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ሰነ 20፣ 2012 ዓ/ም 

ናብ ኣቦ መንበር ቦርድ ማልት፥ 

ናብ ኣባላት ቦርድ ማልት። 

ዋኒኑ: ትካላዊ ናፅነት ማልት ንኽሕሎ ፥ ብ መንፅር ሕጊ  ዝቐረበ ተወሳኺ መብርህራሂ  

ኣብ ዜሓለፈ ሰሙን ቦርድ ማልት ዕላዊ ዜገበሮ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውዳበ ( ኣባል 

ማእኸላይ ኮሚቴ) ዋና መካየዲ ስራሕ ማልት ገይሩ ምሻሙ ትካላዊ ናፅነት ዜግህስ፤ ንተፃብኦ 

ድሌት ( conflict of interest ) ቃልዕን ኣብ ሓፂር ግዛ ተፈጢሩ ዜነበረ ምልዕዓል ዜሃስን ውሳነ 

እዩ ብምባል ኣብ ዓዲ ውሽጢን ኣብ ወፃኢን ንነብር ኣባላትን ደገፍትን ማልት ናይ ተቓውሞ 

ድምፅናን ብዜተፈላለየ ኣገባብ ከምስማዕና ከምኡ እውን ናብ ቦርድ ማልት ቅሉዕ ደብዳቤ 

ከምዜፀሓፍና ዜዜከር እዩ:: ነዙ መበገሲ ብምግባር ብዕለት 14/06/2020 ንልዕሊ 5 ሰዓታት 

ዜወሰደ ብኣማኢት ዜቑፀሩ ተሳተፍትን ልዕሊ 17 ሽሕ ተመልከትን ዜተኸታተልዎ ኦንላይን ዋዕላ 

(zoom meeting) ብምድላው ምስ ኣባላት ቦርድ፣ ደገፍትን ኣባላትን ማልት ምይይጥ ኣካይድና 

ኢና:: ኣብቲ ዜተኻየደ ኣኼባ ዜተረኸቡ ኣባላት ቦርድ ዋላ እኳ ብውልቅኦም ዜተሳተፉ እንተነ 

ብይምልከተና እዩ ብሃልቲ ኣባላትን ደገፍትን ማልት እቲ ዜተገበረ ሹመት ብመንፅር ተፃብኦ 

ድሌትን ትካላዊ ናፅነትን ጥሕሰት ሕጊ ኣሎ እዩ ዜብል ሓሳብ ተወዲቡ ቐሪቡሎምን እዩ። 

ካብቶም ኣብቲ ተ ዜተሳተፉ ኣባላት ቦርድ ፥ ተወሳኺ ናይ ሕጊ ምብርህራህ እንተቐሪቡ ፥ እቲ 

ቦርድ ዜሃቦ ሹመት መሊሱ ከም ዜርኢ ገሊፆም እዮም:: እቲ ዜተገበረ ሽመት ብመሰረት ኣብ 

ስራሕ ዜወዓለ ትካላት ሲቪል ማሕበራት ዜገዜእ ኣዋጅ ቑ.1113/2011 ወሰንቲ መትከላት 

ትካላዊ ናፅነት፣ ንፖለቲካ ይወገነ ምዃን፣ ተፃብኦ ድሌት (conflict of interest) ከምኡውን 

ግልፅነትን ኣሳታፋይነት ኸይዲ ቍፃርን ሽመትን ዋና ስራሕ መካየዲ መሰረታዊ ግድፈት ኣለዎ 

እዩ ብምባል ኣርባዕተ መማረፂ ሓሳባት ካተተ ፤ ምስ ዕስየታትi
 (values) ማልት (ግልፅነት ፥ 

ተሓታትነት ፥ ኣሳታፋይነትን ወለንታውነትን)
 ብምትሕሓዜ ኣብዙ ክቐርብ ተጌሩ ኣሎ፡፡  

መእተዊ 

1. ኩሉ ሰብ ኣብ ገባሪ ሰናይ ትካል ወይ ማሕበር ምስታፍ መሰሉ ኣብ ሕገ መንግስቲ ፌዴሪኢ 

(ዓንቀፅ 38) ሓዊሱ ኣብ ሕግታት ኢትዮጵያን ትግራይን ዜተሓለወ ምዃኑ ዜፍለጥ እዩ፡፡ ብኻሊእ 
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መዳይ ከዓ ሓደ ገባሪ ሰናይ ትካል ወይ ማሕበር ንፖለቲካ ይወገነ ነፃን ዴሞክራሲያዊን 

ክኸውንን እቲ ገባሪ ሰናይ ትካል ውፅኦ ሕገ ደንቢ እውን እዙ ኽብር ክኸውን ይግበእ፡፡ ኣዋጅ 

ቍፅሪ 1113/2011 ኣብ ዓንቀፅ 5(5) ዕላማ እቲ ንማሕበራት መሓድር ኤጀንሲ ኣሳታፊ ዜነ፣ 

ግልፅነትን ተሓታቲነትን ዜሰፍነሉን ውሽጣዊ ምሕደራ ክህልዎም ምብርትታዕን ምድጋፍን 

ሓላፍነት ከምለዎም ብምሕባር ንቶም መትከላት ዜሃቦ ዓብዪ ቦታ የርኢ፡፡ ብተወሳኺ ዓንቀፅ 

2(1)፣ ዓንቀፅ 16(7)ን ዓንቀፅ 62(11) እዙ መትከል እዙ ራጕዱ ዓንቀፃት እዮም፡፡  

______________________________________________________________________ 

i
https://www.tdaint.org/tig/about.php  

 

2. በዙ መሰረት ከዓ እቲ ኣዋጅ ንዝም መትከላት እዙኦም ሕጊ ጌርዎም ኣሎ፡፡ ይኹን እምበር 

መትከላት ከከም ኩነታቶም ሪኢኻ ከመይ ክትግበሩ ኣለዎም ዜብል ዜርዜር ኣብ ኣዋጅ ክወፅእ 

ዜኽእለሉ ዕድል ውስን ስለዜነ ዜርዜሮም ኣብ ታሕተዎት ሕግታትን ስሪት መተሓዳደሪን 

ትካላት/ማሕበራትን እዮም ዜርከቡ፡፡ እዙ ኣብ ይኰነሉ ድማ እቶም ብሕጊ ተቐሚጦም ለዉ 

መትከላት ተተግቢሮም ዶ ኣይተተግበሩን ዜብል ምስ ሎ ወድዓዊን ጭቡጥን ኵነታት 

ኣተሓሒዜካ ብምምርማር እዩ ድምዳመ ዜረክብ፡፡  

3. ወድዓዊ ኩነታት ከይረኣኻ ሓደ ዓንቀፅ ብደረቑ ብዜመስለካ ጥራሕ ምምርማር ናብ ጌጋ 

ክመርሕ ይኽእል እዩ፡፡ እቲ ኣብ ቀረባ ጊዛ ዜረኣናዮ ካብ መትከል ዜወፀ ኣተረጓጕማ ሕገ 

መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ርእየና ሓንቲ ዓንቀፅ መዙዜካ ምስ ካልኦት ዓንቀፃት ከየናበብካን 

