መግቢያ
ተጠያቂነት ማሇት ስሌጣን ሊይ የተቀመጡ ሰዎች ሇሚያከናውኑት ስራ (ተግባር) ሁለ
ተጠያቂ የሚሆኑበትና ሀሊፉነትን እንዱወስደ የሚገዯደበት ሂዯት (ሥርዓት) ነው።
በመሆኑም ማሕበራዊ ተጠያቂነት ስንሌ ተጠያቂና ሀሊፉነት የሚሰማው ኣስተዲዯርን
ሇመገንባት ህብረተሰብ ተሳትፍ ሊይ የተመሰረተ ኣካሄዴ ነው።
የኣገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ኣሰራር ሂዯት በህብረተሰብ ተሳትፍ ቁጥጥር ሊይ የተመሰረተ
ሲሆን፣ የሚጠቀምበት ዘዳም ማሕበራዊ ክትትሌ (ቁጥጥር)ና የዜጎችን ሪፖርት በመጠቀም
ነው። መመዝገቢያ ካርደ እንዯዜጎች ሪፖርት ሁለ ማህበራዊና ህዝባዊ ተጠያቂነትንና
ሃሊፉነትን ኣገሌግልት ሰጪዎች የሚያስገነዝብ መሳሪያ ሲሆን አካሄደና መሠረቱ
በህብረተሰቡ የታችኛው ዯረጃ ሊይ የቁጥጥሩን መረብ የዘረጋ ነው።
አጠቃሊይ ዓሊማውም የሀገሪቱን የሌማት ሂዯትና የአገሌግልት አቅርቦትን ሇማሻሻሌና
የባሇዴርሻ አካሊትን ተሳትፍ በህብረተሰቡ ዯረጃ በማሳዯግ ብልም አቅምን ሇማጎሌበት
አከባቢያዊ አስተዲዯርን፤ ህብረተሰባዊ መሰረት ያዯረገ ዴርጅት በመፌጠርና የሴቶች
ማህበራትን በሁለም ዯረጃዎች በማጠናከር ነው።
የኣገሌግልት ክትትለ ግብና ስፊትም በመጀመሪያ ዯረጃ ህብረተሰቡ በአገሌግልት
አቅርቦት ረገዴ ያጋጠሙትን ችግሮች ሇይቶ በመረዲት ሇተሻሇ ውጤት ያበረታታሌ መነሻ
በትግራይ ክሌሌ ሴቶች ማህበር አማካይነት ሇፕሮጀክት ጥናት ክትትሌ የተመረጡት
አገሌግልቶች ጤናና ትምህርት ናቸው። የማህበረሰብ ተሳትፍ ውጤት መመዝገቢያ ካርዴ
ተመራጭ የማህበራዊ ተጠያቂነት መሳሪያ ነው። የዚሁ ጥናት ክፌሌ ዯግሞ ራሱ
ህብረተሰቡ ነው።
የአገሌግልቱ ስፊት ክትትሌም ሇመተግበር የታቀዯው በሰባቱ የትግራይ ወረዲዎች ውስጥ
ሲሆን በጥናቱ ድክመንትም የተካተተዉ የማህበረሰቡ መመዘኛ ካርዴ የጤናንና የትምህርት
ክፌልችን ብቃት፤ ጥራት፤ አስተማማኝነትና ቅሌጥፌናን ይሇካሌ ተብል ይገመታሌ።

የም አማካሪ ተቋም
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1. ሌማትና የህብረተሰብ ተሳትፍ
1.1. ዓሊማ
የዚህ መመሪያ ዋንኛ አሊማ የስሌጠናው ተሳታፉዎች የዜጎችና የማህበረሰቡ ህጋዊ
መሰረት ምን እንዯሆነና መብታቸውን ተጠቅመው የክሌለ ባሇስሌጣናት እና
በአገሌግልት የተሰማራው ሰራተኛ ሇስራውና ሇህዝቡ ያሊቸውን ተጠያቂነት ግንዛቤ
ሇማስጨበጥ የተዘጋጀ ነው። በዚህ በተዘጋጀው የስሌጠና መመሪያ ማብቂያ ሊይም
ተሳታፉዎች፤
 የሌማትን መሰረታዊ ዓሊማዎች፣
 የሌማትና የዴህነት ጽንስ ሀሳቦች፣
 የመሌካም አስተዲዯርን ባህርያት፣
 የኢፋዳሪ የ1987 ህገ-መንግስት ያስገኘውን መብት፣ የክሌለ ባሇስሌጣናት
ሇህዝቡ ያሊቸውን ተጠያቂነት፣ ዴህነትን ሇማስወገዴ የተዘረጋውን የተፊጠነና
ቀጣይነት ያሇው ዕቅዴ፣ ሰነዴና በምዕተ ዓመቱ ግቦችና መሰረታዊ አገሌግልቶች
መካከሌ ያሇውን ግንኙነቶች ግንዛቤ ይጨብጣለ ተብል ይገመታሌ።

1.2. ዴህነትና ሌማት ምንዴን ነዉ?
ዴህነት ማሇት ሰዎች ሌማት ከሚያስገኘው ጥቅም ሁለ የተገሇለ ማንኛውም እዴሌ
የተነፇጋቸውንና ምንም አይነት ገቢ የላሊቸው እንዱሁም የወዯፉት እጣ ፇንታቸውን
ሇመወሰን አቅም የተሳናቸወና ኑሮአአቸውም የጨሇመባቸውን የሚያመሇክቱ ናቸው።
በሰው ሌጆች መብት አንጻርም ስንመሇከተው ዴህነት ከቁሳዊ ባሇቤትነት መገሇሌና
በገቢ እጦት ብቻ የሚገሇጽ ሳይሆን ከሰዎች መብት ጥበቃና ከመሌካም አስተዲዯር
እጦት ጭምር ይገሇጻሌ።
ይህንንም በተመሇከተ እ.አ.አ በ1999 በኢኮኖሚክስ የኖቤ ሽሌማት አሸናፉ የሆኑት
ፕሮፋሰር አማርትያ ሴን ሌማትን ከሰዎች መብትና ነጻነት ጋር በማያያዝ
እንዯሚከተሇው አብራርተዋሌ።
“ሌማት መታየት ያሇበት ሰዎች ሉቀዲጁት ከሚገባቸው የነጻነት ፌሬ አንደ መሆን
ይገባዋሌ። ትኩረትም ከሰዎች ብሄራዊ የምርት ውጤት፤ የገቢ ማዯግ፤ ከኢንደስትሪ
ምርት ከቴክኖልጂ ምጥቀት ወይንም ከማህበራዊ ስሌጣኔ ሊይ ነው። ሌማት የነፃነት
እንቅፊቶችን ማስወገዴ ይጠይቃሌ የሚባሇው ዴህነትን፣ ጭቆናን፣ ዝቅተኛ የኢኮኖሚ
ሁኔታን፣ ማህበራዊ ህይወት መነፇግንና አገሌግልት እጦትን ያስቀራሌ።”
ዴህነትን በትክክሌ ሇመረዲት የሰው ሌጆች ካሊቸው የሌማት ተጠቃሚነት መብት
አንጻር መታየት ይኖርበታሌ ዴህነት ሲባሌም ዝቅተኛ የኢኮኖሚ ገቢ ብቻ ተዯርጎ
መወሰዴም የሇበትም። እንዱያውም ከመሰረታዊ የሰው ሌጆች ከሌማት የመጠቀም
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መብት እጦት፤ የማህበራዊ ፌትህ ችግር፤ የአዴሌዎ መንሰራፊትና የሰው ሌጆች
መሰረታዊ መብት መገፇፌ ጋር የተያያዘ ነው።
እንዯ እ.አ.አ በ1986 የተካሄዯውን የተባበሩት መንግስታት ጠቅሊሊ ጉባኤ የሰው ሌጆች
ከሌማት የመጠቀም መብትን አስመሌክቶ የሚከተሇውን አውጆ ነበር።
“አጠቃሊይ የኢኮኖሚ፤ የማህበራዊ፤ ባህሊዊና፤ ፖሇቲካዊ ሂዯት አሌሞ መነሳት ያሇበት
በቀጣይ የሰዎች የዴህነት ሁኔታ መሻሻሌና በአጠቃሊይ የህዝቡና የግሇሰቦች
እንቅስቃሴ፤ ነጻነትና ተሳትፍ ሊይ ሲሆን። እነዚህም በሌማቱ ዉጤትና ክፌፌሌ ሊይ
ቀጥተኛ ግንኙነት አሊቸው።”

ሌማት የሚከተለትን ነጥቦች ያካትታሌ፣






ኢኮኖሚያዊ፤ ማህበራዊ፤ ባህሊዊና ፖሇቲካዊ ሂዯትን የሚያካትት፤
የአጭር ጊዜ ሂዯት ሳይሆን በረጅም የጊዜ ሂዯት ሊይ የተመሰረተ ክስተት፤
የሌማት ዓሊማው በህዝቦችና በግሇሰቦች የህይወት መሻሻሌ ዙሪያ ያተኮረ፤
ሌማት የህዝቦችን ቁርጠኛ ተሳትፍ የሚጠይቅ፤
ሌማት ከአዴል የጸዲ፤ በእኩሌነት ሊይ የተመሰረተ የዜጎች ጥቅም ሊይ
ያነጣጠረ መርህን የሚከተሌ ነው።

በ1987 የጸዯቀው የኢትዮጵያ ፋዯራሊዊ ዱሞክራሲያዊ ሪፖብሉክ ህገ-መንግስት
የሌማት ዓሊማም ህዝብን ማእከሌ ያዯረገ ነው። አንቀጽ 43 ወይም 44 ሊይ
እንዯተጻፇው “የሌማት ስራ መሰረታዊ ዓሊማው የዜጎችን የሌማት አቅምና ጥቅም
ሇማፊጠን ነው።”

የጋራ ዉይይት



ሌማትና እዴገት፤
ሌማትና መብት፤

ሌማት እንዯመብት እንዱቆጠርና ግንዛቤም እንዱወሰዴበት ያሌተቋረጠ ትግሌና ጥረት
ተካሄዶሌ። በዚህም እ.አ.አ የ1966 አሇማቀፊዊ የኢኮኖሚ፤ የማህበራዊና ባህሊዊ
መብቶች ጉባኤ የሰው ሌጆች ሉቀዲጇቸው የሚገቡ መብቶችንና ጥቅሞችን
ይዘረዝራሌ። ከነዚህም መካከሌ የሰው ሌጆች ዯረጃውን የጠበቀ ኑሮ የመምራት፤
ትምህርት የማግኘትና ጤናን የመንከባከብ መብቶች አሎቸው።
እንዯ ኢኮኖሚያዊ፤ ባህሊዊና ማህበራዊ ቀና ዕሳቤ መሰረትም ክሌልች የሌማት
ፕሮግራሞችን በመዘርጋት፤ ፖሉሲዎችን በመቅረጽና ፌትሀዊ የሀብት (በጀት)
ክፌፌሌን ማከናወን ዜጎች መብቶቻቸውን ይቀዲጃለ ተብል ይገመታሌ። አሇማቀፊዊ
አሰራሮችም ዯጋግመው እንዲረጋገጡት ሌማት የሰው ሌጆች መብት እንዯሆነና ይህም
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መብት ህዝቦች ሇትምህርት፤ ሇጤናና ሇንጹህ መጠጥ ዉሃ ያሊቸውን እዴሌ የሚጠቁም
ነው።
በዚህ ረገዴ ነሀሴ 15 ቀን 1987 ዓ.ም የጸዯቀው የኢፋዴሪ ህገ-መንግስት ሌማት
የህዝቦች መብት መሆኑን ያረጋግጣሌ። ይህንን አስመሌክቶም የህገመንግስቱ አንቀጽ
43 ንዑስ ቁጥር 1 “የኢትዮጵያ ህዝቦች በአጠቃሊይም ሆነ በኢትዮጵያ ያለ ብሄሮች፤
ብሔረሰቦችና ህዝቦች በተናጠሌ የኑሮ ሁኔታቸውን የማሻሻሌና የማያቋርጥ እዴገት
የማግኘት መብታቸው የተጠበቀ ነው”ይሊሌ።
የህግ መንግስቱ አንቀጽ 15 እንዯሚያብራራውም “ማንኛውም ሰው በህይወት የመኖር
መብት አሇው” ሲሌ አስፌሯሌ። ይህም ሲባሌም መንግስት በሰዎች መብት ዙሪያ
የሚያዯርገውን ጣሌቃ ገብነት መከሊከሌ ተዯርጎ መወሰዴ ብቻ ሳይሆን መንግስት
ሇህብረተሰቡ ዯህነነት ሲሌ የሚወስዲቸውን አዎንታዊ እርምጃዎችን ያካትታሌ።
ሇምሳላ፤
 የጤና አገሌግልት ሽፊንን ማሳዯግ፤
 የትምህርት ተቋማትን ማስፊፊት፤
 እንዯ ንጹህ ውሃ የመሳሰለ ማህበራዊ አገሌግልቶችን በስፊት መዘርጋት
ወዘተ…

