሙስናን እንዋጋ!!

• ጥቆማው እስከተቻለ ድረስ ከደጋፊ ማስረጃ ጋር
በፅሁፍ ለኮሚሽኑ ወይም አግባብ ላለው የስነምግባር
መከታተያ ክፍል ይቀርባል፡፡
• በቀረበው ጥቆማ ላይ የመጨረሻ ውሳኔ እስኪሰጥ
ድረስ የምርመራ ሂደቱና መዛግብቱ በሚስጥር ተይዘው
ይቆያሉ፡፡
• በዚህ መሰረት በቀረበው ጥቆማ የተገኘው መረጃ
በወንጀል ህግ የሀብት መወረስ ውሳኔ ለማሰጠት ካስቻለ
የተወረሰው ሀብት ከሚያስገኘው ገቢ ውስጥ 25 በመቶ
ለጠቋሚው ይከፈላል፡፡

የአዋጁ
ድንጋጌዎችን
የሚያስከትለው ውጤት

ወይም
በአዋጁ
አግባብ
እርምጃ

መጣስ

• በመደበኛው
ወይም
በተራዘመለት
የማስመዝገቢያ ጊዜ ውስጥ ሀብቱን ያላስመዘገበ ተሿሚ፣
ተመራጭ ወይም የመንግስት ሰራተኛ ብር 1000 መቀጫ
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በ

ዓለም ላይ በኤች.አይ.ቪ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መምጣቱን የተባበሩት መንግሥታት
ድርጅት የኤድስ መከላከያ ድጋፍ በምህፃሩ «UNAIDS» ያወጣው ጽሁፍ አመልክቷል። በሀገሮች
የኤች አይቪ ስርጭት ከ አንድ በመቶ በላይ ከሆነ ወረርሽኝ ሊባል እንደሚችል የሚታወቅ ሲሆን
አሁን በሀገራችን ያለው ስርጭት በመቶኛ 0.9 በመቶ መሆኑ ታውቋል፡፡ ይህን ቁጥር በየክልሎች ገፅታ
ስንመለከት የተለያዩ ገፅታዎች አሉት። በጋምቤላ ስርጭቱ 4 .8 በመሆን ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል።
በአዲስ አበባ በሁለተኛ ደረጃ ስርጭቱ 3 ነጥብ የስርጭት መጠን ሲኖረው ሌሎች አማራና ኦሮሚያ
ክልሎች ደግሞ ከ 1 ፐርሰንት በላይ የስርጭት መጠን አላቸዉ። ከዚህ በመነሳትም ኤች.አይ.ቪ ኤድስ ስርጭት አሁንም
በሀገራችን ከፍተኛ የሀገር ስጋት ሆኖ ቀጥሏል፡፡
እንደ ተባበሩት መንግስታት መረጃ በ2017 ከኤች አይቪ/ኤድስ ጋር በተያያዘ 8 መቶ ሺ ሰዎች በ2018 ዓ/ም ደግሞ 770
ሺ ሰዎች ሞተዋል። ይህም የሚፈለገዉን ያህል ባይቀንስም በ2010 ከነበረዉ 1. 2 ሚሊዮን የሞት መጠን ጋር ሲነፃፀር
ከፀረ ኤችአይቪ መድሐኒት ጋር ተያይዞ በአንድ ሦስተኛ መቀነሱ ነዉ የተመለከተዉ። ይህ የሞት መጠን መቀነስ
ኤች.አይ.ቪ ኤድስን ለመከላከል በሚደረገዉ ጥረት ላይ መዘናጋትን መፈጠሩን ያመለክታል፡፡ በመጀመሪያዎቹ 20
ዓመታት የነበረዉ ጠንካራ የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራና በሽታዉን ለመከላከል ይደረግ የነበረዉ የለጋሾች ድጋፍ እየቀነሰ
መምጣት ለስርጭቱ መጨመር ሌላዉ ምክንያት ሲሆን በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ለበሽታዉ የሚያጋልጡ ሌሎች
በርካታ ምክንያቶች መኖራቸዉም ተመላክቷል። ለአብነት ያህል ከገጠር ወደ ከተማ የሚ ደረገዉ ፍልሰት መጨመር፣
የአልኮል መጠጥ፣የራቁት ጭፈራ ቤቶች፣ከድህነት ጋር ተያይዞ የሴተኛ አዳሪነት መጨመር፣ህገወጥ የማሳጅ ቤቶችና
የማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ለስርጭቱ አስተዋፅኦ ማድረጋቸዉን ተመላክተዋል።
አሁን ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ አጠር ባለ መልኩ ከዚህ
እንደሚከተለው አቅርበነዋል፡፡
የኤድስ ስርጭት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ
ከመምጣቱ አንጻር የኤች አይቪ ምንነት፣ የሚያስከትለው
መዘዝና መወሰድ ስላለባቸው እርምጃዎች የሚያስተምሩ
ጽሁፎች እምብዛም እየወጡ አይደለም፡፡ እርግጥ ነው ከዛሬ
ሰባት እና ስምንት አመታት በፊት ስለኤች አይ ቪ ኤድስ
ትምህርቶች በስፋት ይሰጡ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ወቅት
በእጅጉ ተቀዛቅዞ ይገኛል፡፡ ቀደም ሲል የቫይረሱን ስርጭት
ለመከላከል ስራ ከለጋሾች ይገኝ የነበረዉ ድጋፍ በመቀነሱ
ስራዉ በመንግስት ትከሻ ላይ የወደቀ በመሆኑ በዋናነት
የፖለቲካ አመራሩ ለችግሩ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራ ይገባል ።