ወድዓዊ ኵነታት ኣብ ግምት ከየእተኻን ዜውሰን ውሳነ ኣብ መወዳእታ ሽቶኡ ከምይወቅዕ እዩ፡

፡ 

4. ማልት ከም ገባሪ ሰናይ ትካል ምኽባር እዝም መትከላትን ምኽታል እዙ መስርሕን ግቡእ ኣለዋ፡፡ 

እቲ ንዙ ሪኢቶ መልዓሊ ኰይኑ ሎ ሽመት ምስዝም መትከላት ዜፃባእ ከምዜነን እዙ ድማ 

ንቲ ዕላማን ዓንቀፃትን ኣዋጅ ዜዳፋእ ምዃኑ ትካላዊ ናፅነት፣ ምውጋድ ተፃብኦ ድሌትን ኣብ 

ከይዲ ሹመት ዜተፈፀመ ጌጋን መሰረት ብምግባር ኣብ ታሕቲ ትንታነ ሕጊ ተውሂቡ ኣሎ፡፡ 
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ሪኢቶ ሕጊ 1፡ ፓለቲካዊ ውግንና ዘይብሉ ምዃን፥ ትካላዊ ናፅነት ብዝምልከት 

5. ኣብ ማልት ተፈፃሚነት ለዎ ኣዋጅ ፌደራል ሲቪል ማሕበራት ቍፅሪ 1113/2011 ዓንቀፅ 16(7) 

ከም ዜድንግጎ ፥ ዜነ ይኹን ማሕበር ውሽጣዊ ምሕደራኡ መትከላት ዴሞክራሲ መሰረት 

ዜገበረ፣ ይሻራዊን ካብ ዜኾነ ዓይነት ፅዕንቶ ነፃ ክኸውን ኣለዎ::  

6. ኣብዙ ዜተልዓለ ሓደ መከራኸሪ ነጥቢ እዙ ድንጋገ ከም ሓዱሽ ንዜምዜገቡ ማሕበራት እዩ፤ 

ማልት ቐዲሙ ዜተጣየሸ ስለዜኾነ በዙ ድንጋገ ኣይግዚእን ዜብል እዩ:: ብመሰረቱ ኣዋጅ 

ቍ.1113/2011 ኣብ መእተዊ ብግልፂ ከምዜገለፆ ዕላማ እዙ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣብቲ ቅድም ክብል 

ወፂኡ ዜነበረ ኣዋጅን ኣሰራርሓን ዜተርኣዩ ጉድለታትን ንምምዕርራይ እዩ ይብል:: ካብዙ 

ብተወሳኺ እዙ ሓዱሽ ኣዋጅ ኣብ ዓንቀፅ 3 ወሰን ተፈፃሚነት ከምዜገለፆ እዙ ኣዋጅ ከም ማልት 

ዜበሉ ብፌደራል ዜተመዜገቡን ንቕድሚት ዜምዜገቡን ነፃ ማሕበራት ተፈፃሚ  ከም ዜነ 

ብግልፂ ተደንጊጉ እዩ:: ብተወሳኺ ኣብዙ ኣዋጅ ዓንቀፅ 87(2) ከምዜተጠቐሰ ዜነ ይኹን ምስ 

እዙ ኣዋጅ ዜፃባእ ኣሰራርሓን ልምድን በዙ ኣዋጅ ዜተስዓረ ከም ዜነ ብግልፂ ተገሊፁ እዩ:: 

ስለዜነ ቦርድ ማልት ብኣዋጅ ቍ.1113/2011 መሰረት ኣብ ማልት ለዉ ስሪታትን ኣሰራርሓን 

ምፍታሽን  ምስቲ ኣዋጅ ዜፃብኡ ኣሰራርሓታት ምስትክኻልን ምምዕራይን ግቡእ ኣለዋ:: 

7. ብመሰረት ዓንቀፅ 16(7) እቲ ኣዋጅ ካብተን ውሽጣዊ ምሕደራ ዜምስረተለን መትከላት ሓንቲ 

ዴሞክራሲያዊነት እያ፡፡ ዴሞክራሲ ማለት መሪሕነት ህዜቢ ማለት እዩ፡፡ ሓደ ማሕበር/ትካል 

ዴሞክራሲያዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት ድማ ውሳነታቱን ከይዲታቱን ብቐንዱ ኣባላቱ ኣሳታፋይ 

ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ፡፡  

8. ዴሞክራሲ ከይዲ እዩ፡፡ እቲ ዜድለ ስርዓት ዴሞክራሲ ዋላ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዜመፅእ ተይኰነ 

ምርድዳእ ዜግበረሉ ግን ኣብቲ ዜተረኸበ ኣዎንታዊ ክያዶ እናጠናኸርካ ምጕዓዜ እምበር 

ንድሕሪት ምምላስ ክህሊ ከምይብሉ እዩ፡፡ ሓደ መግለፂ ዕቤት ዴሞክራሲ ፥ ምህላው ነፃ 

ሲቪል ማሕበራት እዩ፡፡ ካብ ብድሌትን ፍቓድን በዓል ስልጣን መንግስቲ ወፂአን ነፃ ዜኾና 

ማሕበራት ምርኣይ ሓደ ኣካል ከይዲ ዴሞክራሲ እዩ፡፡ ዋና ፀሓፊ ውድብ ሕቡራት መንግስታት 

ሲቪል ማሕበራት ዜምልከት ኣብ ዜተዳለወ ዋዕላ ኣብ ዜገበርዎ መእተዊ መደረ ፥ ነፃን 

ይወገናን ሲቪል ማሕበራት መልሲ ዜህብ ምሕደራን (responsive governance) ዴሞክራሲን 

ንምትካል ዓንዲ ሕቖ ምዃነን ገሊፆም ኔሮም፡፡ ኣብዙ ዋዕላ ንሲቪል ማሕበራት ሓደጋ ኢሎም 

ካብ ዜተጠቐሱ ሓደ መንግስቲ ዜቆፃፀረን ማሕበራት/ትካላት እናበዜሓ ምኻደን ካብ መንግስቲ 

ነፃ ዜኾና ማሕበራት ዜህልወን ቦታ እናፅበቦ ምምፅኡ እዩ፡፡  
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9. ኣብ ትግራይ እንትንመፅእ መብዚሕቲአን ሲቪል ማሕበራት ብውድብን መንግስቲን ዜውነና 

ወይ ጥቡቕ ክትትልን ድጋፍን ዜግበረለን እየን፡፡ ካብ ታሕተዋይ ብርኪ ምሕደራ ናብ ዜለዓለ 

ምሕደራ እንትንኸድ ፥ እዙ እናቐነሰ ክኸይድ እዩ ተብሂሉ ይግመት፡፡ ይኹን እምበር እተን ኣብ 

መላእ ክልል ዜሰርሓ ማሕበር መናእሰይ፣ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን እውን ካብዙ ዜወፃ 