1.3. ሕገ-መንግስታዊ መሰረት
 ተጠያቂያዊ የአስተዲዯር ስርዓትን ማስፇን
የመሌካም አስተዲዯር ስርአት መኖር ህብረተሰቡና ዜጎች በአከባቢያዊና በሀገሪቱ
የሚያዯርጉትን የተሟሊ የሌማት ተሳትፍ ህጋዊ መሰረት እንዱያዝ የሚያዯርግ
ነው። ይህም አሰራር የአንዴ ዱሞክራሲያዊ መንግስት መገሇጫ እንዯሆነ
ያረጋግጣሌ።
የመሌካም አስተዲዯር ጽንስ ሀሳብም በአንዴ ሀገር ውስጥ ያሇውን አገዛዝ ምንነት
ከማሳየቱም በተጨማሪ የመንግስት ዴርጅቶች፤ የንግዴ ተቋማትና የሲቪሌ
ማህበረሰብ አዯረጃጀቶችን ቁሌጭ አዴርጎ የሚሳይ ስርአት ነው።
በተጨማሪም መሌካም አስተዲዯር ሲባሌ የወዯፉቱን ጠቋሚ፤ ግሌጽነት ያሇው፤
የጠራ ፖሉሲን የሚከተሌ፤ ሙያተኞችን በውስጡ ያቀፇ፤ ከብሌሹ ቢሮክራሲያዊ
አሰራር የጸዲ፤ የመንግስት ተጠያቂነት የሰፇነበት እንዱሁም ጠንካራ የሲቪሌ
ማህበራት ተሳትፍ የጎሇበተበት እና ህጋዊ አሰራርን ተከትል የሚጓዝ ሂዯት ነው።
ከዚህ ጋር በተያያዘም ተጠያቂነት፤ ግሌጽነትና ሰፉ ዱሞክራሲያዊ ተሳትፍ
ዴህነትን ሇማስወገዴ ቁሌፌ ነገሮች በመሆናቸው ትኩረት ተሰጥቶ ሉሰመርባቸው
ይገባሌ።
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የመሌካም አስተዲዯር ባህርያትና በኢፋዴሪ
አግባብነት ያሊቸው የህግ አንቀጾች፦

ባህሪያት
ተሳትፍ

ግሌጽነት

እኩሌነት

ተጠያቂነት

ጥቅሙ
መሌካም
አስተዲዯር
አሳታፉ
በመሆኑ ዜጎች ሁለ በፖሇቲካዊ
በኢኮኖሚያዊ
ና
በማህበራዊ
ጉዲዮች ዴምጻቸውን ባማሰማት
ውሳኔ መስጠት መቻሊቸው።
 ዜጎች በአስተዲዯሩ ሊይ ተጽእኖ
ማሳረፌ
መቻሊቸውና
የተሻሇ
ፖሉሲ
ተቀርጾ
እንዱተገበር
ማስቻሊቸው።
 አስተዲዯሩም የዜጎችን ምኞትና
ፌሊጎት መረዲት መቻለ።
 ተሳትፍአዊ መዴረኮች የተሇያዩ
ፌሊጎቶችን
በማጣጣምና
በማስታረቅ
ወዯ
አጠቃሊይ
ፌሊጎትና
ግንዛቤ
የሚያስገኙ
መሆናቸው።
ግሌጽነት የተገነባው በነጻ የመረጃ
ፌሰት ሊይ እንዯመሆኑ በመንግስትና
በሃሊፉዎች የሚወሰኑ ውሳኔዎችም ሆኑ
የሚፇጸሙ ዴርጊቶች በህዝቡ ዘንዴ
ሉታወቁ ይገባሌ። ስሇዚህም ግሌፅነት
ህዝቦች ስሇመንግስት አሰራር እውቀት
እንዱጨብጡ ማስቻለ።
ዜጎች ሁለ በሃይማኖት፤ በዘር፤ በፆታ
እንዱሁም በማህበራዊ ህይወት ሳቢያ
አዴል
የማይፇጸምባቸውና
እኩሌ
መሆናቸው መረጋገጡ።


ህገ

መንግስት

ውስጥ

የተካተቱ

በ1987 በኢፋዴሪ ሕገ-መንግስት
ውስጥ የተካተቱ አንቀጾች
ኣንቀፅ 43/2/
ዜጎች በብሄራዊ ሌማት የመሳተፌ
በተሇይም
አባሌ
የሆኑበትን
ማህበረሰብ የሚመሇከቱ ፖሉሲዎችና
ፕሮጀክቶች
ሊይ
ሀሳባቸውን
እንዱሰጡ
የመጠየቅ
መብት
አሊቸው።

ኣንቀጽ 12(1)
ሇህዝብ
ግሌጽ
መከናወን አሇበት

በሆነ

መንገዴ

ኣንቀጽ 25
ሁለም ሰዎች በህግ ፉት እኩሌ
ናቸው። በመካከሊቸውም ማንኛውም
ኣይነት ሌዩነት ሳይዯረግ በህግ
እኩሌ ጥበቃ ይዯረግሊቸዋሌ።

የህዝብ ተሿሚዎችና የሲቪሌ ስርቪሱ
አገሌጋዮች
ሇሚዯርሱበት
ውሳኔና
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ሇሚፇጽሙት ዴርጊት ሇህዝቡ ተጠያቂ
መሆናቸውና የመንግስት ተሿሚዎችም
(ባሇስሌጣናት)
ህግንና
የህዝቡን
ጥቅምና
ፌሊጎት
ተከትሇው
መስራታቸውን መቆጣጠር መቻለ።

1.4. ኣሳታፉ የሌማት ኣካሄዴ፦
ቀዯም ሲሌ እነዯተገሇጸው የሌማት ዓሊማ ህዝብን ተጠቃሚ ማዴረግ ሲሆን፣ ይህም
ህዝብ የሌማት ዓሊማ ሳይሆን የሌማት ባሇቤት ነው። ምክንያቱም ህዝብ ምን
እንዯሚሻ፤ እንዳትስ እንዯሚሰራው፤ መቼስ እንዯሚያከናውነውና እንዳትስ ኣዴርጎ
እንዯሚመራው ወሳኙ ራሱ ስሇሆነ ነው።
የተሳትፍአዊ የሌማት ኣካሄዴ ዋና ትኩረትም ህብረተሰቡ ፇርጀ ብዙ በሆኑ የሌማት
ተግባራት ውስጥ ተሳታፉ ሆኖ ሲገኝ ነው። በዚህ ኣሳታፉ የሌማት ተግባራት ውስጥ
የሚካተቱ (የሚተገበሩ) ዴርጊቶች የሚከተለት ናቸው።
1.
2.
3.
4.

ፌሊጎትን ሇይቶ ማወቅ፣
እቅዴ ማውጣት፣
ውሳኔ መስጠት፣
ትግበራና ግምገማ ናቸው።

በመሆኑም ኣሳታፉ የሌማት ዘዳ ማህበረሰቡ የውሳኔውና የዴርጊቱ ባሇቤት መሆኑን
ያረጋግጣሌ።
ላሊው የኣሳታፉያዊ የሌማት ኣካሄዴ ዋና ዓሊማ የማህበረሰቡ ትክክሇኛ ሁኔታ
የሚጠናበት፣ የሚወሰዯውም እርምጃ የሚታቀዴበት ብልም ውጤቱ የሚገመገምበት
ኣካሄዴ ነው።

1.5. ዴህነትን ሇማስወገዴ ቀጣይነት ያሇዉ የሌማት እቅዴ መዘርጋት፦
ዴህነትን ማስወገዴ ዋናው የኢትዮጵያ መንግስት የሌማት ዓሊማ እንዯሆነ ይታወቃሌ።
ይህንንም ሇማሳካት መንግስት የዴህነት ቅነሳ ስትራቴጂ ቀይሶ በመንቀሳቀስ ሊይ
ይገኛሌ። የዚህ ስትራተጂ የመጀመሪያው ክፌሌም እ.አ.አ ከ2002/03-2004/05 ተግባር
ሊይ ዉሎሌ። የተፊጠነና ቀጣይነት ያሇው ዴህነትን የማስወገዴ የሌማት እቅዴ
ሁሇተኛው የዴህነት ቅነሳ ስትራተጂ ፕሮግራም አካሌ ዯግሞ እ.አ.አ ከ2005/062009/10 ስራ ሊይ የሚውሌና በኢኮኖሚውና በማህበራዊ ዘርፌ ውስጥ ያሇውን የሌማት
ግብ ከማመሊከት ባሻገር የህብረተሰቡና ሲቪሌ ማህበራት የዴህነት ማስወገዴ ተግባር
ተሳትፍን ያበረታታሌ። የሲቪሌ ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራምም የመንግስት የሌማት
ፖሉሲዎችና ፕሮግራሞች የስራ ሂዯትን እንዯገና የማዋቀር ኣሰራር (BPR) ስርዓት
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የአጋሌግልት አሰጣጥ
የተዘረጋ ነው።

ስርአትን

በመንግስት

ዴርጅቶች

ውስጥ

ሇማሻሻሌ

ሲባሌ

1.6. የመሰረታዊ አገሌግልቶች ከሇሊ ፕሮጀክት (PBS) ከሇሊ ተፇጻሚነት፦
በዚህ መሰረታዊ አገሌግልት ከሇሊ ፕሮጀክት ዙሪያ በኢትዮጵያ መንግስትና በላልች
ሇጋሽ መንግስታትና ኤጀንሲዎች ስምምነቶች ተካሄዯዋሌ። ፕሮጀክቱም የሚያተኩረው
በአስተዲዯር መሻሻሌ፤ በሰዎች የተሳትፍ ቁጥር መጨመርና እንዯ ጤና፤ ትምህርትና
የውሃ አቅርቦት በመሳሰለ ክብካቤ በሚያስፇሌጋቸው ወሳኝና መሰረታዊ አገሌግልቶች
ሊይ ነው።
ይህም ፕሮጀክት በዋነኝነት የሚያተኩረው ሇመሰታዊ አገሌግልት አቅርቦት
የሚዯረገውን እንቅስቃሴና ሇማህበራዊ ተጠያቂነት እዴገት መጎሌበት ነው። በዚህ
በማህበራዊ ተጠያቂነት አሰራርም ዜጎች በመሰረታዊ አገሌግልቶች ዙሪያ ጥራት ያሇው
አስተማማኝና ቀሌጣፊ አሰራር እንዱሰፌን ዴምጻቸውን ከፌ አዴርገው ከመሰሌ ዜጎች፤
ከመንግስት አካሊትና ከህዝቡ አገሌጋዮች ጋር የሚዯራዯሩበት አካሄዴ ነው።
የመሰረታዊ አገሌግልት ከሇሊ አሰራር ዋና መነሻ ሀሳብ ያሌተማከሇ አገሌግልት አሰጣጥን
ወዯ ዝቅተኛው (ታችኛው) የወረዲ አስተዲዯር የእርከን ዯረጃ በማውረዴና ወዯ ህዝቡ
በመቅረብም ጥሪትን (ሀብትን) አሰባስቦ የህዝቡን መሰረታዊና ማህበራዊ አገሌግልቶች
ሇማሟሊት ሲባሌ ነው።
አጠቃሊይ የመሰረታዊ አገሌግልት ከሇሊ በኢትዮጵያ ውስጥ በ4 ክፌልች የተዋቀረ ነው።
እነሱም፦
1. ሀብትና ጥሪትን ወዯ ክሌሌና ወረዲ በማውረዴ የጤና፤ የትምህርት፤ የውሃ
ኣቅርቦትና የግብርና ኤክስቴንሽን የምግብ ዋሶች አገሌግልትን የሚመሇከት
ነው።
2. አስፇሊጊ የጤና ቁሳቁሶች በወቅቱ ተገዝተዉ ሇተፇሇገዉ አገሌግልት እንዱውለ
የገንዘብ አቅርቦትን የሚያመቻች ክፌሌ ነው።
3. ሇአገሌግልቱ የሚመዯበው በጀት ግሌጽነት እና ተጠያቂነት ባሇው መሌኩ
መከናወኑን የሚከታተሌ ነው።
4. በእቅዴ አወጣጥና በበጀት ዴሌዴሌ የሚሳተፈት ዜጎችና የሲቪሌ ማህበራት
ዴርጅቶች ሇማህበራዊ ተጠያቂነት መሰረት የሚጥለበት ነው።
ስሇዚህም እነዚህ ከሊይ የተገሇጹት ክፌልች (አካልች) በመንግስታዊና በሲቪሌ
ማህበሬት ዴርጅቶች ውስጥ በስፊት በኢትዮጵያ በመተግበር ሂዯት ሊይ ያለ ናቸው።