ኤችአይቪ ምንነት

ኤችአይቪ:በኢንግሊዘኛ Human
Immunodeficiency
Virus
(HIV)
በመባል
የሚታውቅ ቫይረስ ነው። ኤችአይቪ ቫይረስ የሰውነትን
የበሽታ መከላከያ በተለይ የነጭ ደም ሴሎችን (ህዋሳትን)
በማጥቃት በቀላሉ ሰውነት ለበሽታ እንዲጋለጥ የሚያደርግ
ቫይረስ ነው። ኤችአይቪ ያለባቸው ሰዎች የበሽታው ምልክት
ሳይታይባቸው ለብዙ ዓመታት መኖር ይችላሉ። ቫይረሱ
ከዚህ
በተጨማሪም
ኤችአይቪ
እንዴት በሰውነት ውስጥ እስከ አስር ዓመት በመቆየት ምንም
እንደሚተላለፍ መረጃዎችን በመከታተል ቫይረሱ ሳይታወቅ ከአንድ ሰው ወደሌላ ሰው ሊተላለፍ የሚችል
እንዳይሰራጭ ትክክለኛዎቹን ጥንቃቄዎች መከተልና አደገኛ ቫይረስ ነው።
ለሌሎችም ማስተማር የእያንዳንዳችን ኃላፊነት መሆን
አለበት። ኤችአይቪ እንዴት እንደሚተላለፈ ግንዛቤዎች
እንዴት እንደምንከላከል መረዳትና ወደ ሌሎች
ኤችአይቪ የሚያጠቃው የሰውነት የነጭ ደም ሴሎችን
እንዳይተላለፍ እንዴት መጠንቀቅ እንዳለብን ማወቅ
፤
የሰውነት
የበሽታ መከላከያ ተቁዋማትን ነው። የሲዲፎር
በጣም ጠቃሚ ነው። ከዚህ በመነሳት ለአዲሱ ትውልድም
በመባል
የሚታውቀውን
የሰውነት የነጭ የደም ሴል ቁጥሩን
ሆነ ቀደም ሲል ስለቫይረሱ ግንዛቤ የነበረው የህብረተሰብ
ክፍል ያለውን ግንዛቤ ለማስፋትና ለጉዳዩ የበለጠ ትኩረት (cd4 count) ከ 200 በታች በማድረግ የቫይረሱ መጠን
እንዲሰጠው ለማድረግ ያስችል ዘንድ ስለቫይረሱ ምንነትና በደም ውስጥ እንዲጨምር በማድረግ ለሕይወት ኣደገኛ