ኣይኮናን፡፡ እዙ ከዓ ኣብ ምዕባለ ዴሞክራሲን ምጥንኻር ሲቪል ማሕበራትን ናይ ባዕሉ ኣሉታዊ 

ግደ ተፃዊቱ እዩ፡፡ ንኣብነት ማእከላዊ ኮሚቴ ገዚኢ ውድብ መንግስቲ ክልል ዜመርሕ ሎ 

ውድብ ህወሓት ኣብ 2010 ንኣስታት 35 መዓልቲ ኣብ ዜገበሮ ዋዕላ ብዕምቈት ምሕዳስ ሲቪል 

ማሕበራት ኣብ ምጥንኻር ድኹም ኣፈፃፅማ ከም ዜነበሮን እኳ ደኣስ እተን ማሕበራት 

ብላዕለዋይ ኣመራርሓ ብቐጥታ ክምርሓ ብምግባርን ብዜተፈላለዩ ተግባራትን ኣብ ምድኻመን 

ግደ ከምዜተፃወተ ገሊፁ:: 

10. ካሊእ ወሳኒ መትከል ተጌሩ ዜተቐመጠ ናፅነት ትካላት እዩ፡፡ ምስ ናፅነት ትካል ተተሓሒዘ ዜለዓል 

ነጥቢ ትካላዊ ናፅነት እንታይ ማለት እዩ? ወይ ትካላዊ ናፅነት ማልት ኣብ ሓደጋ ወዲቑ እዩ ወይ 

ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እዩ ዜበሃል ከመይ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም እንተሎ እዩ ዜብል እዩ::  

11. ትካላዊ ናፅነት ብቐጥታን ብተዋዋሪን ናብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ:: ትካል ከም ትካል 

ብቐጥታ ኣብ ትሕቲ ቍፅፅር ካሊእ ሳልሳይ ወገን ተውዒሉ እዙ ግልፂ ወይ ቀጥታዊ ጥሕሰት 

ናፅነት ሲቪል ማሕበር እንትኾን ከምዙ ዓይነት ዓይኑ ፍጠጠ ፀቕጢ ድሕሪ  90ታት ዳርጋ የለን 

ክብሃል ይከኣል:: እቲ ብተደጋጋሚ ዜርአ ፅዕንቶ ብተዋዋሪ ዜግበር ፅዕንቶ እዩ፡፡ ብቐንዱ 

ላዕለዋይ ኣመራርሓ ትካል ብምቍፅፃር ወይ ኢዱ ብምጥምዚዜ ዜግበር ተዋዋሪ ፅዕንቶ እዩ:: 

ተዋዋሪ ፅዕንቶ ዜፍለጥን ዜነበረን ብምዃኑ መብዚሕቲአን ኣብ ዓለም ለዋ ሓገዜ ወሃብቲ 

ትካላት ከም ሕብረት ኣውሮጳ፣ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት (UNDP)ን ክፍሊ 

ዓለምለኸ ልምዓት (DFID)ን ናፅነት ሲቪል ማሕበር ከም ቅድመ ኩነት ብምርኣይ ሓገዜ 

ተቐበልቲ ትካላት ንትካላዊ ናፅነተን ንምሕላው ዳልወኦ ፖሊሲን ዜርዜር መምርሒታትን 

ከምሎ እኹል ፈተሻ ይገብራ እየን::  

12. ብተወሳኺ ሓደ ትካል ነፃ ክኸውን ኣለዎ ጥራሕ ይኰነስ ነፃ መሲሉ እውን ክርአ ይግባእ፡፡ እዙ 

ክዓ ጥርጣረታት ብምልዓል ናፅነቱ ከምዜሰኣነ ዜግመተሉ ኩነታት ክፈጥር ስለዜኽእል እዩ፡፡  

13. ምስዙ ዜተተሓሓ ኣብቲ ኣዋጅ ዜተቐመጠ ካሊእ መትከል ድማ ካብ ወገናዊነት ዜረሓቐ ምዃን 

ዜብል እዩ፡፡ ዓንቀፅ 2(1) እቲ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበር ንፖለቲካ ይወገነ (non-partisan) ክን 

ኣለዎ እዩ ዜብል:: እዙ መትከል ኣብቲ ቅድሚ ሕዙ ዜነበረ ንማሕበራት ዜገዜእ ሕጊ ይተደንገገ 
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ባህርያት ሲቪል ማሕበር ብሓዱሽ ኣንፈት ዜቐረፀ በዙ ኣዋጅ ኣቢሉ ዜተኣታተወ ወሳናይ መትከል 

እዩ::  

14. ሓደ ትካል ዜግለፅን ዜውከልን ብመካየዲ ስራሕ ኣቢሉ እዩ:: ኣብቲ ስሪት መተሓዳደሪ ማልት 

እውን እዙ ምዃኑ ይሕብር፡፡ ስለዜነ ሓደ መካየዲ ስራሕ ሓደ ፖለቲካ ውድብ ፈልዩ ብተግባር 

ዜገብሮ ድጋፍ ይኹን ትሕብብር ናይ ውልቀ እዩ ኢልካ ዜሕለፍ ኣይኰነን:: ብፍላይ ክዓ ባዕሉ 

እቲ መካየዲ ስራሕ ኣካል እቲ ላዕላዋይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ዉዳበ ኣብ ዜነሉ ኩነታት ካሊእ 

ሰብ እቲ መካየዲ ስራሕን ትካልን ብዓይኒ መርፍእ ተይኰይኑ ክልቲኦም ፈላልዩ ክርእየሉ 

ዜኽእለሉ ኩነታት የለን::  

15. ኣብ መንጎ ሲቪል ማሕበራትን መንግስቲን ሎ ርክብ ዜውሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት ባህሪ እቲ 

መንግስቲ ዜመስረተ ውድብ፣ ጥንካረ ውልቃዊ ትካላትን ሲቪል ማሕበራት ዜኽተልኦ 

ስትራተጂን ድምር ውፅኢት ምዃኑ ምሁራን ይሕብሩ፡፡ ካልኦት ዴሞክራሲያዊን ዜማዕበላን 

ዓድታት ብቐንዱ መንግስቲ ኣብ ነፃ ሲቪል ማሕበራት ዜገብሮ ኢድ ኣእታውነት ንኽቕንስ እየን 

ዜሰርሓ፡፡ እምበር ከም ተግባር በዓል ስልጣን መንግስቲ ወይ ፖለቲካዊ ውድብ ምስ ፖለቲካ 

ምትእስሳር ይብሎም ሲቪል ማሕበረሰባት ምምራሕ ዜተለመደ ኣይኰነን፡፡ 

16. ኣብዙ ጕዳይ ናፅነት እቲ ሓደ ኣገዳሲ ነጥቢ እዙ ጉዳይ ዜተልዓሎ ሰብ ኣብ ክልተ ወይ ካብኡ 

ንላዕሊ ትካላት ለዎ ቦታ ሓላፍነት ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ፡፡ ንኣብነት ፖለቲካዊ ውግንና 