1.7. በምዕተ ዓመቱ የሌማት ግቦች አተገባበር፦
የምዕተ ዓመቱ የሌማት ግቦች


አስከፉ ዴህነትንና ረሀብን ማስወገዴ፣
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የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርትን በአሇም አቀፌ ዯረጃ ከግብ ማዴረስ፣
የጾታ እኩሌነት ማረጋገጥና ሴቶችን የማብቃት ስራን ማጠናከር፣
የህጻናት ሞትን መቀነስ፣
የእናቶች ጤና ማሻሻሌ፣
ኤች አይ ቪ/ኤዴስን፤ ወባን እና ላልች በሽታዎችን መዋጋት፤
በዘሊቂነት የአካባቢ ጥበቃን ማረጋገጥ፤
ሇሌማት ሁሇንተናዊ አጋርነትን ማጎሌበት፤









በኢትዮጵያ የሚሉንየሙ የሌማት ግብ ከሌማት ፖሉሲውና እቅዴ ጋር በቅርብ
የተጣመረ ነው። በአሁኑም ወቅት የሀገሪቱ አጠቃሊይ የምርት እዴገት (GDP) ፤
የመሰረተ ሌማት ግንባታና የመሰረታዊ አገሌግልት እየተሻሻሇ በመሄዴ ሊይ ይገኛሌ።

ሁለን አቀፌ አሳታፉ ስብሰባ





በፕሮጀክት ትግበራ የማህበረሰብ ተሳትፍ ጥቅም አብራራ/አስረዲ/
በሁለም መሌኩ ማህበረሰቡን ያሳተፇ ፕሮጀክት ካሇ በምሳላ
ግሇጽ
አንተ ባሇህበት ወረዲ የመሰረታዊ አገሌግልት ከሇሊ አሰራር ምን
ይመስሊሌ?
በ ”ዴህነትን ሇማስወገዴ የተዘረጋው የተፊጠነ ቀጣይነት ያሇው
ሌማታዊ ዕቅዴ” በ “ሚሉኒየሙ የሌማት ግቦች” እና በ
“መሰረታዊ አገሌግልቶች ፕሮጀክት” መካከሌ ያሇውን ዝምዴና
ተገንዝበሀሌ? እንዯምንስ የሲቪሌ ማህበራት ፕሮግራሞች
ከሊይኞቹ ጋይ የሚጣጣሙ ናቸው?

2. ማህበራዊ ተጠያቂነት፦
2.1. ዓሊማ
የዚህ መመሪያ አሊማ የማህበራዊ ተጠያቂነት ጽንስ ሀሳብና አሰራር እንዱሁም ክትትሌ
ምን መሆን እንዲሇበት የመግቢያ ሀሳብ የሚሰጥ ነው። ከዚህም በኋሊም ተሳታፉዎች
የሚከተሇውን እንዱገነዘቡ ይጠበቃሌ።
 ማህበራዊ ተጠያቂነት ምን ማሇት እንዴሆነ?
 የማህበራዊ
ተጠያቂነት
ዘዳዎችንም
የሚጠቀሙ
እነማን
እንዯሆኑ
ማብራራት፣
 የተሇያዩ የማህበራዊ ተጠያቂነት ዘዳዎችንና አሊማዎችን በሚገባ ተረዴቶ
ከማህበረሰብ ተሳትፍ ውጤት መመዝገቢያ ካርዴ ጋር ማገናዘብ መቻሌ፤
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2.2. ተጠያቂነት ማሇት ምን ማሇት ነው?
ተጠያቂነት ማሇት ሃሊፉነት ሊይ ያለ ሰዎች ሇሚወስደት እርምጃና ሇተሸከሙት
ሀሊፉነት ተጠያቂ እንዱሆኑ የሚገዯደበት ስርአት ነው። ይህም የፖሇቲካ፤ የገንዘብና
የሃሊፉነትም አቅም ያሊቸው ሆነው በመንግስት አስተዲዯር፤ በግሌ ተቋማት፤
በአሇምአቀፌ የገንዘብ ዴርጅቶችና በሲቪሌ ማህበራት ዴርጅቶች ውስጥ የሚሰሩትን
ያጠቃሌሊሌ። ስሇዚህ ተጠያቂነት በዜጎችና እነሱ በመረጧቸው ተወካዮች መካከሌ
በዱሞክራሲያዊ ሂዯት ውስጥ ዴብቅ የሆነ ማህበራዊ ተጽእኖ ነው ማሇት ይቻሊሌ።
የዱሞክራሲ መሰረታዊ መርሆ እንዯሚያስገነዝበው ዜጎች የመጠየቅ መብት እንዲሊቸው
ሁለ የህዝብ አገሌጋዮችም የተጠየቁትን የመመሇስ ግዳታ አሇባቸው። ተመራጭ
አካሊትም ሆነ የሲቪሌ ሰርቪሱ አገሌጋዮች ሇሚፇጽሙት ተግባር ሁለ ተጠያቂዎች
ናቸው። በላሊ አነጋገርም ሃሊፉነታቸውን አሇአግባብ ሳይጠቀሙ የህዝቡን ፌሊጎት
ቀሌጣፊና ዉጤታማ በሆነ መሌኩ እንዱፇጽሙ የተጠያቂነት ህግ ያስገዴዲቸዋሌ።

2.3. ማህበራዊ ተጠያቂነት ምንዴን ነው?
ማህበራዊ ተጠያቂነት የአመራር ሂዯትን፣ የአገሌግልት አሰጣጥ ውጤቶችን እና የሀብት
አከፊፇሌ ውሳኔዎችን ማሻሻሌ ይረዲ ዘንዴ ህዝባዊ፣ ግሊዊና ሲቪሌ ማህበረሰብ
ዴርጅቶችን ማገዝ ነው። ማህበራዊ ተጠያቂነት ዜጎች ዴምጽ ከመስጠት ባሻገር
በመንግስት፣ በሲቪሌ ማህበራት፣ በመገናኛ ብዙሃን እና በላልች የማህበረሰብ ተዋናዮች
የሚወሰደ እርምጃዎችን ተጠያቂነት አመሊካች ዘርፇ ብዙ ተግባራትን እና ስሌቶችን
ያካተተ ነው።

2.4. የማህበራዊ ተጠያቂነት ፊይዲዎች/ጠቀሜታዎች፦
በጥቅለ ሲታይ ማህበራዊ ተጠያቂነት ከላልች ተግባራቱ ባሻገር መስተዲዴርን፣ ህዝባዊ
ፖሉሲዎችን እና አገሌግልቶችን፣ በአገሌግልት ተጠቃሚዎች እና አቅራቢዎች መካከሌ
ያሇውን ግንኙነት ሇማሻሻሌ እና መንግስትም እውቀት /መረጃ/ አገዝ ውሳኔዎችን
እንዱወስዴ የሚያስችሌ ነው። ኣይነተኛ ጠቀሜታው በህጋዊ ፖሇቲካዊ ተቋማት ስር
የተዯራጁ ማህበራዊ ቡዴኖችን ማሇትም ሴቶችን፣ ወጣቶችን እና ዴሆችን በእምቅ
ማህበራዊ ተጠያቂነት ተነሳሽነት ሊይ አቅማቸውን እና ሀይሊቸውን ማጎሌበት ነው።
በርካታ የማህበራዊ ተጠያቂነት መገሌገያዎች /መሳሪያዎች/ ማሇትም ፆታዊ በጀት
አመዲዯብንና ተሳትፍአዊ ቁጥጥር ምዘናን የመሳሰለትን በዋነኛነት መቀረፃቸው
ኢ-እኩሌነት ጉዲዮችን ሇመቅረፌና አቅመ አናሳ ማህበራዊ ቡዴኖች ሀሳባቸውን
የመግሇጽ፣ በምርጫቸው የማከናወን እና ተጠያቂነትን የማንሳት መብት እንዲሊቸው
ማረጋገጫ ሇመስጠት ነው።

2.5. የክትትሌ ዘዳዎች
በርካታ የማህበራዊ ተጠያቂነት ዘዳዎች እና መተግበሪያዎች /tools/ አለ። የእነኝህም
ምርጫ መሰረት የሚያዯርገው ክትትሌ በሚዯረግበት ተግባር አይነት፣ በችግሩ ባህሪ
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እና ስፊት፣ በፌሊጎት እና አቅርቦት አቅም እና በማህበራዊ-ፖሇቲካዊ መቸት /context/
ነው። ከፉልቹ የማህበራዊ ተጠያቂነት ዘዳዎች የሚከተለት ናቸው።





2.6.

አሳታፉ የበጀት አመዲዯብና፣ ነፃ የበጀት ጥናት፣
የገንዘብ አወጣጥ ዘገባ የበጀት አወጣጥ እና የግብአት ዘገባ፣
የተሳትፍ ውጤት ክትትሌ፣ /የመከታተያ ዘዳዎች ሪፖርት ካርዴ፣
ማህበራዊ ኦዱት እና የማህበረሰብ የውጤት መመዝገቢያ ካርዴ ናቸው።/
የዜጎች ዲኝነት ሰጪዎች /citizens juries/ ይፊ የአቤቱታ /የክስ/
መዯመጥ፣
በህዝብ
ሬዴዮ፣
ግሌጽ
መተሊሇፉያዎች
/መግቢያና
መውጫዎች/ የዜጎች ቻርተሮች እና እንባ ጠባቂ ተቋም

የማህበራዊ ተጠያቂነት አንኳር ነጥቦች፦

ማህበራዊ ተጠያቂነት ሰፉና በርካታ የተግባር ክትትሌ የሚያካትት ሲሆን ሇአብዛኛዎቹ
ማህበራዊ ተጠያቂነት አቀራረቦች የወሌ የሆኑ በርካታ ነጥቦች አለት። እነሱም (i)
የመረጃ ተዯራሽነት (ii) የዜጎች ዴምጽ ተሰሚ እንዱሆን ማስቻሌ እና (iii) ሇሇውጥ
በሚዯረገው የዴርዴር ሂዯት ተሳታፉነት ናቸው።




መረጃ ተዯራሽነት ወይም ጭብጥነት እና ይፊነት የማህበራዊ ተጠያቂነት ወሳኝ
ገጽታዎች ናቸው። ባሇስሌጣናትን ተጠያቂ የሚያዯርግ አስተማማኝ መረጃን
ማጎሌበት ይበሌጡኑ የሚያካትተው ከመንግስት እና አገሌግልት አቅራቢዎች
የመረጃ አቅርቦትን እና ከመንግስት አገሌግልት ተጠቃሚዎች ከማህበረሰቦች
እና ከዜጎች ዯግሞ የመረጃ ፌሊጎት ነው። የመንግስት ግሌፅነት፣ ዲታንና
ድክመንቶችን (ሪፖርቶችን) የማቅረብ አቅም፣ የፖሉሲ ጭብጦች፣ የበጀት
አፇቃቀዴ እና መረጃዎች፣ የግብአቶች፣ የውጤቶች (outputs) የወጪ መጠን
መዘርዘር እንዱሁም የኦዱት ግኝት መሰሌ የመረጃ አቅርቦቶች ተዯራሽ
እንዱሆኑ ሇማስቻሌ እጅግ ወሳኝ ናቸው። የማህበራዊ ተጠያቂነት ጣሌቃገብነት
የመነሻ ትኩረት ሇሊቀ መረጃን የማግኘት መብት እና ህዝባዊ ግሌጽነት
ማሳመንን (መገፊፊትን) ይመሇከታሌ። መረጃን የማግኘት ፌሊጎት በርካታ
አሳታፉ ዘዳዎችን እና መገሌገያዎችን ማሊትም የዜጎች ሪፖርት ካርድች፣
የማህበረሰብ ውጤት መመዝገቢያ ካርድች እና አሳታፉ የክትትሌ እና ምዘና
ዘዳዎችን በመቅረጽ ዲታን ሇማግኘት እና በተመሳሳይ መሌኩም ንቃተ-ህሉናን
ሇማበሌጸግ እና በክሌሌ ዯረጃ ማስተባበርንና ማዯራጀትን መቻሌ ነው።
ላሊው የማህበራዊ ተጠያቂነት ቁሌፌ ጉዲይ የዜጎች ጥያቄዎች (ፌሊጎቶች)፣
አስተያየቶች እና አሳሳቢ ጉዲዮች እንዱመጡ ማስቻሌ፣ መንግስት የዜጎች
ተቀዲሚ ፌሊጎቶችን እንዱገነዘብ እና በተሻሇ መንገዴ ዜጎቹን ማገሌገሌ ይችሌ
ዘንዴ ማገዝ ነው። የዜጎች ዴምጽ መሰማትን ሇማጠናከር የተቀየሰው ዋንኛ
ስትራተጂ የህዝባዊ ውይይት፣ በዜጏች እና በመንግስት የክርክር መዴረኮችን
መፌጠር፤ የዜጎች በራስ የመተማመንና የመብት ግንዛቤአቸዉን ከፌ ማዴረግ
ነው። እንዱሁም በተባበረ ጠንካራ ዴምጽ ሃሳብ የሚገሇጽበት የጥምረት እና
ትብብር ሁኔታዎችን ማመቻቸት ብልም ዘመናዊ እና ባህሊዊ የሚዱያ
አይነቶችን ማጎሌበት የሚያስችሌ ስትራተጂም ያካትታሌ። ሇማህበራዊ
ተጠያቂነት ተነሳሽነት ዋንኛው ፇታኝ ነገር ይበሌጥኑ ዯሀዎችን እና
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የተገሇለትን ቡዴኖች ዴምጽ አሇመታፇኑን ወይንም በላሊ ይበሌጥ ሀያሌ እና
ተስማሚ ቡዴኖች ተጽዕኖ ስር አሇመውዯቃቸውን ማረጋገጥ ነው።
በዜጎች እና በመንግስት መካከሌ ፉት ሇፉት ግንኙነት ማዴረግ ይችሊለ።
ሇምሳላ በማህበረሰብ ዯረጃ ከመንግስት ባሇስሌጣናት ጋር ቀጥታ መገናኘት
አሉያም በተዘዋዋሪ የምክክር እና ዴርዴር መንገዴ ማስታረቅን ሉሆን ይችሊሌ።
በዴርዴር ሇውጥ ዜጎች ቡዴኖች ሁሇቱንም ማሇትም ተሇምድአዊ (formal)
ወይንም
ኢ-ተሇምድአዊ (informal) የማሳመኛ መንገዴ፤ ግፉትን፤
ሽሌማትን እና እቅባትን (reward & sanction) ሉጠቀሙ ይችሊለ። እነኚህም
ህዝባዊ ግፉት መፌጠርን ያካትታለ። ሇምሳላ ህዝባዊ ስብሰባ ይበሌጥ
ጠቃሚነቱ ሇአብዛኛው የማህበራዊ ተጠያቂነት አቀራረቦች ተሇምድአዊ የሆኑት
አንኳር ጉዲዮች የሚያካትቱት የመረጃ ተዯራሽ ማዴረግን፣ የዜጎች ዴምጽ
እንዱሰማ ማስቻሌን እና በሇውጣዊ የዴርዴር ሂዯት ተሳታፉነት ነው።