ኤች አይ ቪ የሚያጠቃው
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እና ምቹ ጊዜ ጠባቂ በመባል የሚታውቁትን በሽታዎች
(ኦፓርቹንስቲክ ኢንፈክሽስ Opportunistic infections
OIs. ) በመፍጠር ኤድስ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ያደርጋል።

ኤድስ
ኤድስ ማለትም ኣኳየርድ ኢምዩኖ ደፊሸንሲ
ሲንድረም ሲሆን ኤድስ ኤችአይቪ የሚያማጣው
የመጨረሻ ደረጃ ነው። ኤችአይቪ ያለበት ሰው ኤድስ ደረጃ
ላይ ለመድረስ ብዙ ዓመታትን ይወስድበታል። እንዲሁም
መድኃኒቱንም ሳይጀምርና ኤድስ ደረጃ ሳይደርስ ብዙ
ዓመታት ሊቆይ ይችላል። አንድ ሰው የኤድስ ደረጃ ላይ
ደረሰ ማለት የኤችአይቪ ቫይርስ የበሽታ መከላከያ ኃይል
ተቁዋማትን ደምስሶ እና ሰውነታችን ከማንኛውም በሽታ
የመቋቋም ኃይሉን በማሳጣት ለተለያዩ ኢንፈክሽኖች
ይጋለጣል። አንድ ሰው አንድ ወይም ሁለት ኢንፌክሽኖች
ሲኖሩበት እና በጣም ዝቅያለ የቲ-ሴል ቁጥር ሲኖረው
ግለሰቡ የኤድስ ደረጃ ደረሰ ሊያስብለው ይችላል።

የኤችአይቪ አመጣጥ
ሳይንቲስቶች የኤችአይቪን ቫይረስ አመጣጥ
እንደጠቆሙት ከሆነ ከዌስት አፍሪካ ከሚገኘው ቺፓንዝ
ዝርያ የመጣ መሆኑን አሳወቀዋል። ይህውም ሊሆን
የቻለው የሰው ልጅ ቺፓንዚን ለምግብነት በሚያድንበት
ጊዜ በሚደረገው የደም ንክኪ መሰርት ቫይርሱ ሊተላለፈ
እንደቻለና ከብዙ አመት በሃላም ቀስ በቀስ ወደ መላው
አለም ሊስፋፋ እንደቻለ ገልጽዋል፡፡ ኤችአይቪ ቀስ በቀስ
እየተስፋፋ የመጣው ከ1978 (፲፱፻፸ ዓ.ም.) ወዲህ ነው።
በአሁኑ ሰአት በኢትዮጵያ ውስጥ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ
ሰዎች ከኤችአይቪ ቫይርስ ጋር አብረው ይኖራሉ። በዓለም
ላይም ከ 32 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ሰዎች በኤድስ
ምክንያት ህይወታቸውን አጥተዋል፡፡ የ2019 በUNAIDS
ሪፖርት እንደሚያመለክተው በአሁኑ ጊዜ 37.9 ሚሊዮን
የሚሆኑ ሰዎች ከቫይርሱ ጋር የሚኖሩ ሲሆን 4.3 ሚሊዮን
የሚጠጉ አዲስ ሰዎች በኤችአይቪ እንደተያዙ ይገልጻል።

ኤች አይ ቪ መተላለፊያ
መንገዶች
የኤች አይቪ ቫይረስ ከሰውንት ከውጣ በኋላ በጣም
ደካማ ከመሆኑ የተነሳ ብዙ ጊዜ አይቆይም፤ ወድያውኑ
ይሞታል። በዚህ የተነሳ ኤችአይቪ ኤድስ ከማንም ሰው
ጋር በምናደርጋቸው የዕለት ተለት እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ፣
እንደ እጅ መጨባበጥ፣ መተቃቅፍ፣ ሊተላለፍ አይችልም፡
፡ በተጨማሪም ኤች አይቪ በመጸዳጃ ቤት መቀመጫ፣
በበር መክፈቻ፣ በብርጭቆ መጠጫ፣ በምግብ ወይም
በማንኛውም አይነት እንስሳ እንደ ቢንቢ ንክሻ በመሳሰሉት
ሊተላለፍ አይችልም።

