
 

777777777ተ.ቁ መስፈርቶች      የመረጃ ምንጮች 4መግሇጫ 
1 2 3 4 



 

 

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

የግብአት ስታንዲርድች (20%) 

1.1- የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና የተቋሙ ህንፃዎች (Training Facilities)፣ የሰውኃይሌና የፊይናንስ  አቅም 
ስታንዲርዴ 1፡-  የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ ሇዯረጃው በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሰረት የማሰሌጠኛ ግብዓቶች፤ የመገሌገያ ህንፃዎች 
ፋሲሉቲ እና ሇስሌጠና የሚያገሇግለ  መሳሪያዎች  አሟሌቷሌ (6%) 
አመሌካች 1.1. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ ሇስሌጠና አገሌግልት መስጫ የሚጠቀሙባቸው ክፍልችና ወርክሾፖች 
በተቀመጠሊቸው ስታንዲርዴ መሰረት ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን ባካተተ መሌኩ (በቂ የተፈጥሮ ብርሃን፣ስፋት፣ወዘተ) የታነፁና የተሟለ ናቸው 
(2%) 
1.1.1. ህንፃዎች  እንዯ የአካባቢው ተጨባጭ ሁኔታ የአየር ንብረትና የማቴሪያሌ አቅርቦት ከሲሚንቶ፣ ከአሸዋ፣ ከብልኬት፣ ከዴንጋይና ከሸክሊ የተሰሩና በሚፈሇገው 
ብዛት ስሇመሟሊታቸው 
1 የተቋሙ መሪ ቢሮ        1      

 
 
 
 
 
 

የተቋሙን ህንፃና 
የመማሪያ ክፍልችንና 
የስሌጠና ወርክሾፖችን  

በመመሌከት፣ 
 

 
2 የስሌጠና ጥራት አስተባባሪ       1      
3  የፀሐፉ ና ፊይናንስ ቢሮ             1      
4 አነስተኛ ቤተ መጽሀፍት  (እንዯየ ሙያ ዘርፈ)            1      
5 የአሰሌጣኞች ማረፉያ ክፍሌ   1      
6 የመጀመሪያ እርዲታ መስጫ መሳረያ (እነዯየ ሙያ 

ዘርፈ) 
1      

7 መጸዲጃ ቤት ሇአሰሌጣኞች እና ሇአስተዲዯር ሰራተኞች 
በጾታ የተሇዩ 

1      

8 የጥበቃ ሰራተኛ ክፍሌ         1      
9 ወርክሾፖች (በየሙያ ዘርፈ) 1      
10 የስሌጠና መሳሪያዎች ግብዓት (እንዯየ ሙያ ዘርፈ)            1      

11 ሬጅስትራር 1      
12 የንዴፇ ሃሳብ ማሰሌጠኛ ክፍሌ 1      
13 የኮምፒውተር ሊብራቶሪ (እንዯ ተቋም) 1      

14 ካፍቴሪያ(ሇአሰሌጣኝ እና ሇሰሌጣኞች) 1      

      



ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

1.1.2 አስፇሊጊ ሇስሌጠና ግብዓት የሚውለ ቁሳቁሶች የንዴፇ ሃሳብ ማሰሌጠኛ ክፍሌ ሉኖሩት የሚገቡ ግብዓቶችና መጠናቸው) 

1 የሰሌጣኝ ወንበር(Arm chair ) 1      የተቋሙ  የተሇያዩ 
ፋሲሉቲዎች/ 
ቁሳቁሶች/ በመቁጠር 

  

 
2 ጠረጴዛ /ሇአሰሌጣኝ  1      
3 ወንበር /ሇአሰሌጣኝ  1      
4 ነጭ ሰላዲ(white board)   1      
5 የማስታወቂያ ሰላዲ (በየስሌጠና ዘርፈ) 1      

አማካይ        
 አመሌካች 1.2 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ በስታንዲርደ መሰረት የውጤት ተኮርስሌጠና ማሠሌጠኛ መሣሪያ 

/TTLM/ or /CBLM/ ፣ ሰሌጣኝ ወርክሾፕጥምርታና አጋዥ/ ማጣቀሻ መጽሏፍትን አሟሌቷሌ (2%) 
1 ሰሌጣኝ ወርክሾፕ ጥምርታ(እንዯ ሙያ ዘርፈ ሁኔታ) 1      ወርክሾፖችን በመመሌከት፣ 