2.7. ማህበራዊ ተጠያቂነትን ሇማስፇን ወሳኝ ምክንያቶች (መንስኤዎች)፦
ውጤታማ የማህበራዊ ተጠያቂነት የሚወስነው በወሳኝ መንስኤዎች (ምክንያቶች)
መገኘት ሳቢያ ነው። እነሱም፦
 በዜጎችና መንግስት መካከሌ ያሇውን ርቀት ማጥበብ፣
 የዜጎች እና ሲቪሌ ማህበራት ተዋናዮች አመሇካከት እና አቅም ማሳዯግ፣
 የክሌሌ (አከባቢያዊ) መንግስት ተዋናዮች አመሇካከት እና አቅም
ማጠናከር፣
 ምቹ ሁኔታ መፌጠር ናቸው።
በቡዴን ውስጥ የተካተቱት እያንዲንዲቸው መንስኤዎች /ምክንያቶች/ በሶስቱ
የማህበራዊ ተጠያቂነት አንኳር ነጥቦች አኳያ ሉቃኙ ይችሊለ። የማህበራዊ ተጠያቂነት
ተነሳሽነት ብዙውን ጊዜ ተጠያቂነትን ማጎሌበት የሚያስችለ ስሌቶችን በመፌጠር
ወይንም በማጠናከር ነው። በእነኚህ አራት ቁሌፌ ጉዲዮች ዙሪያ ያለትን ችግሮች
በመፌታት ማህበራዊ ተጠያቂነትን ማገዝ የሚችለትን የመንግስት የሲቭሌ ማህበረሰብ፤
የሌማት አጋሮች ወይንም የላልች ተዋናዮች ዴርጊቶችን ከግንዛቤ መክተት ጠቃሚ
ነው። የማህበራዊ ተጠያቂነት ስሌቶች ውጤታማ (ስኬታማ) እንዱሆን ሇማስቻሌ
የሚያስፇሌጋቸው ነገር ቢኖር የዜጎችን ፇቃዯኝነት እና አቅም በሚያጎሊብቱ ጥረቶች እና
ይበሌጥ ምቹ ሁኔታን በሚፇጥሩ የሲቪሌ ማህበራት እና የመንግስት ተዋንያን እንቅስቃሴ
መታገዝን ነው።

ውይይት እና ትኩረተ እሳቤ






በማህበራዊ ተጠያቂነት መገሌገያዎች መተግበር ተጠቃሚው ማነው?
ከሊይ የተሰጠውን የማህበራዊ ተጠያቂነት ትርጉም አንብብና የተግባራዊነቱ
ኣዴማስ አገናዝብ፤
ከሊይ የተሰጠዉን ትርጉም ውስን ነው ብሇህ ታስባሇህ? ከሆነ ሇምን? ካሌሆነስ?
ኋሊፉዎች ተጠያቂነታቸው ሇማን ነው?
የበታች እና በሊይ ተጠያቂነት የሚሇውን ሀሳብ ማብራራት ትችሊሇህ? አዎን
ከሆነ አስረዲ፤
አገሌግልት አቅራቢ ማነው?
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በማህበረሰብ ተሳትፍ ውጤት መመዝገቢያ ካርዴ ሂዯት ስራ ሊይ የዋሇው
መገሌገያ ምንዴን ነው?
አይነተኛ የማህበራዊ ተጠያቂነት ዘዳ አመራረጥን የሚወስነው ምንዴን ነው?

3. የማሕበረሰብ የአገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯቶች፦
ይህ መመሪያ የሚያተኩረው ጠቃሚ የሆነውን የስሌጠናውን አካሌ ነው። ምክንያቱም
የማህበረሰብ የአገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ዘዳን በመጠቀም ማህበራዊ ተጠያቂነትን
ማከናወኛ ተግባራዊ ገጽታውን ስሇሚዲስስ ነው። ስሇሆነም የዚህ መመሪያ አሊማ
ተሳታፉዎች በተሇያዩ ዯረጃዎች ውስጥ
የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ
እንዱተገበሩ ሇማስቻሌ ነው። ይኸው መመሪያ ሲጠናቀቅ ተሳታፉዎች የሚከተለትን
መከወን ይችሊለ።
 በማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯቶች ያለትን የተሇያዩ ዯረጃዎችን
ይሇያለ፣
 በየዯረጃው የሚወሰደትን እርምጃዎችን ይሇያለ፣
 በእያንዲንደ ዯረጃ እና እርምጃ ውስጥ ያለትን መሰረታዊ ሀቆችን ይገነዘባለ፣
 የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ዘዳን መጠቀም የማህበራዊ
ተጠያቂነት ክትትሌ ተግባር ያከናውናለ።

3.1. ትርጓሜ (ትርጉም)፦
የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ከበርካታ የማህበራዊ ተጠያቂነት የክትትሌ
ዘዳዎች አንደ ነው። የማህበራዊ ኦዱት እና የሥነ ዜጋ ሪፖርት ካርዴ (CAC)
ዴብሌቅ (hybrid) ነው። አገሌግልት አቅራቢዎችን ከማህበረሰቡ ጋር በማጣመር
ማህበራዊ እና ህዝባዊ ተጠያቂነትን በእርግጠኝነት ያስጨብጣሌ። ስሇሆነም ዜጎች
ከአገሌግልት አቅራቢዎች ፇጣን ምሊሽ ማግኘት ይችለ ዘንዴ ስሌጣን (አቅም)
ይኖራቸዋሌ።
በዚሁ መነሻ የማህበረሰብ ተሳትፍ ውጤት መመዝገቢያ ካርዴ ጠቃሚ ነጥቦችን ነቅሶ
ማውጣት ይቻሊሌ። እነሱም፦
 የማህበራዊ ተጠያቂነት የመከታተያ ዘዳዎች አነደ ነው፣
 የአገሌግልት ተጠቃሚዎችና አገሌግልት አቅራቢዎች ማሇፉያ የግንኙነት
ዘዳ ነው፣
 የመሌካም አስተዲዯር መገሇጫ የሆኑንት በርካታ ባህርያትን ያካትታሌ፣
 ዜጎች በራሳቸው ጉዲይ ተመሌካቾች ሳይሆኑ ወሳኞች እንዱሆኑ አቅም
(ስሌጣንን) ያጎናጽፊሌ፣
 የወሌ ተጠያቂነትን መርህ መሰረት ያዯረገ ነው።

3.2. ዓሊማ ግብ እና ስትራተጂ
ዓሊማ፦
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የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ አሊማ የአገሌግልት አሰጣጥ እና
የማህበራዊ ስራዎች ጥራት ተዯራሽነት እና ጠቀሜታ ሲሆን ይህም የአገሇግልት
አቅርቦትን ማጎሌበት እና ማሳዯግ ነው።

ግብ፦
የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯት የመጨረሻ ግብ አገሌግልት
አቅራቢዎች ተጠያቂነታቸውን ሇህዝብ በማዴረግ በየዯረጃው የተሻሻሇ የአገሌግልት
አቅርቦትን መሻት ነው።

ስትራቴጂ /ስሌት/፦
ስትራቴጂ ሁሇቱንም ማሇትም አገሌግልት ተጠቃሚዎች
አቅራቢዎች የሚሳተፈበት የውይይት መዴረክን መጠቀም ነው።

እና

አገሌግልት

3.3. መሰረታዊ ባህርያት፦
እጅግ የተሇመደት (የታወቁት) ባህርያት የሚከተለት ናቸው
 የሚከናወነው በዝቅተኛ ዯረጃ ሲሆን ማህበረሰቡን እንዯ አንዴ የጥናት አካሌ
ይጠቀምበታሌ፣
 በትኩረት ቡዴኖች ውይይት ሳቢያ መረጃዎች ይሰባሰባለ፣
 ሇአገሌግልት አቅራቢዎች ፇጣን ምሊሽን ያስጨብጣሌ፣
 ሇፇጣን ምሊሽ እና ሇውሳኔ ሰጭነት አጽንኦት ይሰጣሌ፣
 በተጠቃሚዎች እና አገሌግልት አቅራቢዎች መካከሌ የጋራ ውይይት፣
ማሻሻያ እቅድች መንዯፌና ክትትለም ቀጣይነት እንዱኖረው ያስችሊሌ።

3.4. የአገሌግልት መመዘኛ ካርደ ጠቀሜታዎች፦
ካርደ ሇአገሌግልት አቅራቢዎች እና ተጠቃሚዎች የሚሰጠው ጥቅሞች፦
ሀ/ ሇአገሌግልት ተጠቃሚዎች ስሇስራ አፇጻጸማቸው የአገሌግልት ሰጪዎች ገንቢ
ምሊሽን ሇመስጠት፣
ሇ/ ሇአገሌግልት አቅራቢዎች ስሇ አገሌግልቶቻቸው እና ፕሮግራሞቻቸው አካሄዴ
አዎንታዊነትና አለታዊነት ከማህበረሰቡ በቀጥታ ሇማወቅ ያስችሊቸዋሌ። ከዛም
በተጨማሪም ሇዜጎች መብቶች፣ ፌሊጎቶችና ምርጫዎች ምሊሽ መስጠት የሚያስችሌ
እውቀት፣ ውሳኔ እና የፖሉሲ ምርጫ ሇማዴረግ ማገዝ ዋንኞቹ ናቸው።

ዝርዝር ጠቀሜታዎች፦


በአገሌግልት
ያሻሽሊሌ፣

ሰጪዎች

እና

ተጠቃሚዎች

መካከሌ

ያሇውን

ግንኙነት
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አገሌግልት አቅራቢዎች ሇተጠቃሚዎች ያሇባቸውን ተጠያቂነት፣ ግሌጽነት
እና ሃሊፉነትን ያዲብራሌ፣
ሇሚከሰቱ ችግሮች እና ሇመፌትሄዎቻቸው የጋራ ግንዛቤን እንዱፇጥሩ
ያግዛሌ፣
በተሇያዩ የማህበረሰቡ ዝንባላዎች (ፌሊጎቶች) የጋራ ስምምነት መፌጠሪያ
መዴረክነት ያገሇግሊሌ፣
የአገሌግልቱ
ተጠቃሚዎች
የፕሮጀክት
ባሇቤት
አካሌ
እንዱሆኑና
እንዱሰማቸው እዴሌ ይፇጥርሊቸዋሌ፣
የአገሌግልት ሰጪዎች እና ተጠቃሚዎች ሚናና ሀሊፉነቶችን ያብራራሌ፣
የማህበረሰብ ተሳትፍን በማበረታታት በአገሌግልት አቅራቢዎች አና
ተጠቃሚዎች መካከሌ ገንቢ ውይይት የማካሄዴ ባህሌ እንዱዲብር ያስችሊሌ፣
ሙሰኛ ባሇስሌጣናትን ማጋሇጥ ያስችሊሌ፣
አገሌግልት አቅራቢዎች ሇተጠቃሚዎች እንዳት ተጠያቂና ሃሊፉነት ወሳጅ
እንዯሚሆኑ ማየት ያስችሊቸዋሌ፣
ከማህበረሰቡ ጋር እንዳት በመሆን አገሌግልት ሰጪዎች እዴገታቸዉና
የአገሌግልት ጥራታቸዉን ሇመከታተሌ ያግዛቸዋሌ፣
ሇተሻሻሇ የአገሌግልት አቀራረብ የበኩሊቸውን እገዛ ማዴረግ የሚችለትን
የአገሌግልት ተጠቃሚዎች ባህሪ ሇማሻሻሌ የበኩለን አስተዋጽኦ ያበረክታሌ፣
የበጀት አጠቃቀም እና ተጠያቂነትን ያጎሇብታሌ።