በመሆኑም በኤችአይቪ ለመያዝም ሆነ ቫይረሱን
ለማስተላለፍ የሚችሉበት መንገዶች የተለያዩ ናቸው፡፡
መንገዶቹ ምን እንደሆኑ ማወቁ በጣም ጠቀሜታ አለው።

ኤች አይ ቪ ቫይረስ
በዋናነትየሚተላለፍባቸው
መንገዶችም

ቫይረሱ
ያለበት
ሰው
የተጠቀመበትን የድረግ (Drugs) መርፌ ሌላ ሰው
በመጠቀም (Intravenous)


ቫይረሱ ካለበት ማንኛውም ሰው
(ወንድ ወይም ሴት) ጋር የግብረ ሰዶም ግንኙነት
(Homosexual,
bisexual
intercourse)
በማድረግ



ቫይረሱ ካለበት ሰው ጋር
በሚደረግ የግብረ ሥጋ ግንኙነት (Heterosexual
intercourse)

ኤች አይ ቪ ኤድስ ካለባት እናት
ወደልጅ Intrauterine, prenatal)

ቫይረሱ ያለባት እመጫትን ጡት
ወተት ካጠባች ቫይረሱን ሊተላለፍ ይችላል።

መከላከያ እርምጃዎች 4ቱ “
መ” ዎች
•

መታቀብ

•

መወሰን

•

መጠቀም

•

መመርመር

ከኤችአይቪ ቫይረስ ራስን
ለመከላከል የሚከተሉትን
እርምጃዎች መውሰድ ይጠቅማል፡፡

•
ከማንኛውም ዓይነት የግብረ ሥጋ
ግንኙነት (ከተቻለ) መቆጠብ፣ ካልተቻለ ኣንድ ታማኝ
የፍቅር ጓደኛ ጋር በመወሰን፤ አልያም ኮንዶምን
መጠቀም
•
ለረዥም ጊዜ ተማምነው ኣብረው የቆዩ
ባልና ሚስት በመስጋትና ለኤችአይቪ እዳረጋለሁ
በሚል ፍራቻ በኮንዶም (Condom) መጠቀም
የለባቸውም። ታማኝነት ከመቼውም ጊዜ በላይ
ኣስፈላጊ ስለሆነ ባለትዳሮች ታማኝንታችውን ማጎልበት
ይጠበቅባቸዋል፡፡
•

የሚወጉ

ድራጎች

(ንፅህናቸው

12

ባልተጠበቀና አስተማማኝነት በሌላቸው መሣሪያዎች
ከአካል የሚወጡ ፈሳሾች ላይ ሁሉ ኤችአይቪን
ከሚወሰዱ ማለትም መርፌና ሲሪንጅ) አለመጠቀም፤ ማግኝት የሚቻል ቢሆንም መደበኛ የኤችአይቪ ምርመራ
ኣለመጋራት፣
በደም ናሙና ላይ የሚደረግ የኤችአይቪ-1/2 አንቲ ባዲ
ምርመራ ነው።
•
ከማያውቁት ሰው ወይም ከብዙ ሰዎች ጋር
የግብረ ሥጋ ግንኙነት ካደረጉ ከሌላ ሰው ጋር ምንም
እስካሁን የተሰሩትን ኤላይዛ መሰረት አርገው
አይንት ግንኙንት ከመፈጽም በፊት የጤና ምርመራ የሚከናወኑትን የአንቲበዲ የምርመራ አይነቶች
ማድረግ
በሁለት ከፍል ማየት ይቻላል።
•
ለገንዘብ ብለው ከማያቁት ሰው ጋር
ማንኛውንም ዓይነት የግብረ ሥጋ ግንኙነት ኣለማድረግ
•
ኤላይዛ አይ.ኤፍ.ኤ
ራስን ከኤች አይ ቪ ለመከላከል ሊወሰዱ የሚገቡ ወሳኝ
•
ኤላይዛ-ዌስተርን ቦሎት
እርምጃዎች ናቸው፡፡