እንትንወስድ ሓደ ኣባልን ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ፖለቲካዊ ውድብን ክህልዎም ዜኽእል 

ተፅዕኖ ማዕረ ኣይኮነን፡፡ ኣብ ሓደ ትካል ሰራሕተኛ ኰይኑ ዜሰርሕን ኣመራርሓ ዜነን እውን 

ብማዕረ ሚዚን ኣይረኣዩን፡፡ ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚርና ቤተሰብ፣ ማሕበርን ሃገርን እናበልና 

እንትንኸድ ውልቃዊ ዓቕሚ ምውሳን እናቐነሰ እዩ ዜኸይድ፡፡ ብኡ መጠን ክዓ ሓደ ሰብ ኣብ ሓደ 

ትካል ለዎ ቦታ ሓላፍነት እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ፥ መጠን ተፅዕኖኡ ካብ ምውሳኽ ንላዕሊ እቲ 

ብተፅዕኖ ዜሰርሖ ስራሕ ምፅኦ ኪሳራ እውን ከቢድ ይኸውን፡፡ 

17. ከም መርኣያ ንምውሳድ ዜኣክል ሕጊ መረፃ ኢትዮጵያ ኣዋጅ ቍፅሪ 1162/2011 ብዚዕባ 

ተዓብቲ መረፃ እንትድንግግ ናይዙ ፍልልይ ብግልፂ የርኢ እዩ፡፡ ኣብ ዓንቀፅ 115(1)(ለ) እቲ 

ኣዋጅ መረፃ ክዕብ ዜበለ ሲቪል ማሕበር ካብ ውግንና ዜረሓቐን ነፃን ክኸውን ከምለዎ 

እንትገልፅ ኣብ (ሐ) ድማ ኣባላት ቦርድን መሪሕነትን እቲ ሲቪል ማሕበር ኣባል ዜነ ይኹን 

ውድብ ፖለቲካ ይምዃኖም ከም ረቛሒ የቕምጥ፡፡ እዙ እንትንበብ ኣባላት እቲ ሲቪል ማሕበር 

ኣባላት ዜነ ይኹን ውድብ ፖለቲካ ዋላ እንተኑ እቲ ማሕበር/ትካል ካልኦት ረቛሒታት 
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እንተማሊኡ ተዓዚቢ ክኸውን ከምዜኽእል እዩ፡፡ ብተፃራሪ ቦርድን መሪሕነትን ኣባላት ውድብ 

ፖለቲካ እንተኾይኖም ግን እቲ ማሕበር/ትካል ተዓዚቢ ክኸውን ከምይኽእል እዩ ዜገልፅ፡፡ እዙ 

ማለት ክዓ ኣመራርሓ ሓደ ውድብ ፖለቲካ ዜኾነ ሰብ ኣመራርሓ ሓደ ሲቪል ማሕበር 

እንትኸውን ናፅነትን ይሻራዊነትን ወገናዊነትን ማሕበር/ትካል ኣብ ሕቶ ከእትዎ ከምዜኽእል 

እዩ፡፡ 

18. ሓደ ትካል ትካላዊ ናፅነት ንምርግጋፅ ጭቡጥ ዜነ ፀገም ክሳብ ጋጥሞ ጥራሕ እውን ክፅበ 

የብሉን፡፡ እቲ ፀገም ክመፅእ ዜኽእል (potential) ፀገም ተኾይኑ እውን ንትካላዊ ናፅነት ዜዳፋእ 

እዩ፡፡ ብኻሊእ መዳይ ክዓ ዋላ ጭቡጥ ነገር ኣይሃሉ ሪኢቶ (perception) ኣባላት (ወይ ህዜቢ) 

ዓብዪ ቦታ ይወሃቦ፡፡ ይትረፍዶ ኣብ ሲቪል ማሕበራት ኣብ ትካላት ንግዲ እውን ሓደ ሰብ ናፅነት 

እቲ ትካል ዜፃባእ ነገር ፈፂሙ ዜብል ሕቶ እንትለዓሎ ክሻብ ስሩዕ ምፅራይ ተጌሩ ውሳነ ዜወሃብ 

ካብ ዜሓዝ ሓላፍነት ክእገድ ወይ እውን ክልዓል ይግበር እዩ፡፡  

19. እዙ ኣሰራርሓ ከከም ባህሪ እቲ ማሕበር ዜፈላለ እዩ፡፡ ሲቪል ማሕበራት ኣብ መንጎ ምሉእ ናፅነት 

ክህልዎም ዜግባእ ከም ኣብያተ ፍርዲን ኣካላት ፍትሕን ዜበሉ ትካላትን ትካላት ንግዲን ለዉ 

ጌርና ክንወስዶም ንኽእል፡፡ ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ሎ እንትንርኢ ሓደ ዳይና ዋላ ከም ካሊእ 

ሰራሕተኛ መንግስቲ ሓላፍነት ስርሑ 8 ሰዓት እንትን ፥ ገሊኦም ተወሰኽቲ ስራሕቲ ኣብቲ 

ስሩዕ ስርሑ ተፅዕኖ ዜፈጥርሉ እንተይኰይኑ ኣብ ካሊእ ተወሰኽቲ ስራሕቲ ከይሰርሕ ግን 

ክልከላ ይግበረሉ እዩ፡፡ ምኽንያቱ ድማ ዋላ ርኡይ ፀገም ኣይሃሊ ኣብ ሕብረተሰብ ዓብዪ እምነት 

ክህልወን ዜግባእ ኣብያተ ፍርዲ ክመፅእ ዜኽእል ወይ ድማ ኣብ ዜምስረት ሪኢቶ ትካላዊ 

ናፅነተን ዜዳፋእ ክኸውን ወይ ክመስል ስለይብሉ እዩ፡፡  

20. ሲቪል ማሕበራት ክንዲ ኣብያተ ፍርዲ ዜገብረኦ መጠን ጥንቃቐ ክገብራ ኣለወን እኳ እንተ 

ይተብሃለ ፥ ትካላዊ ናፅነተን ኣብ ምሕላው ግን ልዑል ጥንቃቐ ክገብራን ፥ እዙ ክዓ እቲ ፀገም 

ምስተፈጠረ ጥራሕ ይኰነስ ክፍጠር ኣብ ዜኽእለሉ ኵነታት እውን ኣቐዲመን መፍቲሒታት 

ከናድያን ኣለወን፡፡ ስለዜነ ውፅኢቱ ኣቐዲሙ ንዜፍለጥ ፅዕንቶ ፖለቲካ ንጐኒ ብምግዳፍ 

ዜተሾመ ሰብ ከምኡ ኣይኸውንን/ኣይገብርን ዜብል መግለፂ ጌጋ ክሻብ ዜፍፀም ንፅናሕ ከም 

ማለት ይኑ እቲ ቦርድ ንመትከላውነትን ትካላዊነትን ዜሃቦ ትሑት ቦታ ረድእ እዩ:: 