3.5. የአገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ፇታኝ ጉዲዮች፦
በህዝባዊ ተቋማት የአገሌግልት አሰጣጥ ክንዋኔዎች
ሊይ ማህበረሰቡ በተሇይም
በዘሌማዴ ሇሚንቀሳቀስ የቢሮክራሲያዊ አስተዲዯር ስርአት የማህበራዊ ተጠያቂነት
የክትትሌ ስሌት ስራ ሊይ ማዋሌ አዱስ ነገር ነው።
በዚህ ረገዴ አዲዱስ ህሳቤዎችን እና የአሠራር ዘዳዎችን ሇማህበረሰቡ የአገሌግልት
መመዘኛ ካርዴ አማካይነት ማስተዋወቅ ችግሮች እንዯሚያጋጥሙ ማሰብ ያስፇሌጋሌ።
ከሚጠበቁት ችግሮች የተወሰኑት የሚከተለትን ይመስሊለ።
 መቀበሌ ጊዜ ይወስዲሌ ሆኖም በመጀመሪያ ሊይ ቀሊሌ እና ያሌከበዯ ሥራ
ሉሆን ይችሊሌ።
 ጥሩ የማስተባበር ክህልት ከሚጠበቁት ነገሮች ውስጥ አንደ ሲሆን ይህ
በዯንብ ካሌተያዘ ወዯ ግጭት ሉያመራ ይችሊሌ።
 አንዲንዴ ጊዜ ክንዉኖችን ከመቆጣጠር አንፃር ግሇሰቦች ሉመረጡ ወይም
ኢሊማ ሉሆኑ ይችሊለ።
 ማስተባበሩ በጥሩ ሁኔታ ካሌተሰራ በአገሌግልቱ ተጠቃሚዎች ዘንዴ
የሚጠበቁትን ውጤቶች ሉያሳንስ ይችሊሌ።
በአጠቃሊይ በፌሊጎት እና በአገሌግልት ሰጪዎች ችልታ መካከሌ መመጣጠን እንዱኖር
ያስፇሌጋሌ።

3.6. የአገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ውጤታማ የአፇፃፀም መስፇርቶች፦
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የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ውጤታማ አፇፃፀም የሚከተለትን ታሳቢዎች
ያዯርጋሌ፦
 የአካባቢውን አስተዲዯራዊ መዋቅር በዯንብ ማወቅ፤
 አሳታፉ የሆነ የማስተባበር ጥሩ ክህልት፤
 የአገሌግልት ተጠቃሚዎች፣ አቅራቢዎች እና የላልች የአካባቢው ባሇዴርሻ
አካሊትን ከፌተኛውን ተሳትፍ ሇማረጋገጥ የሚያስችሌ ጠንካራ ሁኔታዎችን
በፌጥነት የመገንዘብ እንቅስቃሴዎች፤
 በዯንብ የታቀዯ የማህበረሰብ የውጤት መመዝገቢያ ካርዴ ሂዯት

የተሟሊ /የካርዴ ሌምምዴ
በወረዲዎ ውስጥ የማህበረሰቡ የውጤት መመዝገቢያ
ካርዴ ሇመፇፀም ሉኖሩ የሚችለ ችግሮች እና
መሌካም አጋጣሚዎች

4. የማስተባበር ክህልት /ችልታ፦
4.1. ዓሊማ፦




የአስተባባሪውን ሚና እና ኋሊፉነት ሇመግሇፅ፣
የማስተባበር ክህልት /ችልታ/ እና ብቃት ሇማጎሌበት፤
ተጠቃሚዎችን እና አገሌግልት አቅራቢዎችን ሇመርዲት፤

4.2. ትርጓሜ እና ሚና፦
አስተባባሪው የቡዴን ሂዯትን መምራት፣ የቡዴን ስብሰባዎችን ዋና ነጥብ መገንባት እና
ስብሰባዎቹን መዲኘት ሲሆን ይህም መሰረታዊ ፌሌስፌና እያንዲንደ ግሇሰብ ሇላልች
አባሊት ሉያካፌሇው የሚችሇው ሌምዴ እና እውቀት አሇው የሚሌ እምነት ነው።
በመሆኑም የአስተባባሪው ሚና የሚከተለት ይሆናለ።
 መርሏ ግብርን መንዯፌ /የእሇት መርሏ ግብር፣ ቴክኒኮች መምረጥ ወዘተ/
 አስፇሊጊ የሆኑ አቅርቦቶች እና ማቴርያልች ዝግጁ መሆናቸውን ማረጋገጥ፤
 የራሱን/የራሷን አስተዋፅኦ በማክበር ስብሰባውን መምራት፣
 ላልች እውቀታቸውን እና ሌምዲቸውን እንዱያካፌለ ማዴረግ፣
 የመማሪያ ሂዯት እንዱኖር ማስቻሌና፣ የሚፇሇገው ውጤት መገኘቱን
ማረጋገጥ፣

4.3. የማስተባበር ብቃት እና ዘዳዎች፦
i/ ብቃት
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ስብሰባው በተሇይም ስሌጠና ወይም ወርክሾፕ በሚሆንበት ጊዜ አስተባባሪዎቹ
በውይይቱ ጉዲይ ሊይ በቂ እውቀት ያሊቸው መሆን አሇባቸው። ሆኖም አስተባባሪው/ዋ
የራሱን/ሷን አመሇካከት መጫን የላሇባቸው ሲሆን በተቃራኒው ተሳታፉዎቹ ሃሳባቸውን
እንዱያወጡ/እንዱያጎሇብቱ መፌቀዴ አሇባቸው። ሆኖም አስተባባሪዎች የጉዲዩ ሰዎች
መሆናቸውን ቀሪ አያዯርገውም።

ii/ የአካሄዴ ዘዳዎች
አስተባባሪዎቹ ሇተሳታፉዎች የሚከተለትን ዘዳዎች መንዯፌ አሇባቸ፦
 ሃሳባቸውን በነፃነት እንዱገሌፁ/እንዱያብራሩ ነጥቦቹ ሊይ እንዱያተኩሩ፤
 ዘና እንዱለ እና ጭንቀት እንዱያስወግደ፤
 የእኩሌነት ስሜት እንዱሰማቸው፤
 የተዯረገውን ውሳኔ እንዱያስታውሱ፤

iii/ አስተባባሪዎቹ የሚከተለትን መቻሌ አሇባቸው፤





በተሳታፉዎች መካከሌ ጥሩ ግንኙነት እንዱኖሩ ማበረታታት፤
ግሇሰቦች የሚሰማቸውን እንዱገሌፁ ተገቢውን ማዴረግ፤
በተሳታፉዎች መካከሌ እንዱሁም ከእርሱ/እርሷ ጋርም የእኩሌነት ዴባብ
እንዱኖር መፌቀዴ፤
በተሳታፉዎች መካከሌ የመተማመን መንፇስ ሇመፌጠር መሞከር፤

4.4. ሶስቱ የሰስተባባሪዎች መሇያዎች
ሀ. እነዚህ አስተባባሪዎች ሚናቸውን የጉዲዩ ኤክስፐርት፣ የመማር ማስተማር
ዲይሬክተሮች፣ በሁኔታው ውስጥ ያሇውን ስሌጣን እንዯያዙ አስታራቂዎች እና
ገምጋሚዎች አዴርገው ያዩታሌ። እንዱህ ዓይነቶቹ አስተባባሪዎች በሚከተለት ሊይ
ያዘነብሊለ፤ መሌሶችን ይሰጣለ፤ የትምህርት ዓይነት ላክቸር እና ማብራሪያ
ያቀርባለ፤ ግቦችን ያስቀምጣለ፣ ውሳኔ ይሰጣለ፣ መረጃ ያስተሊሌፊለ፣ በቀዲሚነት
ከአስተባባሪዎች ሇመማር እና ሃሳቦችን ሇማግኘት የሚጠብቁ ሲሆን ከላልች
ተሳታፉዎች የሚገኙ ግብዓቶች ሊይ ብዙም አያግዲቸውም።
ሇ. እነዚህ
አሰተባባሪዎች
የስብሰባዎቹን
ዓሊማዎች
ቀርፀው
የሚያስቀምጡት
ከተሳታፉዎች ጋር በጋራ በመሆነ ነው። የመነሻ ቅርፅ ያቀርባለ፤ ዓሊማዎችን
በመወሰን ሊይ ተሳታፉዎችን ያሳትፊለ፣ ዉሳኔ ሇመወሰን ከተሳታፉዎች ጋር
ይተባበራለ፣ ውሳኔዎችን ያመቻቻለ፣ ጥያቄዎችን፣ መሌሶችን እና መፌትሔዎችን
ያሳውቃለ፣ ስሇ ጉዲዩ መረጃ ይሰጣለ፣ ተሳታፉዎች የራሳቸው መፌትሄዎች
እንዱፇሌጉ ያዲምጧቸዋሌ።
ሏ. እነዚህ አስተባባሪዎች ተቀዲሚ ሚናቸው መማርን ወይም ችግር መፌታትን እንዯ
ማስተባበር አዴርገው ያዩታሌ። እንዯ አማካሪ እና አሰሌጣኞች ይንቀሳቀሳለ።
ራሳቸውን እንዯ አቀጣጣይ ያያለ፣ ተሳታፉዎች ፌሊጎታቸውን እንዱዲስሱ፣
ጥያቄዎች እንዱጠይቁ፣ አስተያየቶች እንዱሰጡ ያበረታታለ፣ የሚፇሌጉትን ሀሳቦች
እንዱሇዩ ይረዶቸዋሌ ምሌከታዎችን ይካፇሊለ፣ ያዲምጣለ፣ ያሰሇጥናለ።
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4.5. የጥሩ አስተባባሪዎች መሇያ ብቃቶች










በላልች ሰዎች እና በብቃታቸው ሊይ እምነት አሊቸው፤
ትዕግስትና እና ጥሩ የማዴመጥ ችልታ አሊቸው፤
አዲዱስ ክህልቶችን ሇመማር ራሳቸውን የሚያውቁ እና ግሌጽ ናቸው
ትዕቢት የላሇበት በራስ መተማመን፤
የላልችን አመሇካከት ማክበር እና ሃሳቦቻቸውን በላልች ሊይ አሇመጫን፤
በተሳታፉዎች መካከሌ በራስ የመተማመን እና የእኩሌነት ዴባብ የመፌጠር
ችልታ/ብቃት፤
ዘዳዎችን እና ቅዯም ተከተልችን ሇመቀየር ያሊቸው የመሇዋወጥ ችልታ እና
ባለ ዘዳዎች ቅዯም ተከተሌ ሊይ ሁላም ግትር አሇመሆን፤
የቡዴኑን ስሜት በቶል የመገንዘብ ችልታ እና ወዱያውኑ በቦታው ዘዳዎችን
የመቀየር ወይም መርሀ ግብርን የማስተካከሌ ችልታ፤
ሚዛናዊ በሆነ መንገዴ አቅጣጫዎችን ማሳየት፣ ማሇትም ተሳታፉዎች
እንዱሳተፈ እና የራሳቸው የሆነ የአቀራረብ ዘዳ እንዱያቀርቡ መፌቀዴ

 ይህን ይወቁ፦ የምንማረው፣






1% በመቅመስ
2% በመዲሰስ
3% በማሽተት
11% በመስማት
83% በማየት

 ይህን ይወቁ፦ የምናስታውሰው፣
 ካነበብነው ውስጥ 10 በመቶ
 ከሰማነው ውስጥ 20 በመቶ
 ከየነው ውስጥ 30 በመቶ
 ካየነው እና ከሰማነው ውስጥ 50 በመቶ
 ከተናገርነው ውስጥ 80 በመቶ
 ከተናገርነው እና ከሰራነው ውስጥ 90 በመቶ
ስሇዚህ በማናቸውም የቡዴን ስብሰባዎች ውስጥ በእይታ ተዯግፍ የሚቀርብ ነገር እና
አሳታፉ ዘዳዎች በጣም ውጤታማ ናቸው።