 ሰሌጣኞችን፣አሰሌጣኞችንና 
ዱኖችንና የሚመሇከታቸውን 
የአስተዲዯር ሠራተኞች 
በመጠየቅ፡፡ 

 የቤተ መፃህፍትን መረጃ 
በማየት፣ 

 
2 አጋዥ  /ማጣቀሻ መጽሐፍ (በየስሌጠና ዘርፈ)       
3 የመማር ማስተማር ማሠሌጠኛ መሣሪያ /TTLM/ or 

/CBLM/ 
 Learning guide 
 Teachers guide 
 Assesment package 

 

1:1 
 

     

አማካይ        
 አመሌካች1.3. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ በስታንዲርደ መሠረት  ቤተ-መጽሃፍት፣የተግባር ሊይ ሌምምዴ ማእከሌ 

(Practical Work Area) እና በየሙያ መስኩ በሚገኙ ወርክሾፖች ንፅህናና አስፈሊጊ የዯህንነት መጠበቂያ መሳሪያዎችን አሟሌቷሌ(1.5) 

1 አነስተኛ ቤተ መጽሀፍት  (እንዯየ ሙያ ዘርፈ)           
በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሰረት በፊሲሉቲ የተሟሊ 
ስሇመሆኑ 

1      ቤተመጽሀፍት ቤትንና 
የተግባር ሊይ ሌምምዴ 
ማእከሌን በመመሌከት 

 

 

2 የተግባር ሊይ ሌምምዴ ማእከሌ (Practical Work Area) 
በስታንዲርደ መሰረት ስሇመሟሊቱ 

1      

አማካይ       
 አመሌካች 1.4. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና በተቋሙ/ በኮላጁ ሀገር አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ፖሉሲና ስትራቴጂ፣ 

ገዥ መመሪያዎች፣ የገበያ ፍሊጎት የዲሰሳ ጥናት ሰነዴ፤ አገራዊና ክሌሊዊ ፕሮግራሞችና ማዕቀፎች የእውቅና ፈቃዴ፤ አመታዊ የሰሌጣኞች 
የምዝገባ ፈቃዴ ወዘተ እንዱሁም ተያያዥነት ያሊቸው መመሪያዎችና የተቋሙ/ ኮላጁ መተዲዯሪያ ዯንብ ተሟሌተዋሌ (0.5%) 
1 የአገሌግልት ጊዜው ያሊሇቀ የእውቅና ፇቃዴ 1      የምዝገባና የእውቅና 

ፇቃዴ 
 

2 አመታዊ የምዝገባ ፇቃዴ 1      



3 የተሇያዩ የትምህርትና ስሌጠና ዯንብና መመሪያዎች 1      ዯንብና መመሪያዎች( 
ሰትራቴጂ፣ የእውቅና 
ፇቃዴ መመሪያ እና 
የማሰሌጠኛ ተቋሙ 
መተዲዯሪያ 
ዯንብ/student hand 
book/) ጥናት ሰነዴ 
በመመሌከት 

 
4  

የገበያ ፍሊጎት ጥናት ሰነዴ 

1      

አማካይ        
ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 

1 2 3 4 
ስታንዲርዴ 2. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋማት/ ኮላጆች ሇስሌጠና እቅዲቸው ማስፈፀሚያ የሚውሌ የፋይናንስ አቅም አሟሌቷሌ (2%) 

አመሌካች 2.1 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋማት በስታንዲርደ መሰረት ጥቅሌ በጀታቸውን በአግባቡ ሥራ ሊይ አውሇዋሌ (0.5%) 
1 ተቋማት  በስታንዲርደ መሰረት  በጀታቸውን  በአግባቡ ሥራ 

ሊይ መዋለን የሚያሳይ የፊይናንስ ሪፖርት፣ 
      የፋይናንስ  ምንጭና  

አጠቃቀም የሚያሳዩ 
ሰነድች(ሪፖረት) 

     በመመሌከት 

 

አመሌካች 2.2  የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ የውስጥ ገቢን በማመንጨት የፋይናንስ አቅሙን አጎሌብቷሌ (0.5%) 
1  ተቋሙ አዱስ ሇሚቀበሊቸው ሰሌጣኞች በውሊቸው መሰረት 

የስሌጠና ክፍያ በአግባቡ ስራ ሊይ ስሇማዋለ፣ 
      ተቋሙ ከሰሌጣኞች ጋር 

የተገባ የክፍያ ውሌ 
በመመሌከት 

 

አመሌካች 2.3 መንግስታዊ ያሌሆነ  ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ በአካባቢው ከሚገኙ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅት 
(NGO) ሇስሌጠና የሚውሌ ሃብት (Fund) አሰባስበው በአግባቡ ስራ ሊይ አውሇዋሌ፣ (0.5%) 