ለኤችአይቪ የሚያጋልጡ
ባህሪያት መካከል ዋና ዋናዎቹ
የሚወጉ ድራጎች (እየተደበቁ ከብዙ ሰዎች
ጋር ተሰባስበው ባልፀዱ መሣሪያዎች ከሚወስዱ)
መርፌና ሲሪንጋ ከተጋሩ
•

•
ልቅ የሆነ የግብረ
የግብረ
ሰዶም
ግንኙነት
intercourse,Homosexual,
intercourse) ከፈጸሙ

ፈጣን ምርመራዎች የሚባሉት ተመርተው በገበያ
ላይ የቀርቡ ወደ 60 የሚቆጠሩ መመርመሪያዎች ሲኖሩ
በሶስት ዋና ዋና ቴክኒኮች ላይ የተመረኮዙ ናችው። እነርሱም
•

ፓርዲክል አጉሌሽን (Particle agulation)

•

ላተራል ፍሎ (lateral flow)

•

ፍሎ ትሩ (Flow through)

ሥጋ ግንኙነት፣
እነዚህ መመርመሪያዎች እያንዳንዳቸው ለምርመራ
(Heterosexual ማከናወኛነት በምንጠቀምበት ጊዜ ምንም አይነት
bisexual ተጨማሪ ኬሚካል አያስፈልጋቸውም።

ለመጠቀምም ጊዜ የማይፈጅና ዋጋውም ተመጣጣኝ
ለገንዘብ ብለው የግብር ሥጋ ግንኙንት
ነው።
አስተማማኝነታቸውም
ከኤላይዛር ጋር የሚስተካከል
ወይም የግብረ ሰዶም ግንኙነት ከፈጸሙ
ነው።
•
ለአባላዘር በሽታ ተጋልጠው የሚያቁ
ፈጣን የኤችአይቪ ምርመራ ማለት ለቫይረሱ
ከሆነና
የተዘጋጀ አንቲ ቦዲ በደም ውስጥ መኖሩንና አለመኖሩን
•
ወይም ከላይ የተዘርዘሩትን ከፈጸመ
የሚያመልክት የምርመራ አይነት ነው። በፈጣን የምርመራ
ግለሰብ ጋር የወሲባዊ ግኑኘንት ከፈጸሙ
ዘዴ ውጤቱን ከ10-60 ደቂቃዎች ውስጥ ማውቅ
ለኤች አይቪ የመጋለጥ እድሎ እጅግ ከፍተኛ ይሆናል የሚያስችል የመመርመሪያ ዘዴ ነው።
•

የኤችአይቪ ምርመራ

ተመርምረው ውጤቶዎ
ኤችአይቪ ፖዘቲቭ ከሆነስ

ዕራስን የማወቅ እርግጠኛ
መልሱ የሚገኘው
የኤችአይቪ ምርመራ በማድረግ ብቻ ነው። ስለዚህ
ራስዎን የሚጠራጠሩ ከሆነ ይመርመሩ። ተመርምረው
ውጤቶን ከቫይረሱ ነፃ መሆንዎን ቢነገሮትም የውሽት
ውጤት የሚባል (ዊንዶ ፔሬድ) ነገር ስላለ ከ 3-6 ወር በኋላ
እርግጠኛ ለመሆን ደግመው መመርመር ይገባል። ይህን
ሲያረጉ ግን አሁንም ኮንዶም መጠቀሞን አይርሱ።

በአሁኑ ጊዜ በኤችአይቪ ዙሪያ ላይ ብዙ መረጃዎች
የሚገኘበት ጊዜ ስለሆነ ከኤች·አይ·ቪ ቫይረስ ጋር
ተስማምቶ ለመኖር ይቻላል። በአሁን ሰአት ኤችአይቪን
እንደማንኛውም አይንት ቫይረስ አይቶ ጤናን እየጠበቁና
መንፈስን ሳያስጨንቁ ተረጋግቶ መኖር ይቻላል።