ከስበሰባ በፉት


ሇስብሰባው የሚቀርቡት ሰነድች ምን እንዯሆኑ ይወቁ። በጥንቃቄ
ይመሌከቷቸውና ትኩረት ያገኙትን እውነታዎች እና ጉዲዮች ማስታወሻ
ይውሰደ፤
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ስብሰባው ወዯ ትክክሇኛው አቅጣጫ ሉያስኬዴ የሚችሌ ጥያቄ ያዘጋጁ፣
ጥያቄዎቸን መቅረፅ ክህልቶች/ችልታ እንዯሚጠይቅ ያስታውሱ፤
ሇስብሰባው አስዯሳች የሆነ ነገር ያዘጋጁ፣ ስኬታማ እንዱሆን የተሳታፉዎቹን
ስብሰባ ይወቁ፣
ስብሰባውን እነዯ አመቺነቱ ይሇዩና ሇእያንዲንዲቸውም ጊዜ ይሰጡ፣
በስብሰባው ቦታ ቀዯም ብሇው በመሄዴ ሁለም ነገር ዝግጁ መሆኑን
ያረጋግጡ /ማቴርያልች፣ የመቀመጫ አዯራዯሮች፣ መሳሪያዎች ወዘተ…
በአግባቡ መዘገጃጀታቸውን/
ስብሰባውን በጥሩ ሇዛ እና በሙለ ትጋት ይጀምሩ።

በስብሰባው መጀመሪያ ሊይ





ስብሰባውን በሰዓቱ ይጀምሩ፣ መግቢያ/ማስታወቂያ ያዴርጉ፣ ተሳታፉዎች
እርስ በርሳቸው የሚተዋወቁ ከሆነ ራሳቸውን እንዱያስተዋውቁ ያዴርጉ፣
ስብሰባው የተያዘሇትን ፕሮግራም ሳይሇቅ ፇጠራ በተሞሊበት አኳኋን ይምሩ፤
ጉዲዩን፣ ዓሊማዎቹን፣ የጊዜ መርሏ ግብር፣ ዘዳዎቹ፣ ዯንቦች እና ላልች
ጠቃሚ መረጃዎችን ያስተዋውቁ፣
ውይይቱን የሚጀምር ይመዴቡ፣ ሪፖርት የሚፅፌም ይሰይሙ።

ስብሰባው/ውይይቱ በሚካሄዴበት ወቅት፤













ስብሰባው በጓዯኝነት መንፇስ እና ዘና ባሇ ዴባብ እየተካሄዯ መሆኑን
ይከታተለ፣ አሊስፇሊጊ ክርክርን ያስወግደ፤
እያንዲንደ ተሳታፉ በተራው መናገሩን ያረጋግጡ፣ የተወሰኑት የሚያፌሩ
ከሆነ እንዱናገሩ ያዯፊፌሯቸው፣ ጊዜ የሚያባክነውን እና ከርዕሱ ዉጭ
የሆነውን በትህትና ይገዴቡት/ያስቁሙት፤
የውይይቱን ቁሌፌ ቃሊት ሇመፃፌ ፌሉፕ ቻርቶችን፣ ካርድችን ወይም ነጭ
ሰላዲዎችን ይጠቀሙ፤
ሇጥያቄዎች/ትችቶች ረጅም ማብራሪያ በመስጠት ኣይመሌሱ፣ ጥያቄዎችን
ተሳታፉዎች እንዱመሌሷቸው ወዯ እነርሱ ይመሌሷቸው/ይስጧቸው፤
ተናጋሪዎች ነጥቦቹን መያዛቸውን እና ከጭብጡ አሇመውጣታቸው
ያረጋግጡ፣ ውይይቱ ወዯ ክርክራዊ ምሌሌስ እንዲይቀየር ያዴርጉ፤
?
እንዯሁኔታው ግትር ኣይሁኑ ሆኖም ከጊዜ ሰሇዳው በጣምም አይራቁ፣
ከቡዴኑ ጋር ክርክር አያዴርጉ፣ ማዴረግ ያሇበዎት እንዯ አገናኝ እንጂ
ባሊንጣ አይዯሇም፤
ከዯከመዎት ጉሌበት የሚሰጥዎትን አዴርጉ፣ ከሰሇችዎት ዘዳ ይቀይሩ፣
የተወሰኑ ጥያቄዎች ያቅርቡ፤
ቡዴኑ እየተወጣጠረ እና አስፇሪ እየሆነ ከመጣ እየተከሰተ ያሇውን
በመጠቆመ አስተያየቶችን ይጠብቁ፣ የራስዎን ሃሳብ እንዲይጭኑ ጥንቃቄ
ያዴርጉ፤
ማንንም እንዲያስቀዴሙ ይጠንቀቁ፣ በሚሰጡበትም ጊዜ ሇይተው ሇማወቅ
ይሞክሩ፤
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በቡዴን ውስጥ ጓዯኛዊ የሆነ ግንኙነት እንዱኖር ያበረታቱ፣ አብረዋቸው
በሚቆዩበት ጊዜ ግሌፅ እና ሰሊማዊ የውይይት አካሄድችን ሇመማር
ሇማስተማር ይሞክሩ፤
በጣም የበዛ ጣሌቃ ገብነት የቡዴኑን በራስ መተማመን እንዯሚሸረሽር ጥቂት
የሆነ ጣሌቃ ገብነት ግን ያሇዉን አቅጣጫ እና ጉዲዩን ሙለ ሇሙለ
ከመመርመር ሉገታ እንዯሚችሌ ያስታውሱ።

ስብሰባው ከማሇቁ በፉት




የተባሇዉን ነገር መዝግበው ይያዙ፤
አንዴ ነገር መዯረግ ካሇበት ማን? ምን? እና መቼ? መስራት እንዲሇበት
ይመሌከቱ፤
ሇተሳታፉዎች የዕሇቱ ውይይት ከመጠናቀቁ በፉት ምን እንዯተሰማቸው
እንዱገሌጹ ዕዴሌ ይስጧቸው።

4.6. ማህበረሰብ እና ህዝብን በማስተባበር ረገዴ ተጨማሪ ነጥቦች፦
 የአገሌግልት አቅራቢዎችን በተመሇከተ







ዓሊማውን ማብራራት፣ ዯንቦቹን መከተሌ እና ግንኙነቶችን መገንባት፤
እያንዲንደ ተሳታፉ በሀብትነት የሚታይ ሰው መሆኑን መግሇጽ፤
እስካሁን ሇተከናወኑት ጥረቶቻቸውን ማዴነቅ፤
አከራካሪ ዕይታዎችን አግባበነት ባሇው ሰው፣ ቡዴኖች ጊዜ፣ ጋር የሚታዩ
ወይም የሚፇቱ መሆናቸውን መግሇጽ፤
መረጃውን ሇአገሌግልት አቅራቢዎች በሁለም ዯረጃዎች ሊይ ያካፌለ፤
ትክክሇኛውን አጀንዲ ሇአገሌግልት አቅራቢዎች ያቅርቡ።

 ማህበረሰብን በተመሇከተ







ሥራዎቹን እና ዓሊማውን በግሌጽ፣ በዝርዝር ማብራራት፣ ተሰታፉው
ሥራዎቹን እና ውጤቱን መረዲቱን ማረጋገጥ፤
ሁሌጊዜም ማህበረሰቡ ከየትኛውም ላሊ ሰው የበሇጠ ስሇ አገሌግልቱ
የሥራ አፇፃፀም ችግር እና መፌትሄውን እንዯሚያውቅ መረዲት፤
እስከአሁን የተከናወኑትን የማህበረሰብ አስተዋፅኦዎች ማዴነቅ፤
ስብሰባዎችን እና ውይይቶችን በፌሊጎታቸው ሊይ ተመስርቶ ማዘጋጀት
የተሇያዩ የማህበረሰብ ቡዴኖችን ተሳትፍ ማበረታታት፤
በጣም ዯሃዎች የበሇጠ ዴምፅ እንዱሰጡ እዴለን መስጠት፤
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የብዴን መሌመጃ
1. የማስተባበር ተግባሮችን በአካባቢዎ ውስጥ ካለ
የአገሌግልት አቅራቢዎች እና ተጠቃሚዎች ጋይ
ተወያዩ፤
2. በፖሉሲ አውጪዎች እና አገሌግልት አቅራቢዎች
በአቅርቦት እና በፌሊጎት በኩሌ ያለ የሃሳቦች ግሌፅነት
ይሇዩ፤
3. ሇዚህ ፕሮጀክት የአስተባባሪ መምረጫ መስፇርት
ማጎሌበት ይችሊለን?

5. የማህበረሰብ የአገሌግልቶች መመዘኛ ካርዴ ዯረጃዎች፦
5.1. ዓሊማ
የዚህ መመሪያ ዓሊማ የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯት በሚከናወንበት
ጊዜ ያለትን ዋና እና ንዑስ ዯረጃዎችን ሇተሳታፉዎች ሇማስተዋወቅ ነው።
በዚህ መመሪያ ማብቂያ ሊይ ተሳታፉዎች፦
 የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ዋና እና ንዑስ ዯረጃ ሂዯቶችን
ሇይቶ ማወቅ፤
 በእያንዲንደ ዯረጃ የሚከናወኑትን ዋና ዋና እንቅስቃሴዎች መሇየት፤
 በዚህም መነሻነት የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯትን ማካሄዴ
ይጠበቅባቸዋሌ።

5.2. ዯረጃዎች
የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ /የማ.ተ.ው.መ.ካ/ ሂዯት አፇፃፀም የተሇያዩ
ዯረጃዎችን ማሇፌ ያሇበት ሲሆን እያንዲንደ ዯረጃም የየራሱ ንዑስ ዯረጃዎች አለት።
እነዚህም አምስት የካርደ ሂዯት አፇፃፀም ዯረጃዎች የሚከተለትን ይመስሊለ።
1. ዕቅዴ የማዉጣት እና የማዘጋጀት፤
2. የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴን ማጎሌበት፤
3. አገሌግልት አቅራቢዎች ራሳቸውን የሚገመግሙበትን መመዘኛ ካርዴ
ሂዯት ማካሄዴ፤
4. የጋራ ስብሰባ፤
5. ክትትሌ እና ተቋማዊነት
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5.2.1.

ዕቅዴ ማውጣት እና ማዘጋጀት

በጥሩ ሁኔታ ታቅድ የተዘጋጀ የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯት
ውጤታማ አፇፃፀምን ከሚወስኑት አንደ ነው። በኣብዛኛዎቹ ሁኔታዎች መሠረታዊ
የማዘጋጀት ሥራ ማህበረሰቡን ሇማሰባሰብ ከሚዯረገው እንቅስቃሴ ቀዯም ብል
መጀመር እንዲሇበት ይመክራሌ።
በዚህ ዯረጃ እጅግ ወሳኝ የሆኑት ጉዲዮች የሚከተለት ናቸው፦
 መሪ አስተባባሪዎችን መሇየት እና ማሰሌጠን፤
 ወሰኑን/አዴማሱን መሇየት፤ ይህ የአገሌግልቱን አዴማስ /ሇምሳላ ውሃ፣
ትምህርት፣ ጤና ወዘተ…/ እና የመሌክአ ምዴራዊ ሽፊኑን /ክሌሌ፣ ወረዲ፣
ቀበላ/ መሇየት፤
 ቁጥጥር የሚዯረግበትን የአገሌግልቱን ገፅታ መሇየት፤
 ማህበረሰቦቹን በመጀመሪያ በቡዴን መመዯብ፤
 ከየአካባቢው የሚሳተፈትን ሕዝቦች የናሙና ብዛት መወሰን፤
 የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን እና አቅራቢዎች እንዱሁም ላልች
ባሇዴርሻ አካሊትን ከፌተኛ ተሳትፍ ሇማረጋገጥ ሲባሌ በመስክ ጉብኝቶች፣
ግንዛቤ ሇመፌጠር በሚዯረጉ ቅስቀሳዎች እና በማግባባት ሥራ
ማነቃቃት፤
 የሥራ እቅዴ ማጎሌበት፤
 አስፇሊጊዎቹን ማቴርያልች እና ልጂስቲኮች ማዘጋጀት፤
 ግብዓቶችን መሇየት፣ ይህ ቁሳዊ ሀብቶችን፣ የአገሌግልት ግብዓቶችን እና
የተመረጠው መስክ ማግኘት የሚገባውን ያካትታሌ። ይህ በአቅራቢያቅው
ያሇውን መረጃ ሇመሰብሰብ እና የአገሌግልቱ ቁሌፌ/ወሳኝ ግብዓቶች
መገኘታቸውን እና ወይም ጥቅማቸውን በተመሇከተ መረጃውን
ሇማስተዋወቅ ጥቅም ሊይ የሚውሌ ነው።

5.2.2.