21. ብተወሳኺ ኣብ ላዕሊ ከምዜተቐመጠ ፥ ኣመራርሓ ኣካላት ነፃ ወይ ይሻራዊ ክኑ ኣለዎም 

ጥራሕ ይኰነስ ከምኡ እዮም ተብሂሎም እውን ክግመቱ ኣለዎም፡፡ እዙ እንተ ይኰይኑ ሎ 

ጥርጣረ መሊኡ ሓቅነት እንተይሃለዎ እውን ንቲ ትካል ናይ ምጉዳእ ዕድል ግን ይህልዎ፡፡ ኣብ 
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ዜሓለፈ ዜተኻየደ ኦንላይን ዋዕላን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታትን ዜግለፅ ሎ ሰኸፈታት 

ሓቅነቶም ምርግጋፅ ኣድለየ ኣየድለየ ማልት ኣብ ኣባላታ መሰረት ዜገበረት ማሕበር ከም ምዃና 

መጠን ንዜለዓል ስግኣታት ግቡእ ትኹረት ሂባ መፍትሒ ክተናዲ ኣለዋ፡፡ 

ሪኢቶ ሕጊ 2፡ ተፃብኦ ድሌት (Conflict of interest) 

22. ምውጋድ ተፃብኦ ድሌት ኣብ ዜነ ይኹን ትካል ወይ ኣሰራርሓ ዓብዪ መትከል ሕጊ ኰይኑ 

ንረኽቦ፡፡ መጠን ኣገዳስነቱ ክዓ ካብ ትካል ናብ ትካል ዜፈላለየ ይኸውን፡፡ ሕግታት ተፃብኦ ድሌት 

እዙኦም እዮም ኢሎም ንምዜርዚር ኣፀጋሚ ስለዜኖም መብዚሕቲኡ ጊዛ ብውሽጣዊ 

ኣሰራርሓ ወይ ከከም ኵነታቱ ብፍርዲ ወሃቢ ኣካል ክውሰኑ ከም መትከል ኣቕሚጦም እዮም 

ዜሓልፍዎ፡፡ ኣብዙ ናትና ኩነታት ድማ ከምቲ ኣድላይነትን ክብደትን እቲ ጉዳይ ንውስኖ 

ንኸውን፡፡   

23. ሓደ ተፃብኦ ድሌት ሓደ ኣመራርሓ ወይ ውሳነ ዜህብ ኣካል ጥቕሚ ዜወከሎ ትካል ኣሕሊፉ 

ንውልቃዊ ጥቕሚ ወይ ንኻልእ ሳልሳይ ወገን ክህብ ኣብ ፅዕንቶ ዜወድቀሉ ኩነታት ዜገልፅ እዩ 

(Dennis Thompson, 1993)፡፡ ንኣብነት ኣብ ኤሜሪካን ምዕራባውያን ሎ ተሞክሮ ተሪእና 

ንኢንዱስትሪ ዜሰርሕ ሳይንቲስትን ተመራማሪን ንመንግስቲ ኣማኻሪ ክኾን ኣይፍቀደሉን 

ምኽንያቱ ተፃብኦ ድሌት ኣሎ ተብሂሉ ስለ ዜግመት:: ተፃብኦ ድሌት ኣብ ኩሎም ዓይነታት 

መንግስትን ይመንግስታዊ ትካላትን ዋላ ኣብ መጠን ኣፈላላይ ይሃልዎ ዳርጋ ብመዓልታዊ 

ብርኪ ከጋጥም ዜኽእል ዓብዩ ትካላዊ ሓደጋ እዩ:: ስለዜነ መብዚሕትኦም መንግስታዊን 

ይመንግስታዊን ትካላት ንሰራሕተኛታትን መሪሕነት ዜገዜእ መስርሕ ተሓታትንትን ግልፅነትን 

ብምዜርጋሕ ተፃብኦ ድሌት ይቃለሱ ፥ ገለገሊኦም ብፍላይ ዓበይቲ ትካላት ክዓ ተፃብኦ ድሌት 

ኣድቂቖም ንምክልኻልን ንምቍፅፃር ኽእሎም ተፃብኦ ድሌት (conflict of interest) ዜገዜእ 

ፖሊስን ዜርዜር መምርሒን ኣለዎም::   

24. ዓንቀፅ 62(11) ኣዋጅ ቍፅሪ 1113/2011 ዜኾነ ኣባል፣ ኣመራርሓን ሰራሕተኛን ስርሑ ኣብ 

ካይደሉ እዋን ጥቕሚ ትካሉ ንምቕዳምን ተፃብኦ ድሌት ከይፍጠር ምክልኻልን ሓላፍነት ኣለዎ 

ይብል፡፡ እዙ ከምሎ ይኑ ልዕል ክብል ከምዜተገለፀ ፥ ውሽጣዊ ምሕደራ ሲቪል 

ማሕበራት መትከላት ዴሞክራሲ ዜኑ ግልፅነት፣ ተሓታትነትን ከምኡውን ልዕልነት ሕጊ 

መሰረት ዜገበረ ክን ከምለዎ ተደንጊጉ እዩ::  



8 
 

25. ናብ ናትና ጕዳይ እንትንምለስ ናይቲ ዜተሾመ ሰብ ኣብቲ ውድብ ፖለቲካ ዜሓዝ ቦታ (ላዕለዋይ 

ኣመራርሓ)፣ ኣብ ማልት ዜሕዝ ቦታ (መካየዲ ስራሕ) ምስ ባህሪ ማልት (ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ 