ኤችአይቪ ቀስ በቀስ እየተስፋፋ የመጣው ከ1978
(፲፱፻፸ ዓ.ም.) ወዲህ ሲሆን እስከ 1985 ድረስ የተበከለ
ደም ናሙና በመወጋትና በመሳሰሉት ብዙ ሰዎች የዚህ
ተጠቂ በመሆን ብዙ ሰዎች ተይዘዋል። ከ1988 ወዲህ
ግን ኤችአይቪ ሲኖር ደም ውስጥ ነጭ ሴል የሚሠራውን
አንቲቦዲ   (Antibody) በመመርመር ኤችአይቪ ቫይረስ
እንዳለ እና እንደሌለ የሚጣራበት ፈጣን የምርመራ
ዘዴ ስለተሠራ በሆስፒታል ከሚሰጠን ደም መተላለፉ
ቀርትዋል።

ኤችአይቪ እንዳይዘን የምንከላከልበት ክትባት በአሁኑ
ሰአት የለም። ኤችአይቪ ከያዘ በኋላ የሚፈውስ መድኃኒትም
የለም። ነገር ግን ከኤች·አይ·ቪ ቫይረስ ጋር ተስማምቶ
ለመኖር ይቻላል። በሌላ በኩል ከቫይረሱ ጋር ለረጅም ዘመናት
አብሮ ለመኖር የፀረ-ኤችአይቪ መድሃኒቶች ከፍተኛውን
አስተዋጽኦ በማድረግ ላይ ይገኛሉ። ኤችአይቪ ያለበት
ሰው በትክክል የፀረ-የኤችአይቪ መድሃኒቶቹን በመውሰድ
እንደማንኛውም ሰው መኖር ይችላል። ከቫይረሱ ጋር
የሚኖሩ ሰዎች መውለድ ሲፈልጉም ተገቢውን የህክምና
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አገልግሎት ከጤና ባለሙያቸው ጋር በመነጋገር ጤነኛ
ልጅ መውለድ ይችላሉ። ስለዚህ ኤችአይቪ ያለባት እናት
ከማርገዝዋ በፊት ማወቅ የሚገባትን ቅድመ ተከተሎች
መከተል ይኖርባታል። በአጠቃላይ ከቫይረሱ ጋር አብረው
የሚኖሩ ቢሆኑ እንኳን እንደማንኛውም ሰው ያለምንም
ስጋት የዕለት ተዕለት ተግባሮን በማከናወንና ራዕዮን
ለማሳካት በመትጋት በጥንቃቄ ህይወቶን መምራት
ይችላሉ፡፡

ኤች አይቪ ኤድስ እንዳይስፋፋ
ለመከላከል
ኤች አይቪ ኤድስ እንዳይስፋፋ ለመከላከል ዋነኛውና
ቀዳሚው መፍትሔ መታቀብ የተሰኘውና ከማንኛውም
አይነት የግብረስጋ ግንኙነት መቆጠብን የሚያበረታ
ታው መንገድ ነው፡፡ ከዚያም ሌላ በአንድ የትዳር አጋር
መወሰን የግድ ይላይ፡፡ ይህ ካልሆነ ግን አንድ የትዳር
ጓደኛ እስከሚያገኙ ድረስ ወይም ኤችአይቪ እንዳለብዎ
ካወቁ የሚከተሉትን በማድረግ የቫይረሱን ስርጭት እን
ዳይስፋፋ መከላከልና ከሌሎች ተጓዳኝ ችግሮች ራሶትንም

ሌሎችንም መታደግ ይችላሉ፡፡

በአመት አንዴ ይመርመሩ፡፡
•
ሴት ከሆኑ እና ለማርገዝ እቅድ ካሎት
ወይም ካረገዙ በአስቸኩዋይ ይመርምሩ (ጤነኛ ልጅ
ለመውለድ ሲባል) ምርመራ ማድረግ ተገቢ ነው፡፡
•
አዳዲስ ጓደኛሞች
ተወያዩ ስለ ሁለታችሁም ስለ
ሕይወታችሁ ወይም ድራግ
( መጠጥ፣ ጫት ሱሰኝነት)
በመነጋገር ምርመራ አድርጉ፡፡

በደንብ ተጠናኑ፣
አለፈው የወሲብ
ትጠቀሙ ከነበረ
ሌሎችም በግልጽ

•
ሌሎችም ምንም እንኩዋን የኤችአይቪ
እያዛለሁ ብለው ምንም ጥርጣሬ ባይኖሮትም ሁሌ
ለጠቅላላ ምርመራ በሚሄዱበት ጊዜ የኤችአይቪ
ምርመራ ቢያረጉ በጣም ጠቃሚ ነው