የማህበረሰብ የአገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯትን ማጎሌበት፦

በዚህ የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ውስጥ እጅግ በጣም ወሳኙ ዯረጃ
ነው። ይህም የተሇያዩ ግንዛቤዎችና አመሇካከቶች ያሊቸው ማህበረሰባዊ ቡዴኖችን
ፌሊጎትና መብቶችን ስሇሚያካትት ቁጥጥር እና ክትትሌ ስሇሚያዯርግበት
አገሌግልት እና አካባቢ የተከማቸ መረጃን በጥንቃቄ እና በትጋት መያዝን
ይጠይቃሌ። በዚህ ዯረጃ ሥር ከዚህ በታች ያለትን የተሇያዩ ንዑስ ዯረጃዎች
በጥብቅ መከተሌ ይመከራሌ።

1. ማህበረሰብን ሇማሰባሰብ የሚረደ ንዑስ ዯረጃዎች፦
 ሇማህበረሰቡ ስሇ አሊማው እና ዘዳው አጭር መግሇጫ መስጠት፤
 ተሳታፉዎችን ሇውይይት በሚያመች ሁኔታ በቡዴን /ሇምሳላ በሥርዓተ
ፆታ፣ በእዴሜ፣ በማሀበራዊ አዯረጃጀት፣ በገቢ ወዘተ…/ መከፊከሌ፤
 በእያንዲንደ ቡዴን ስብሰባውን የሚመራ እና ሪፖርት የሚመዘግብ
መመዯብ፤/በአንዴ ቡዴን ሁሇት ሰዎች ማሇትም መሪ እና ማስታወሻ
የሚይዝ/
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2. ግብዓት የማስገባት መሇኪያን የማጎሌበት ንዑስ ዯረጃዎች




ግብዓት

ሇቡዴኑ ግብዓትን ወዯ አገሌግልቱ ማስገቢያ ዓሊማን ማብራራት፤
የግብዓት መረጃ /ግብዓት ማግኘት ሊይ መረጃ 1 ኣግኝቶ ወዯዚህ
ሇማስገባት ከአገሌግልት አቅራቢዎች ጋር ቃሇመጠይቆችን ማካሄዴ
/ማሰባሰብ፤
ሇግብዓት አመሌካቾች ውይይት ከመካሄደ እና ስምምነቶች ሊይ ከመዴረሱ
በፉት በግብዓት ማግኘት መብት ወይም በአንዴ የተሇየ አገሌግልት ሊይ
መረጃ ማቅረብ።

መረጃ የማግኘት መብት ተጨባጭ /የማህበረሰቡ መግሇጫ/ማስረጃ
/በአገሌግልት
ኋሊፉነት ግንዛቤ፣
በእውን
እና ተግባር፣ ብሔራዊ ምንዴነው/
መስፇርት ወዘተ… ሊይ
በዝርዝር
እንዯተመሇከተው/

የግብዓት ማስገቢያ ማስታወሻ፦
በውሃ አቅርቦት እና በመስኖ ኤክስቴንሽን ዘርፍች ብቃት ያሇው አገሌግልት መቅረቡን
ሇማረጋገጥ ግብዓቶች በአንዴ አገሌግልት ማቅረቢያ ቦታ የሚመዯቡ ሀብቶች ናቸው።
እነዚህም፦
 ቁሳዊ ሀብቶች እና የአገሌግልት ግብዓቶች ከፋዯራሌ፣ ክሌሌ፣ ወረዲና
አካባቢዎች የሚዯረገውን ፌሰት መቆጣጠርን ይመሇከታሌ፣
 በዋናነት የማግኘት መብቶች ከብሄራዊ በጀቶች፣ የፕሮጀክቶች ሰነዴ፣
ብሔራዊ ፖሉሲዎች እና ዯረጃቸውን የጠበቁ ዯንቦች ሊይ የሚሰጡ
አስተያየቶችን ይመሇከታሌ።
 ቁሳዊ ሀብቶች፣ እንዯ የውሃ ፓንፖች፣ የመስኖ መሳቢያዎች ወዘተ… ናቸው።
 የአገሌግልት ግብዓት፣ እንዯ ሠራተኞች፣ የውሃ ኮሚቴ፣ የኤክስቴንሽን
ሠራተኞች ወዘተ፤
 የማህበረሰብ ግንዛቤ በግብዓቶቹ እና እንዯመብት በሚያገኙዋቸው ሊይ
የማህበረሰቦቹ እውነታዎችን ይመሇከታሌ።

የቡዴን መሌመጃ
ተሳታፉዎች ከተወከለበት ወረዲ መነሻ
አዴርጎ በመክፇሌ በትምህርት እና በጤና
ሊይ የግብዓት ቁጥጥር ማጎሌበት።
መሌመጃው ተሳታፉዎች ስሇ
ወረዲዎቻቸው እውቀት እንዱኖራአው
ይጠይቃሌ።
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ሇምሳላ እያንዲንደ ግብዓትን የማስገባት እና የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ
ሂዯት ሇ800 ሰዎች በቀን 100 ሰዎች እና በአንዴ ስብሰባ 25 ሰዎች ሰባት ስምንት ቀን
ይወስዲሌ። /ሁሇት ስብሰባዎች ጠዋት፣ ሁሇት ስብሰባዎች ከሰዓት በኋሊ/

3. የማህበረሰብ አገሌግልት መመዘኛ ካርዴ ሂዯትን ማጎሌበት
 ጉዲዮችን ማመንጨት፤ /ጭብጦች ጥያቄዎችን በመጠየቅ ሉመነጩ
ይችሊለ/፦
 ነገሮች በአገሌግልት ወይም መርሏ ግብሩ እንዳት እየሄዯ ነው?
 በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ያለት መርሀ ግብሮች ወይም አገሌግልቶች
የትኞቹ ናቸው? በዯንብ የማይሰሩትስ?
 ሇችግሮች ቅዴሚያ ማውጣት፣
ጉዲዮች ሊይ መስማማት።/
ምሳላ
ችግሮች

/በቅዯም

ተከተሌ

ቅዯም ተከተሌ

መታየት

የሚገባቸው

ምክንያት

 የመጀመሪያ ስብሰባ ማብቂያ፤
ችግሮች ከመነጩ እና ቅዴሚያ ያሊቸውን የመሇየቱ ሥራ ከተሰራ በኋሊ
የመጀመሪያው ቀን ስብሰባ ማብቂያ ይሆናሌ። የቀኑን ተጨባጭ ሥራ
ከማብቃቱ በፉት የሚከተለት መከናወን አሇባቸው።
 አጠቃሊይ ስብሰባ /ሁለንም ቡዴኖች በአንዴነት/እንዯገና መጥራት፣
 ቅዴሚያ የተሰጣቸውን ጉዲዮች አመሊካቾችን ሇማጎሌበት መረጃውን
ወዯ ጽ/ቤት መሌሰው እንዯሚወስደ ያብራሩ፣
 በሚቀጥሇው ስብሰባ ጉዲዮቹ /በአመሊካችነት የሚቀርቡት/የሚመዘገቡ
መሆናቸውን መስማማት፣
 ተመሳሳይ /አንዴ ዓይነት/ ቡዴኖች ከተመሰሳይ ሰዎች ጋር
ሇምዝገባው ሌምምዴ መገኘት እንዲሇባቸው ግሌፅ ማዴረግ።

 አመሊካቾችን ማጎሌበት፦



ወዯ ጽ/ቤቱ መመሇስ፣
ሁለም ቡዴኖች በተገኙበት ባመነጩት የተሇያዩ ጉዲዮች ሊይ ሃሳብ
መሇዋወጥ፣
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ከተሇያዩ ቡዴኖች የመጡትን ጉዲዮች በአንዴነት ካሰባሰቡ በኋሊ
ቁጥጥር የሚዯረግባቸውንና አገሌግልቱን የሚወክለ የጋራ ጉዲዮችን
ማውጣት፣
ዋና ዋና ጉዲዮችን መሇየት እና ከነዚህም አመሇካቾችን ማጎሌበት
ከእያንዲንደ አመሊካች ጋር የሚያያዙ ጉዲዮችን መዘርዘር፣
አመሊካቾችን ቁጥጥር በሚዯረግባቸው /ጥራት፣ መገኘት፣ በቂነት እና
ብቃት/ አዴማስ መመዯብ።

 የሇውጥ /የእዴገት/ መገምገሚያ ነጥቦች ማዘጋጀት
በዚህ ዯረጃ ሥር እጅግ አስፇሊጊው ተግባር ሇመገምገሚያ እንዱውለ ተሇይተው
ከታወቁ የማሳያ ነጥቦች /indicators/ ሊይ የሇውጥ ወይም የእዴገት መሇኪያ
ማዘጋጀት ነው።
የሇውጥ /የእዴገት መገምገሚያ ምሳላ፦
የቡዴን ሥም---------------

ቀን--------------- ክትትሌ የተዯረገበት------------- ወረዲ-------

------- ቀበላ--------------አመሌካች ነጥቦች

አገሌግልት
ነጥብ

ምክንያት /አስተያየት/

የትምህርት ጥራት
የክፌለ ሠራተኞች ጤናማ ጥረት
የሴቶች ተሳትፍ
ማሳያ ነጥቦች እና መሇኪያቸውን
የምንመሇሰው ወዯ ማህበረሰቡ ነው።

አዘጋጅተን

ካጠናቀቅን

በኋሊ

በቀጥታ

 ከማህበረሰቡ ጋር ግምገማ ማካሄዴ፦
የሚከተለት ተግባራት በዚህ ሥር ይከናወናለ።
 ተሳታፉዎችን
በተሇያዩ
የትኩረት
ቡዴኖች
መከፊፇሌ፣
/በመጀመሪያው የስበሰባ ቀን አንዴ ዓይነት ሀሳብ ያቀረቡትን ሰዎች
በአንዴ ዓይነት ቡዴን ውስጥ መመዯብ/
 ሇእያንዲንደ ቡዴን የተዘጋጁ ማሳያ ነጥቦችን መስጠት፣
አፇፃፀምን መገምገም፦ ግምገማ በዓይነት ማሇትም በጣም ዝቅተኛ፣ ዝቅተኛ፣
ምንም የማይሌ፣ ጥሩ፣ በጣም ጥሩ ተብል የሚገሇጽ መሆን አሇበት። አፇፃፀምን
ሇመገምገም አሀዛዊ ዯረጃዎችን መጠቀም ነው። ይህም ከ1-5 ወይም ከ0-100%
ሉሆን ይችሊሌ። የቡዴኑ አባሊት በነጥቦች ሊይ በዴምፅ ወይም ተመራጭ
በሚሆነው ሉስማሙ ይችሊለ።
 ሇሚሰጠው ሇእየንዲንደ ነጥብ ማብራሪያና ሇሚዯረጉ ማሻሻያዎችም
አስተያየቶች ያስፇሌጋለ፣
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ማስገንዘቢያ፦ ሇመሇኪያዎች ነጥብ ሰጥቶ ማጠናቀቅ የዕሇቱ የመጨረሻ ተግባር
ነው። ይሁን እንጂ ቡዴኖቹ ከመበተናቸው በፉት የሚከተለትን ተግባራት
ያከናውኑ፣
 ሁለንም ቡዴኖች በአንዴ ሊይ መሰብሰብ፣
 የቡዴናቸውን
አመሇካከት
የተመረጡባቸው
ቀናት
በማንፀባረቅ
የተጠናቀረ ውጤት የሚያስገኙ ከእያንዲንደ ቡዴን 2 ወይም3
ተወካዮችን መምረጥ፣
 ማህበረሰቡን ስሇ ጋራ ስብሰባ እና ስሇሚካሄዴበት ቀን ማሳወቅ፣
 ወዯ ቢሮ በመመሇስ የእያንዲንደ የትኩረት ቡዴን ነጥቦችን መመዝገቢያ
በማዘጋጀት ዉጤቱን ማጠናቀር /ከእያንዲንደ ማሳያ ነጥብ አንፃር
የተሰጠ ነጥብ/
 በተቀጠረው ዕሇት አስተባባሪዎች የተወካዮችን ቅፅ ከእያንዲንደ የትኩረት
ቡዴን ማግኘት አሇባቸው፣
 ተሳታፉዎች ከእያንዲንደ የቡዴናቸው አባሊት ጋር ነጥብ እንዱጋሩ እና
ነጥቦቹ መሇኪያ ውስጥ እንዱገቡ ማዴረግ፣
 አስተባባሪዎቹ በውይይት የተነሱትን ጥያቄዎች ማሇትም የተሇያዩ
ነጥቦችን በመመሌከት
 ትክክሇኛው ምስሌ ምንዴነው?
 የትኞቹ ነጥቦች ሁለንም ነጥቦች እና እውነተኛውን ሁኔታ
ይወክሊለ?
ይህም ሁለንም የሚወክለ ነጥቦችን አማካዩን በመውሰዴ ወይም ተመራጭ
በሆነው በመስማማት ሇማግኘት ነው።
ሇምሳላ የተጠናቀሩ ነጥቦች መሇኪያ፤