ኢላ ብኣባላታ ብዜግበር ደገፍ ትነብር ምዃናን “ፕሮጀክት ሓድነት ተጋሩ ምዃናን) ዜብላ 

ነጥብታት ኣተሓሒዜካ እንትንርእዮ ፥ ተፃብኦ ድሌት ክፍጠረሉ ዜኽእል ዕድል ሰፊሕ ይገብሮ፡፡   

26. ሓደ ሰብ ኣብ ትካል ዜሓዝ ቦታ እናዓበየ ክኸይድ ከሎ ተወካሊ እቲ ትካል ናይ ምዃን ዕድሉን 

ግቡኡን እናዓበየ ይኸይድ፡፡ በዙ ክዓ ኣባል ወይ ታሕተዋይ ሰራሕተኛ ትካል ዜኾነን ኣመራርሓ 

ትካል ዜኾነን ሓደ ዓይነት ሓላፊነት ክሽከሙ ኣይኽእሉን፡፡ ኣብ መዓልታዊ ስራሕቱ እቲ 

ኣመራርሓ ኣካል ካይዶም ተግባራት ንቲ ትካል ወኪሉ የካይድ ተብሂሉ ናይ ምትርጓም ዕድሉ 

ሰፊሕ እዩ፡፡ ክልተ ትካል ኣብ ዜመርሐሉ እዋን ድማ ንሓደ ትካል ኢሉ ዜገበሮ ነገር ንቲ ካሊእ 

ትካል ኢሉ ዜገበሮ ከምዜነ ተገይሩ ክትርጎም ዜኽእለሉ ዕድል ኣሎ፡፡  

27. ካሊእ ምስዙ ተተሓሒዘ ዜልዓል ነጥቢ ነገራት ንኽልወጡ ጐስጓስ ምግባር (advocacy) ባህሪያዊ 

ስራሕ ሓደ ማሕበር ተጌሩ እናተወሰደ እዩ፡፡ እቲ ግልጋሎት ምሃብ ንበይኑ ጎስጓስ ክዓ ንበይኑ 

ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት ሕዙ እናተቐየረ እዩ፡፡ ንኣብነት ኣብ ትምርቲ ዜሰርሕ ማሕበር/ትካል 

ኣብ ጉዳያት ትምርቲ ግልጋሎት ካብ ምሃብ ዜለለ ኣብቲ ሴክተር ክልወጥ ይግበኦ ኢሉ ዜሓስቦ 

ነገር ክልወጥ ምፅዓሩ ይተርፍ እዩ፡፡ እቲ ነባር ኣዋጅ ሲቪል ማሕበራት ኣዋጅ ቍፅሪ 621 

ብሓዱሽ ኣዋጅ ቍፅሪ 1113 ክቕየር ካብ ዜገበሩ ምኽንያታት ሓደ እዙ እዩ፡፡ ብዙ መንፅር 

እንትርአ ብውድብካ ዜወሰንካዮ ፖሊሲ ናብቲ ትመርሖ ማሕበር መፂእኻ ክቕየር ጐስጓስ 

ምግባርን ንመንግስቲን ንዑኡ ንዜመርሕ ውድብን ፀቕጢ ምግባር ኣፀጋሚ እዩ፡፡   

28. እዙ ክዓ ብሕጊ እውን ዜተደገፈ እዩ፡፡ ዓንቀፅ 62(4) ናይቲ ኣዋጅ ሲቪል ማሕበራት ኣብ 

ዜተዋፈርሉ ሴክተር ለዉ ሕግታት፣ ፖሊሲታትን ኣሰራርሓታትን ክልወጡ፣ ክመሓየሹ ወይ 

ሓደሽቲ ሕግታትን ፖሊሲታትን ክወፅኡ ሓሳብ ምቕራብ ይኽእሉ እዮም ይብል፡፡ እዙ ምስቲ 

ዓንቀፅ 6 ስሪት መተሓዳደሪ ውድብ ህወሓት ዜጋጮ እዩ፡፡ ዓንቀፅ 6(4) እቲ ስሪት ከምዙ ይብል፡  

“ብውድብ ካብ ዜተወሰኑ ውሳነታት ዜተፈለየ ሓሳብ ለዎም ኣባላት ንዜተፈለየ 

ሓሳቦም ኣብ ሕጋዊ መድረኻት ናይቲ ውድብ ናይ ምቕራብን፣ እቶም ውሳነታት 

ንኽልወጡ ብሕጋዊ መገዲ ናይ ምፅራርን መሰል ኣለዎም፡፡ ካብዙ ተበጊሶም ንዜተፈለየ 

ሓሳቦም ካብ ሕጋዊ መድረኻት ናይቲ ውድብ ወፃኢ ክዜርግሑ፣ ናይቲ ውድብ 

ውሳነታት ክፃረሩን ከዐንቅፉን ክልክል እዩ፡፡ ከምዙ ዓይነት ተግባር ከም ፀረ ውድብ 

ጉጅላዊ ምንቅስቓስ ዜሕሰብ ይኸውን፡፡”  
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29. ካብዙ ሓሊፉ ድማ ብኣዋጅ ሲቪል ማሕበራትን ብስሪት መተሓዳደሪ ማልትን መሰረት ፥ ቐንዲ 

ሓላፍነት መካየዲ ስራሕ ዜተመደበሉ ስራሕ ምስራሕ እዩ፡፡ እዙ ንምግባር ድማ ጊዛ፣ ጉልበትን 

ኣቓልቦን ይጠልብ፡፡ ዋላኳ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ብመተሓዳደሪ ደንቢ እቲ ውድብ 

መሰረት ኣኼባ ናይ ምስታፍ ግቡኡ ኣብ ዓመት 4 ጊዛ እዩ እንተበለ ብተግባር እንትርአ ግን 

ካብዙ ብጣዕሚ ዜተፈለየ እዩ፡፡ በዜሒ ኣኼባታት ከምለዎ ኮይኑ ኣብ ሓደ ጊዛ ዜግበር ኣኼባ 

እውን ብዘሕ ጊዛ ዜወስድ እዩ፡፡ ኣብዙ ለናሉ ኩነታት ይንና እንትንርእዮ ፥ እናወሰኸ እምበር 

እናቐነሰ ዜኸደሉ ዕድል ዜነኣሰ እዩ፡፡ እዙ እንትኸውን ክዓ ንማልት ምግልጋልን ውድባዊ ዕማማት 

ኣብ ምፍፃምን ትህቦ ኣቓልቦን ጊዛን እኹል ኣብ ይኰነሉ እዋን ኣብ ተፃብኦ ድሌት የእትወካ፡፡            

30. ማልት ብመንግስቲ ደረጃ ዜወፅእ ዜርዜር ተፃብኦ ድሌት ስሪት ከይተፀበየት ከም ካልኦት ትካላት 

ንትካላዊ ቐፃልነት ክትብል ተፃብኦ ድሌት ከየጋጥም ክትከላኸል ናይ ግድን እዩ:: ስለዜነ ቦርድ 

ማልት ዋላ እኳ ከም መጠን ቦርድ ተፃብኦ ድሌት ምክልኻል ፖሊሲን ስሪታትን ናይ ምውፃእ 

ግቡኡ ይተዋፅአ እንተነ ኣብ ዜገበሮ ሹመት ግን ፥ ተፃብኦ ድሌት ኣሎ ዜብል ካብ ኣባላትን 

ደገፍትን ተቓውሞ እንትሰምዕ እንተንኣሰ ሰብ ሞያታት ብምምዳብ ተፃብኦ ድሌት ኣሎ ዶ የለን 

ዜብል ጭብጢ ሒዘ እኹል ምፅራይ ክገብር ይግባእ:: ብመሰረቱ እውን ኣባላትን ደገፍትን 

ማልት ጥራይ ይኰነስ ብመሰረት ደንቢ ቍፅሪ 168/2009 ዜኾነ ሰብ ተፃብኦ ድሌት  ኣሎ ዜብል 

ጥቆማ እንትቕርብ ቦርድ ማልት እቲ ዜቐረበሉ ጥቆማ እኹል ምፅራይ ብምግባር ውሳንኡ ክዓ 

ብዕሊ ናይ ምፍላጥ ግቡእ ኣለዎ:: ሕዙ ውን ኣይረፈደን ፖለቲካዊ ስልጣንን ሓላፍነትን እቲ 

ተሸያሚ ብምግንዚብ ተፃብኦ ድሌት ክህሉ ይኽእል ዶ ኣይኽእልን ዜብል እኹል ምፅራይ ምግባር 

ንማልት ረብሓ ዜህብ እምበር ዜጎድእ ኣይኰነን፡፡ 
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ሪኢቶ ሕጊ 3፡ ኣሳታፋይነት ፥ ግልፅነትን ተሓታታይነትን ኸይዲ ሽመት ዝምልከት  