1 በገንዘብ ሇማሳባሰብ የታቀዯ       የፕሮጀክት ፕሮፖዛሌ እና 
ከማህበረሰቡ ሀብት 
ሇማሰባሰብ የታቀዯ እቅዴ 
ሰነዴ 

 
2 በአይነት /በቁሳቁስ/ ሇማግኘት የታቀዯ       

አማካይ        
አመሌካች 2.4  የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ በአግባቡ የተዯራጀ የፋይናንስ ድክመንቶች አለት (0.5%) 
1 የተሇያዩ የፊይናንስ ድክሜንቶች እና የኦዱት ሪፖርት       የገቢና የወጪ ዯረሰኝ 

 የገቢና የወጪ ሚዛን 
መዝገብ 

 የኦዱት ሪፖርት 

 

አማካይ        
ስታንዲርዴ 3፡ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ ሇየሙያ ዯረጃው የሚመጥኑ ዱኖች፣አሰሌጣኞች እና የአስተዲዯር ሰራተኞች 



በስታንዲርደ መሰረት አሟሌቷሌ (3%) 
አመሌካች 3.1፡ሁለም የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና የተቋም መሪ ፣ስሌጠና አስተባባሪ እና አሰሌጣኞች ሇሙያ ዯረጃው የሚመጥን 
የሙያ ብቃት ምዘናና  የትምህርት  ማስረጃ  የምስክር  ወረቀት  አሊቸው (1.5) 
3.1.1 የትምህርት ዯረጃን በተመሇከተ 
 1 አሰሌጣኝ ሇአጫጭር 

ስሌጠና በብቃት 
አሃዴ(UC) 

በሚያሰሇጥንበት የሙያ ዘርፍ ዯረጃ 4 
(አራት) እና   ከዛ በሊይ ስሌጠና 
ያጠናቀቀና በየዯረጃው  እስከ   በዯረጃ 4 
ተመዝነው ብቁ የሆኑ 

      
 የአሰሌጣኞች የት/ት 
 ዝግጅትና የምዘና ሰርተፍኬት 
 
 

 

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

 2 የተቋም 
መሪ 

ሇአጫጭር 
ስሌጠና 
በብቃት 
አሃዴ(UC) 

በቴክ/ሙያ ትም/ስሌጠና  በዯረጃ 4 ከ 
(4) ከአራት ዓመት በሊይ የሰራና በዘርፈ 
የመጀመሪያ  ዱግሪ ያሇው 2(ሁሇት) 
ዓመት የስራ ሌምዴ ያሇውና በየዯረጃው  
እስከ   በዯረጃ 4 ተመዝነው ብቁ የሆኑ 

      የተቋም መሪ የት/ት 
ዝግጅትና የምዘና 
ሰርተፍኬት የሚያሳይ 
ፕሮፋይሌ 

 

አማካይ        
አመሌካች 3.2  የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠናተቋሙ ሇዯረጃው የሚመጥን በስታንዲርደ መሰረት የትምህርት ማስረጃ ያሊቸው 
የአስተዲዯር ሰራተኞች አለት (1.5%) 
     
1 የስሌጠና ጥራት አስተባባሪ 

በዯረጃ/በዱግሪ       
 የአስተዲዯር ሰራተኞች 

የትምህርት ዝግጅትን 
የሚያሳይ ፕሮፋይሌ 
 

 

2 ሬጂስትራር በዯረጃ /በዱግሪ       

3 ጸሀፉ እቃ ግዥ እና ፊይናንስ 
ሰራተኛ 

በዯረጃ/በዱግሪ       

4 ጽዲትና የመሌዕክት ሰራተኛ ማንበብና መጻፍ       

5 ጥበቃ ጉሌበት ሰራተኛ ማንበብና መፃፍ የሚችሌ       

አማካይ        
1.2 - ምቹ የስሌጠና አካባቢ        

ስታንዲርዴ 4.የካይዘን (የጥራትና ምርታማነት) ፍሌስፍና በከፍተኛ ዯረጃዎች ትግበራ ተቋማዊ ሇውጥ ተረጋግጧሌ (2%) 
 

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 



አመሌካች 4.1 ተቋሙ ካይዘንን ሇመተግበር ኮሚቴ አቋቁሞ እቅዴ በማቀዴ ወዯ ትግበራ ገብቷሌ (0.25%) 

1 የሚያሰራ እቅዴ ስሇማውጣቱ       ወርክ ሾፖቹን በመመሌከት 
 ሰነድችን  በመመሌከት 

 