የቡዴን ተኮር ዉጤቶች

የተጠናቀረ
ነጥብ

ማሳያዎች

የቡዴን “ሀ”
ነጥብ

የቡዴን “ሇ”
ነጥብ

የቡዴን “ሏ”
ነጥብ

ማሳያ 1

X

Y

Z

S

ማሳያ 2

a

a

c

a

የቡዴን ሥራ
ሁሇት ቡዴኖች መመስረት ማሇትም፣ የትምህርትና የጤና በሚሌ ሕብረተሰቡን
ሇመገምገሚያ ማዘጋጀት። ቡዴኑ ከሊይ የተጠቀሱትን እያንዲንደን ዯረጃና ቅዯም
ተከተሌ አጥብቆ እንዱከተሌ መምከርና ሰንጠረዥ ማዘጋጀት ይገባሌ።

5.2.3. አገሌግልት
ካርዴ፦

ሰጪዎች

ራሳቸውን

የሚገመገሙበት

መገምገሚያ
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ይህ ዯረጃ አገሌግልት ሰጪዎች አገሌግልታቸውን እንዱገመግሙ ያዯርጋቸዋሌ።
አሰራሩ ከማህበረሰብ መገምገሚያ ነጥብ ጋር ይነስም ይብዛ አንዴ ዓይነት ነው።
ይሁን እንጂ መገምገሚያው ሙለ በሙለ አንዴ ዓይነት አይዯሇም።
በዚህ አሰራር የአባሊት ብዛት /መጠን/ ትንሽ በመሆኑ እና ከአንዴ አይነት ተቋም
ስሇሚመጡ ቡዴን መፌጠሩ አያስፇሌግም። ነገር ግን ተሳታፉዎች ብዙ ከሆኑ
ቡዴን መፌጠር እና የቡዴን ነጥቦችንም ማጠናከር ያስፇሌጋሌ።
አሰራሩ የአገሌግልት ተጠቃሚዎች መገምገሚያ ከተዘጋጀዉ ጋር በአብዛኛው
ተመሳሳይ ነው። ይሁን እንጂ ሙለ በሙለ አንዴ አይነት አሇመሆኑን ማስታወስ
ያሻሌ። የአሰራር ዯረጃዎች አጭር ናቸው። ምክንያቱም አገሌግልት ሰጪዎች
በአንዴ ቡዴን ከተዋቀሩ ቡዴን መመስረት እና ነጥብ ማጠናቀር ባሇማስፇሇጉ
አስተባባሪው ማሳያዎችን ሇማዘጋጀት እና ሇማሳያዎችም ውጤት ሇመስጠት
በመጀመሪያው ቀን ይከናወናሌ ብል እስካሰበ ዴረስ ነው። በመሆኑም የአሰራር
ዯረጃዎችን ካሇው ሁኔታ አኳያ መመሌከት ያስፇሌጋሌ። የአገሌግልት ሰጪዎችን
መገምገሚያ ሇማዘጋጀት ሇተጠቃሚዎች የተጠቀምነውን አሰራር መከተሌ ከዚያም
በሊይ አጭር ማዴረግ /ማሳጠር/ ይቻሊሌ።
ይሁን እንጂ አሰራሩ ግሌጽ እንዱሆን ሁለንም የአሰራር ዯረጃዎች የተጠቃሚዎችን
መገምገሚያ መግሇጽ ጠቃሚ ነው። በዚህ ስር የሚከተለትን የአሰራር ዯረጃዎች
መከተሌ ይገባሌ።

1. አገሌግልት ሰጪዎችን ማዯራጀት
 የግምገማ መሌመጃን የሚመራ አወያይ መምረጥ /በቡዴን አባሊት
የሚከበርና የሚታመን መሪና ማሰታወሻ ያዥ/
 ሇቡዴኑ የመሌመጃውን ጥቅምና አገሌግልት መግሇፅ የቡዴኑ አባሊቱ
ግሇሰቦችን እና ሰዎችን መከተሌ እንዯላሇባቸው ግን ስሌቶችን፣
መዋቅሮችን፣ ፖሉሲዎችን እና አሰራሮችን በሚገባ እንዱያጤኑ መምከር
 አስተባባሪው ስሇማህበረሰብ ግምገማ እንዱያብራራ ማዴረግ፣

2. የአገሌግልት ሰጪዎችን መገምገሚያ ማዘጋጀት
 ቀዲሚ ትኩረት፦ በአገሌግልት ሰጭዎች የቀረቡ ጉዲዮችን ትኩረት
ሰጥቶ ቅዯም ተከተሌ ማስያዝ፣
 ከማህበረሰብ ጋር ተመሳሳይ አመሌካች ነጥቦችን መጠቀም፦ የተሇየ
የነጥብ አሰጣጥ መንገዴ መጠቀም፣
 የመሇኪያ ነጥብ ሰንጠረዥ ማዘጋጀት፦ የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን
መሇኪያ አዘገጃጀት ተመሌከት፣
 የአገሌግልት ሰጢዎች እራሳቸውን የሚገመግሙበት የመገምገሚያ ነጥብ
ማዘጋጀት፦ የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን ሇመገምገም የተጠቀሙበትን
አሰራሮች ተጠቀም፣
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በዚህ ስር የሚከተለትን ማከናወን ይገባሌ፦
 በነጥብ አሰጣጥ ሊይ መስማማት /ሇማህበረሰብ መገምገሚያ
የተጠቀመውን የነጥብ አሰጣጥ ስሌት አሌፍ አሌፍ እንዯሚጠቀም
ማስታወስ/
 ሇእያንዲንደ ማሳያ ነጥብ አገሌግልት ሰጪዎች በተወሰነው የነጥብ
አሰጣጥ ስሌት ነጥብ እንዯሚሰጡ በመጠየቅ መጀመር፣ /ቡዴኑ
በሰንጠረዥ ሊይ ከመፃፈ በፉት በነጥቡ ሊይ ሉስማማ ይገባሌ/

የመሇኪያ ሰንጠረዥ
ማሳያዎች

ነጥብ

ምክንያት /አስተያየት/

አመሌካች 1
አመሌካች 2
አመሌካች 3

 የአገሌግልት ሰጪዎች ግምገማ ማጠናቀር፦
ከአንዴ በሊይ ቡዴኖች ካለ የአገሌግልት ተጠቃሚዎችን
ሇማጠናቀር የተጠቀምንበትን አሰራር እንከተሊሇን።

የግምገማ

ነጥብ

የቡዴን መሌመጃ




ተሳታፉዎችን በትኩረት ቡዴን መክፇሌ፣ /ትምህርት
እና ጤና/
የአገሌግልት ሰጪዎችን መገምገሚያ ነጥብ ማዘጋጀት፣
እያንዲንደ ቡዴን ዝግጅቱን እንዱያቀርብ ማዴረግ፣

5.2.4. የጋራ ስብሰባ፦
ይህ መዴረክ የአገሌግልት ሰጪዎች እና የአገሌግልት ተጠቃሚዎች በአንዴ
በተወሰነ አገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ገንቢ ውይይት የሚያዯርጉበት የጋራ ስብሰባ
ነው። በስብሰባው ሊይ የእያንዲንደን ወገን የግምገማ ውጤት ማሳየት ያስፇሌጋሌ።
ስብሰባው ተጨባጭ ማሻሻያ፣ የተግባር እቅድች የሚቀየሱበት እና ስምምነት
ሇተዯረገባቸው እቅድች ስኬት ክትትሌ እና ጥረት የሚዯረግበት ሉሆን ይገባሌ።
በዚህ አሰራር መሰረት ተፇሊጊ ሰዎች ማሇትም ውሳኔ ሰጪዎች፣ የህዝብ እና የሇጋሽ
ተወካዮች ወዘተ… በስብሰባው ሊይ እንዱገኙ አስፇሊጊው ጥረት ሁለ መዯረግ
አሇበት።
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1. የጋራ የግንኙነት ስብሰባ ማካሄዴ፦











የጋራ ስበሰባው ጥሩ ችልታ እና ሌምዴ ባሇው አስተባባሪ
እንዯሚካሄዴ ማረጋገጥ፣
ዓሊማውን መግሇጽ፣
የስብሰባውን የአካሄዴ ስሌት መግሇጽ፣ (በአገሌግልት ሰጪዎችና
ተጠቃሚዎች መካከሌ አሳታፉ ውይይት)
የማህበረሰብ ተወካዮች የተጠናቀሩ የግምገማ ነጥቦችን ማቅረብ፤
(በዝቅተኛ ውጤቶች እንዳት ማሻሻሌ እንዯሚገባ እና ከፌተኛ
ውጤቶችን እንዳት መጠበቅ የሚቻሌበትን አስተያየት)
የአገሌግልት
ሰጪዎች
ተወካዮች
የቡዴኑን
ነጥብ
ማቅረብ
/ከአገሌግልት ተጠቃሚዎች ተወካዮች የቀረቡ አስተያየቶችን እና
የራሳቸውን አስተያየቶች ጨምረው/፣
አሳታፉ ውይይት /ንግግር እና ጥያቄዎችን መክፇት፣
ከውይይቱም አሳሳቢ እና አዯገኛ ጉዲዮችን መሇየት፣
ሇአንገብጋቢ ጉዲዮች ትኩረት መስጠት፣

2. የጋራ ተግባር እቅዴ ማዘጋጀት፦






ሇጋራ ጉዲዮች የቅዴሚያ ትኩረት መስጠት፣
ቅዴሚያ ትኩረት የተሰጣቸውን ጉዲዮች በቅዯም ተከተሌ ተሳታፉዎች
ሇማሻሻያ ከሰጡት አስተያየቶች ጋር በቻርት ውስጥ ማስፇር፣
ሇማሻሻያ የተሰጡ አስተያየቶች ተጨባጭ እና ሉሇኩ የሚችለ
መሆናቸውን ማረጋገጥ፣
ቅዴሚያ ትኩረት የተሰጠባቸው ነጥቦችን አንዴ ሊይ መመዯብ እና
በሁለም ሊይ መስማማት (ስም/ርዕስ)
በእያንዲንደ ቅዴሚያ ትኩረት ተሰጥቶ በቀረበው መሌእክት ሊይ
መወያየት እና በሇውጥ መሇኪያ ሰንጠረዥ ውስጥ ማስቀመጥ፣

የሇውጥ መሇኪያ ሰንጠረዥ ማዘጋጀት (ሁለም እንዱያየው በቻርት ሊይ ማስፇር)
ቅዴሚያ
ትኩረት
የተሰጠው
መሌእክት

ተግባር
(ጉዲዩን
ሇማከናወን
የሚያስፇሌግ)

ማነው
ተግባሩን
የሚመራው?

ከማን ጋር?
/ስምና ተቋም/

መቼ?
/ተጨባጭ
ጊዜ/

ማስታወሻ
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5.2.5. ክትትሌ እና ተቋማዊነት
የዚህ ዋናው አሊማ የመጀመሪያዉ ዙር ግምገማ ከተዯረገ እና የጋራ የተግባር እቅዴ
ከተዘጋጀ በኋሊ መቆም የላሇበት መሆኑን ማሳየት ነው። ተዯጋጋሚ ዙር ግምገማ
በማዴረግ ተግባሩን ተቋማዊ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ። በግምገማ የሚሰጠው መረጃም
ዘሊቂነት ባሇው መሌኩ አገሌግልት ሊይ ሉውሌ ይገባሌ።
ይህ በዋናነት መረጃን ማሰራጨት፣ የጋራ የተግባር እቅዴ መተግበር እና
የአገሌግልት አሰጣጥ ማሻሻሌን በተዯጋጋሚ ዙር ግምገማ መፇተሽን ይመሇከታሌ።
በዚህ ስር መረጃን በተገኘው ዘዳ ማሰራጨት፣ መዯበኛ የክትትሌ ዘዳዎች
ሇማስተዋወቅ፣ የአፇጻጸም ዯረጃ ሇማውጣትና ሇማዘጋጀት ወ.ዘ.ተ አስፇሊጊ ነው።

የማስመሰሌ ጨዋታ




የትምህርት ወይም የጤና አገሌግልት
ዘርፌን መምረጥ፣
ተሳታፉዎችን ሇሁሇት መክፇሌ
/አገሌግልት ሰጪ (አቅራቢ) እና
አገሌግልት ተጠቃሚ/
የግንኙነት ስብሰባን መሇማመዴ፣
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