31. ኣብ ዓንቀፅ 5(5) ከምዜተደንገገ ኣዋጅ ቍፅሪ 1113/2011 ንኽወፅእ ምኽንያት ካብ ዜኾኑ ቀንዲ 

ዕላማታት እቲ ሓደ  ስርዓት ውሽጣዊ  ምሕደራ ትካላት ሲቪል ማሕበራት ኣሳታፊ፣ ግልፅን 

ተሓታታይነት ረጋገፀን ክኰን ምግባር እዩ። እዙ ዕላማውን ኣብ ዓንቀፅ 16(7) ብንፁር ቀንዲ 

መትከል ትካላት ሲቪል ማሕበራት ተብሂሉ ተደንጊጉ እዩ። በዙ መሰረት ኣብ  ዓንቀፅ 60(2) 

ከምዜተደንገገ ትካላት ሲቪል ማሕበራት መካየዲ ስራሕ ዜሽየመሉን ከምኡውን ካብ ሓላፍነት 

ዜለዓለሉን ውሽጣዊ ኣሰራርሓ ክዜርግሓ ኣገዳሲ ይኸውን:: 

32. ብኣባላት ቦርድ ማልት ከምዜተገለፀ ምልክታ ቝፃር ዋና መካየዲ ስራሕ ብዜምልከት ኣብ ከባቢ 

ወርሒ ሕዳር 2011 ዓ.ም ብማሕበራዊ ሚድያ ማለት እውን ብፌስቡክን ትዊተርን ኣካውንት 

ኣባላትን ኣቦ ወንበርን ቦርድ ማልት  ከምዜተለጠፈን ኣብ መንግስታዊ ቤት ዕዮታት እውን 

ከምዜተለጠፈ ተገሊፁ እዩ:: ይኹን ደኣ እምበር እቲ ምልክታ ስራሕ ኣብ ዜተለመዱ መለጠፊ 

ምልክታ ስራሕ፣ ብዘሕ ሰብ ኣብ ዜከታተሎም ቴሌቪዥንን ሬድዮን ከምኡውን ኣብ ጋዛጣን 

ክወፅእ እናተገብኦ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣካውንት ቦርድ ኣባላትን ኣብ ቤት ዕዮታት መንግስቲ 

ጥራይ ክወፅእ ምግባር  እቲ ከይዲ ሹመት ዋና መካየዲ ስራሕ ንህዜብን ኣባላትን ደገፍትን 

ማልት ኣሳታፊን ግልፅን ከይን ዜገበረ ተሓታትነት ዜጎደሎ ከይዲ ክን ዜገብር እዩ:: 

33. ልዕል ክብል  ምልክታ (vacancy announcment) ንህዜቢ ተበፃሒ ኣብ ምግባር ዜተርኣየ 

መሰረታዊ ጌጋ እናሃለወ ኣባላትን ኣቦ ወንበርን ቦርድ ምልክታ ሰሚዖም መልከቱ ሰባት ነቲ 

ስራሕ ብቑዕ ልምድን ብቕዓትን የብሎምን ብዜብል ምኽንያት ብቐጥታ እቲ ስራሕ ዜሓቶ 

ዓቕሚ ኣለዎም ዜበልዎም ኣለሻ ከምዜገበሩን ኣብ ከይዲውን ካብ ዜድለ ንላዕሊ ፍሉይ ዓቕሚ 

ኣለዎ ዜበልዎ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ገዚኢ ውድብ ከምዜረኸቡን እቲ ተደላይ ሰብ ድማ እቲ 

ሽመት ክቕበል ተለሚኑ ድልየቱ ምስ ገለፀ እቲ ሽመት ዕላዊ ከምዜተገበረን ተገሊፁ እዩ:: ይኹን 

ደኣ እምበር እዙ ኸይዲ ብኽልተ ምኽንያት ምስ ኣዋጅ ቍፅሪ 1113/2011 ዜፃባእ ኣካይዳ እዩ::  

34. ሓደ እቲ ቦርድ  ቍፃርን ሽመትን ዋና መካየዲ ስራሕ ዜውስን ኣካል ኰይኑ እናሃለወ  ባዕሉ ሰባት 

ናብ ምእላሽን  ኣብ እግሪ ዜሽወም ሰብ ወዲቑ ዜልምነሉ ኩነታት ምፍጣሩ ባዕሉ በዓል ጉዳይን 

ፈራዲን  ክኾን ዜገብርን ግልፅነትን ተሓታትነትን ጥፍእ ሓደገኛ ኣካይዳ እዩ::    

35. እቲ ቦርድ ፥ ቦታ ዋና መካየዲ ስራሕ ብህዜባዊ ምልክታ (public vacancy) ክርከብ ኣይከኣልን 

ዜብል እምነት ተታሒዘ ነዙ ምኽንያት ብምግባር ንፁር ግምገማን ውሳነን ብምሃብ ኣግባብ 

ለዎ ኣሰራርሓ መሰረት ናብ ካሊእ መማረፂ ክኸድ ይኽእል እዩ:: በዙ መዳይ እቲ ቦርድ እቲ 
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ሕሉፍ ምልክታ ዜተርኣዩ ድኽመታት ብምግምጋም ንህዜቢ ተበፃሒ ዜነ ካልኣይ ምልክታ 

ይለጠፈሉ ምኽንያት ተሸፋፊኑ ዜተሓለፈን ግልፅነት ተሓታታይነት ዜጎደሎን ኣካይዳ እዩ:: 

ምስዙ ብተወሳኺ እቲ ቦርድ ነቲ ስራሕ ዜምጥን ሕፁያት (nominee) ምእላሽ ይሕሽ 

እንተይሉውን እቲ ህዜቢን ኣባልን ደገፍትን ብይ ኣድልዎ ሕፁያት ጥቆማ (public 

nomination)  ክህብሉ ዜኽእሉ ዕድል ከመዓራሪ እናተገብኦ ነ ኢሉ ዕድል ምጥቋም ሕፁያት 

ንባዕሉን ንዜተወሰኑ ሰባት ጥራይ ውሱን ክን ዜተገበረሉ ኣካይዳ ኣሳታፋይነትን ግልፅነትን 

ተሓታታይነት መትከላት ዜጥሕስ ንኔትወርካዊ ኣሰራርሓ (clientelism) በሪ ዜኸፈተ ኣካይዳ 

እዩ:: 