2 የካይዘን ኮሚቴ ተቋቁሞ ወዯ ስራ ስሇመግባቱ        

አማካይ        
አመሌካች 4.2 በካይዘን ትግበራ መሰረት ተቋሙ 3ቱ ማዎች ሊይ ዯርሷሌ (0.4%) 
1 ተቋሙ 3ቱ ማዎች ሊይ ስሇመዴረሱ       ወርክ ሾፖቹን በመመሌከት 

 ሰነድችን  በመመሌከት 
 

አማካይ        

አመሌካች 4.3 በካይዘን ትግበራ መሰረት ተቋሙ 5ቱ ማዎች ሊይ ዯርሷሌ(0.6%) 
1 ተቋሙ  5ቱ ማዎች ሊይ ስሇመዴረሱ       ወርክ ሾፖቹን በመመሌከት 

ሰነድችን  በመመሌከት 
 

አማካይ        

አመሌካች 4.4 የሇውጥ ሀሳቦችን በማፍሇቅ 7ቱን የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያ መተግበር ጀምሯሌ (0.75%) 

1 7ቱን የጥራትና ምርታማነት ማሻሻያ በሊቀ ዯረጃ የተገበረ        ወርክ ሾፖቹን በመመሌከት 
ሰነድችን  በመመሌከት 

 
                         አማካይ       

ተ.
ቁ 

መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

3 በፆታ የተሇየ የአሰሌጣኞችና የአስተዲዯር ሰራተኞች መፀዲጃ  ቤት 
ስሇመኖሩና በየጊዜው የሚፀደ ስሇመሆኑ፣ 

      መፀዲጃ ቤቶችን 
በመመሌከትና 
የሚመሇከታቸውን በማነጋገር 

 

4 የውሃና ሳሙና  አቅርቦት ስሇመኖሩ       

ስታንዲርዴ 5፡  የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ የተዯራጀ የትምህርትና ስሌጠና የቴክኖልጂ ሌማት ሰራዊት ፈጥሯሌ (2%) 
አመሌካች 5.1 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋማት ዓሊማዎችና ተሌዕኮዎችን ሇመተግበር የሚያስችሌ ግብዓት፣አዯረጃጀትና የአሰራር 
ስርዓት ተፈጥሯሌ (0.25%) 
5.1.1 ፡ አዯረጃጀት       

 የተቋሙ ሰሌጣኞች፣አሰሌጣኞች 

 



1 ሰሌጣኞች የጥራት ቡዴን(quality circle) አዯረጃጀት 
ስሇመዯራጀታቸው 

 
 

    ጋር በመወያየት  
 በውይይትና ቃሇ 

ጉባኤዎችን/ሰነድችን 

 

 
 
 
2 

ሰሌጣኞች  በሰሌጣኝ ካውንስሌ ስሇመዯራጀታቸው (ከ400 
ሰዓት በሊይ /nominal time/) 

      

አማካይ        

ተ.
ቁ 

መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 5.2፡ በተቋማት/ በኮላጆች የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና የቴክኖልጂ ሌማት ሰራዊት አዯረጃጀት ተፈጥሯሌ (0.5%) 

1 የግንዛቤ መፍጠሪያ መዴረክ ስሇመፇጠሩ       ከአሰሌጣኝ፣ የተቋም 
መሪ፣የስሌጠና አስተባባሪ እና 
ከሰሌጣኞች  ጋር በመወያየት 

 ሰነድችን በመመሌከት፣ 

 
2 በተፇጠረ መዴረክ የጋራ ግንዛቤ ስሇመያዙ       

አማካይ        

አመሌካች 5.3፡ የተቋሙ / የኮላጁ አመራር፣ አሰሌጣኞች፣ አስተዲዯር ሰራተኞች እና ሰሌጣኞች በሌዩ ሌዩ አዯረጃጀቶች ተዯራጅተው 
የቴክኖልጂ ሌማት ሰራዊት በመገንባት ስራቸውን ውጤታማ በሆነ መሌክ ተወጥተዋሌ (1%) 
1 የስራ ዴርሻ ስሇመሇየቱ       ከአሰሌጣኝ፣ የተቋም 

መሪ፣የስሌጠና አስተባባሪ እና 
ከሰሌጣኞች  ጋር በመወያየት 

 ሰነድችን በመመሌከት፣ 

 
2 የሥራ ዴርሻን በባሇቤትነት ሇሚፇጽሙ አካሊት 

ስሇመሰጠቱ 
      

አማካይ        

አመሌካች 5.4 የተቋሙ/የኮላጁ አመራር፣ አሰሌጣኞች፣ አስተዲዯር ሰራተኞች በጥሩ ስነ ምግባር የታነፁ፣ሇሙያቸው ተገቢ ክብር 
ያሊቸው፣ተቋሙን / ኮላጁን ሇማገሌገሌ ቁርጠኛ የሆኑ ናቸው (0.25%) 