ተጨማሪ ጽሁፎች
አማርኛ ውክፔድያ, ቢቢሲ አማርኛ፣
ቪኦ.ኤ አማርኛ


ሁለት ኤችአይቪ እንዳለባቸው
ያወቁ ባለትዳሮች ወይም አብረው ያሉ ጓደኞች
በግብረ-ሥጋ ግንኙነት ጊዜ ኮንዶም መጠቀም
አለባቸው፡፡ ምክንያቱም ከተለያዩ የአባላዘር
በሽታዎች ለመከላከል እና ከተለያዩ የኤችአይቪ
ንዑስ ዝርያዎች ላለመያዝ የሚረዳው መንገድ
በመሆኑ መጠቀም የሚለውን መፍትሔ
መጠቀም አስፈላጊ ነው፡፡

ከሁለት
አንዳቸው
ብቻ
ከሆኑ ኤችአይቪ ጋር የሚኖሩት ሁልጊዜ ቅባት
(Lubricant) ያለው ኮንዶም መጠቀም አስፈላጊ
ነው፡፡

 እንዲሁም ከአንድ ሰው በላይ ጋር
የግብረ-ሥጋ ግንኙንት የሚፈጸሙ ከነበሩ ወይም
ከሆኑ ዘወትር ኮንዶም መጠቀምን አይዘንጉ፡፡

የኤችአይቪ ምርመራ
ያድርጉ

ማንኛውም ግለሰብ እራሱን ለማወቅ የኤች.አይ
ቪ ምርመራ ማድረግ አለበት፡፡ ምርመራውም አንድ
ወቅት ላይ ብቻ ተደርጎ የሚተው ሳይሆን በየጊዜው
በመመርመር ራስን ማወቅ ተገቢ ነው፡፡ በይበልጥ
በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ያሉ ግለሰቦች በአስቸኳይ
በመመርመር ራሳቸውን ማወቅና ተገቢውን ጥንቃቄ
ማድረግ ጊዜ የሚሰጡት ጉዳይ አይደለም፡፡
•
ወንድ ከሆኑ እና ከወንድ ጋር የግብረሰዶም ግንኙነት ፈጸመው ከሆነ ቢያንስ ቢያንስ
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ከውጭ ሀገር ለተገኙ የከፍተኛ ትምህርት የትምህርት ማስረጃዎች
ከከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የአቻ ግምት ለማሰራት
ከተገልጋዩ የሚጠበቁ ቅድመ-ሁንታዎች
የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ ከሚሰጣቸው አገልግሎቶች ውስጥ አንዱ ከኢትዮጵያ ውጭ ለተገኙ
የትምህርት ማስረጃዎች የአቻ ግምት አገልግሎት መስጠት ነው፡፡
ለዚህም በውጭ ሀገር የከፍተኛ ትምህርታቸውን አጠናቀው ለማስተርስ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ የአቻ ግመታ
ወደ ኢትዮጵያ የሚመለሱ ኢትዮጵያዊያን እና ሌሎች ለማሰራ የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት
የውጭ ሀገር ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ለስራ በሚመጡበት ይጠበቅባቸዋል፡ወቅት የያዙት ትምህርት ደረጃ በሀገር ውስጥ ካለው
 በተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
የት/ት ደረጃ ጋር የሚኖረው አቻነት ያለው ስለመሆኑ
ኢትዮጲያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
የሚረጋገጥበት ነው፤ አገልግሎቱ በውጭ ሀገር ስም
የተረጋገጠ የሁለተኛ ዲግሪ የምስክር ወረቀት እና
የሚቀረጹ ሐሰተኛ የትምህርት ማስረጃዎችን ለመከላከል
ትራንስክሪፕት ኦሪጅናሉን ከኮፒ ጋር፣
እና የትምህርት ማስረጃውን የሰጠው የከፍተኛ ትምህርት
 በተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
ተቋም በውጭ ሀገር የእውቅና ፈቃድ ያለው ስለመሆኑ
ኢትዮጵያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
ለማረጋገጥ ይረዳል፡፡
የተረጋገጠ የመጀመሪያ ዲግሪ የምስክር ወረቀት
እናትራንስክሪፕት ኦርጅናሉን ከኮፒ ጋር፣
በመሆኑም ለቀጣሪዎች እና የሙያ ፈቃድ ለሚሰጡ