36. ምስ ዕስየታትii
 (values) ማልት (ግልፅነት ፥ ተሓታትነት ፥ ኣሳታፋይነትን ወለንታውነትን)

 ኣንፃር እንትረኣ 

እውን እዜ ሽመት ካብን ኣርባዕተ ወሰንቲ ዕስየታት (values) ማልት ነተን ሰለስተ ማለት እውን 

ግልፅነት ፥ ተሓታትነት ፥ ኣሳታፋይነትን ዜገሃሰ እዩ። 

መደምደምታ 

37. ብይምልከተና በሃልቲ ኣባላትን ደገፍትን መማረፂ መፍትሒ ሓሳባት ከምዜስዕብ ቐሪቡ ኣሎ:: 

38. ቀዳማይ- ላዕለዋይ ኣመራርሓ (ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ) ሓደ ውድብ ፓለቲካ ዋና መካየዲ 

ስራሕ ጌርካ ምሻም ትካላዊ ናፅነት ማልት ዜዳፋእን ከምኡ እውን ወድዓዊን መፃኢን (actual 

and potential) ተፃብኦ ድሌትን ሓደጋ ስዕብ ብምዃኑ ውፅኢቱ ድማ "ፅላል ኩላትና" ዜነት 

ማልት እምነት ኣባላትን ደገፍትን ክትስእንን ይተደለየ ኪሳራን ጕድኣትን ክበፅሓ ዜገብር 

ስለዜነ እቲ ዜተገበረ ሹመት ተቐባልነት ለዎ ኣይኰነን ኢልና ንኣምን፡፡  

39. እዙ ውን ብሓፈሻ ሓላፍነት ፖለቲካ (objective assessment) ብምርኣይ ጥራይ ይኰነስ ድሕሪ 

1993 ዓ/ም ማልት ብጭቡጥ ዜተዳኸመትሉ ኣውራ ምኽንያት ምትፍናን ፖለቲካ ዜፈጠሮ 

ከምዜነ (subjective assessment) ስለተረዳእናን ማልት  ቀጥታዊ ይኹን ተዋዋሪ 

ኣብ  ፖለቲካ ፅዕንቶ መሊሳ ክትወድቕ ስለይንምነን እዩ:: ስለዙ ዜተውሃበ ሹመት ቐራይ 

ኰይኑ ከም ብሓድሽ ኣሳታፊን ግልፅን ተሓታታይነት ረጋግፅ ከይዲ ቍፃርን ሽመትን ክግበር 

ንፅውዕ፡፡ 

40. ካልኣይ- ቦርድ ማልት ዜተገበረ ሽመት ኣመልኪቱ ብይምልከተና ብሃልቲን ከምኡ እውን 

ብካልኦት ኣባላትን ደገፍትን ማልት ዜቐርብ ሎ ተቓውሞ እንድሕር ይተቐበሎ ወይ 

ይኣመነሉ ይኑ ውሳነኡ ተግባራዊ ቅድሚ ምግባሩ ብደንቢ ቍፅሪ 168/2009 መሰረት 

ዜቐረበሉ ጥቆማን ሕቶን ሰሚዑ ግቡእ ምፅራይ ክገብርን (conduct hearing) ውሳንኡ እውን 
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ንዓና ይምልከተና እዩ በሃልቲን ከምኡውን ብዜተፈላለዩ ኣገባብ ተመሳሳሊ ተቓውምኦም 

ስምዑ ለው ኣባላትን ደገፍትን ማልት ብዕሊ ከፍልጠና ንሓትት፡፡ 

41. ሳልሳይ- ቦርድ ማልት ብይምልከተና ብሃልቲን ካልኦት ኣባላትን ደገፍትን ማልት ዜቐረቡ 

ስግኣታትን (concerns) ተቓውሞን ብመትከል ተቐቢሉ ነገር ግን እንደገና ከይዲ ቝፃር ከም 

ብሓድሽ ምጅማር ኣየዋፅእን ዜብል ቅዋም ተሒዘ እንተንኣሰ እቲ ዜተሾመ ሰብ ኣብ ውድብ 

ፖለቲካ ለዎ ሓላፍነት ብይ ገለ ቅድመ ኵነት ክለቅቕን ወረቐት ሽመት ቅድሚ ምቕባሉ 

ተፃብኦ ድሌት  መወገዲ ቅጥዒ (declaration of prevention of conflict of interest that could 

otherwise raise because of his former position) ፈሪሙ ክጅምር ክግበር ኣለዎ፡፡ 

42. ራብዓይ- ኣብ ተራ ቍፅሪ 1-3 ዜተርሩ መማረፂ መፍትሒ ሓሳባት ከምለዉ ኰይኖም 

ዜፀንሑ ነባር ውሽጣዊ ስሪታት (TDA bylaws) ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ኣዋጅ ቍፅሪ 1113/2011 

ከምኡውን ካልኦት ዓለምለኸ ልምድታት ብምቕማር ውሽጣዊ ምሕደራ ማልት ኣሳታፊ፣ 

ግልፅነትን ተሓታትንትን መሰረት ዜገበረን እቶም ዕስየታት (values) ማልት ዜበልናዮም እውን 

ንተግባራውነቶም ፥ ካብ ውግንና ፓለቲካ ነፃ ዜነ ንምግባርን ብይገለ ምድንጓይ ህፁፅ 

ጉባኤ ክፅዋዕን ነዙ ንምፍፃም ክዓ ቦርድ ማልት ግልፂ ስትራቴጂያዊ ትልሚ ክሕንፅፅን ንላቦ።  

ፅላል ኵልና ማልት ነድሕን!! 

ልምዓት ዓዲ ብደቂ ዓዲ!! 

ጐስጓስ ምድሓን ትካላዊ ናፃነት ማልት። 

ቅዳሕ: ንኣባላትን ደገፍትን ማሕበር ልምዓት ትግራይ 
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1. Leake Zegeye   

2. Meaza Gidey   

3. Alem Hadush   

4. Goitom Mekonnen  

5. Abera Lucas  

6. Samson Hadgu  

7. Tsidena Abadi   

8. Gebrehiwot Hadush   

9. Andom Gebreyesus  

10. Weyni Abrha  

11. Lwam Alem  

12. Efta Yohannes 

13. Hailu Kebede  

14. Hailat Berihu  

15. Kibrom Zebib  

16. Tedros G. Belay  

17. Tsigabu Teame  

18. Tsegazeab Shishay  

19. Abi Ataklti   

20. Nechi Abay  

21. Merhawit Teshale 

22. Hideat Zerou 

23. Mehreteab G.  

 

                                                           
 

 