 የተማረበት ሀገር ለትምህርት የገባበት ቪዛ፣
ተቋማትም የሚቀርብላቸውን የትምህርት ማስረጃ ህጋዊነት
ለማረጋገጥ በኤጀንሲው የአቻ ግመታ ግምት እንዲሰራ
 የምርምርናጥናት(የመመረቂያ) ጽሁፍ አንድ
የማድረግ ቅድመ-ሁኔታዎችን መከተል ይኖርባቸዋል፡፡
በሀርድ ኮፒ፣
የትምህርት ማስረጃ አቻ ግምት ለማሰራት ወደ ከፍተኛ
ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ የሚሄዱ ተገልጋዮች
ለመጀመሪያ ዲግሪ፣ ለ2ኛ ዲግሪ እና ለ3ኛ ዲግሪ የትምህርት
ማስረጃዎች አቻ ግምት ለማሰራት ማሟላት ያለባቸው
ቅድመ ሁኔታዎች
ለመጀመሪያ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ የአቻ ግመታ
ለማሰራ የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት
ይጠበቅባቸዋል፡ የተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
ኢትዮጲያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
የተረጋገጠ የመጀመሪያ ዲግሪ የምስክር ወረቀት
እና ትራንስክሪፕት ኦርጅናሉን ከኮፒ ጋር፣
 በተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
ኢትዮጵያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
የተረጋገጠ የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ
የምስክር ወረቀት እና ትራንስክሪፕት ኦሪጅናሉን
ከኮፒ ጋር፣
 የተማረበት ሀገር የገባበት ቪዛ፣
 የምርምርናጥናት(የመመረቂያ) ጽሁፎች ሙሉ
ስራ በሀርድ ኮፒ፣
 የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ዜጋ ብር 225(
ሁለት መቶ ሀያአምስትብር ብቻ) እና የኢትዮጵያ
ዜጋ ላልሆነ ብር 450 ( አራ መቶ ሀምሳ ብር ብቻ)
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 የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ዜጋ ብር 225(
ሁለት መቶ ሀያአምስትብር ብቻ) እና የኢትዮጵያ
ዜጋ ላልሆነ ብር 450 ( አራ መቶ ሀምሳ ብር ብቻ)
ለሶስተኛ ዲግሪ የትምህርት ማስረጃ የአቻ ግመታ
ለማሰራት የሚከተሉትን ቅድመ ሁኔታዎች ማሟላት
ይጠበቅባቸዋል፡ በተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
ኢትዮጲያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
የተረጋገጠ የሶስተኛ ዲግሪ የምስክር ወረቀት እና
ትራንስክሪፕት ኦሪጅናሉን ከኮፒ ጋር፣
 በተገኘበት ሀገር የዉጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ወይም
ኢትዮጵያ በሚገኘዉ የሀገሩ ኢምባሲ ትክክለኛነቱ
የተረጋገጠ የሁለተኛ ዲግሪ የምስክር ወረቀት
እናትራንስክሪፕት ኦርጅናሉን ከኮፒ ጋር፣
 የተማሩበት ሀገር መጀመሪያ ለትምህርት
የገቡበት ቪዛ፣
 የምርምርናጥናት(የመመረቂያ) ጽሁፍ አንድ
በሀርድ ኮፒ፣
 የአገልግሎት ክፍያ ለኢትዮጵያ ዜጋ ብር 225(
ሁለት መቶ ሀያአምስትብር ብቻ) እና የኢትዮጵያ
ዜጋ ላልሆነ ብር 450 ( አራ መቶ ሀምሳ ብር ብቻ)

ምንጭ፡የከፍተኛ ትምህርት አግባብነትና ጥራት ኤጀንሲ
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