1 ጥሩ ስነምግባር  ያሊቸውና ሇሙያቸው ክብር የሚሰጡ   
የተቋሙ አመራር እና አሰሌጣኞች  

       
 ሰሌጣኞችን በማወያየት 

 

አማካይ        
ስታንዲርዴ 6፣ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ ሇማህበረሰቡ ምቹ፣የማያሰጋ እና ዯህንነታቸውን የሚያረጋግጥ 
የማሰሌጠኛ አካባቢ ፈጥሯሌ፡፡ (2%) 



 

አመሌካች 6.1 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ በስታንዲርደ መሠረት ተፈሊጊውን የቦታ ስፋት የያዘና እና ህንፃው ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን አካቶ ሇማሰሌጠን 

ምቹ ነው፣ (0.75%) 

1 የተቋሙ ምዴረ ግቢ ስፊት በስታንዲርደ መሰረት 
ስሇመሆኑ 

      የይዞታ ማረጋገጫ ዯብተር 
፣ካርታ ወይም ላልች 
ሰነድችን በመመሌከት 

  ምዴረ ግቢውን በመመሌከት 
 ራምፕ/አሳንሰር መኖሩን  እና 

ላልችን በመመሌከት 

 

2 ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን አካቶ ሇማሰሌጠን ምቹ ሰሇመሆኑ       

አማካይ        

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 6.2፡ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ የይዞታ ማረጋገጫ ወይም  የኪራይ ከሆነ በውሌና ማስረጃ የተረጋገጠ የውሌ ሰነዴ አሇው፣ (0.75%) 
1 የኪራይ ውሌ ሰነዴ ስሇመኖሩ፣       የ2 ዓመት ኪራይ  ውሌ 

በሰነድች ማረጋገጫ የተረጋገጠ 
ሰነዴ በመመሌከት 

 

 

አማካይ        
አመሌካች 6.3 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ የማሰሌጠን ሂዯትን ከሚያውኩ ሁኔታዎች የጸዲ ነው፡፡ (0.25%) 
1 የመሬቱ አቀማመጥ ሇጎርፍ፣ ሇፍሳሽ፣ ሇከባዴ ንፊስና ሇአቧራ 

ያሌተጋሇጠ ስሇመሆኑ 
      ምዴረ ግቢውንና አካባቢዉን 

በመመሌከት 
 

2 ከአዋኪ ዴምፅ፣ ጫጫታ፣ መጥፎ ጠረንና ከመጠጥ ቤት የራቀ 
ስሇመሆኑ፣ 

     

3 የሰሌጣኙን ስነ ምግባር ከሚያበሊሹ ቪዱዮ ቤቶች፣ጫት 
ቤቶች፣ ሺሻ ቤቶችና ከመሳሰለት የራቀ ስሇመሆኑ፣ 

     

አማካይ        
አመሌካች 6.4   የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ በቂ፣ ዯረጃቸውን የጠበቁ በየጊዜው የሚጸደና በጾታ የተሇዩ የሰሌጣኝ፣ አሰሌጣኝና የአስተዲዯር ሰራተኞች መጸዲጃ  
ቤቶች እና  በቂ ንጹህና የታከመ ሇመጠጥ የሚያገሇግሌ የውሀ አቅርቦት አሇው፡፡ (0.25%) 
1 በቂና በፆታ የተሇየ የሰሌጣኞች የመፀዲጃ ቤቶች 

ስሇመኖራቸው 
     መፀዲጃ ቤቶችን በመመሌከትና 

የሚመሇከታቸውን በማነጋገር 
 

2 ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸዉ ሰሌጣኞች ምቹ መፀዲጃ ቤት ስሇመኖሩ፣ 
 
 

       



3 በፆታ የተሇየ የአሰሌጣኞችና የአስተዲዯር ሰራተኞች መፀዲጃ  
ቤት ስሇመኖሩና በየጊዜው የሚፀደ ስሇመሆኑ፣ 

     መፀዲጃ ቤቶችን 
በመመሌከትና 
የሚመሇከታቸውን በማነጋገር 

 

4 የውሃና ሳሙና  አቅርቦት ስሇመኖሩ       

                       አማካይ        
ስታንዲርዴ 7: የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ/ ኮላጁ ራእይ፣ተሌእኮ፣እሴቶች አለት (1%) 

አመሌካች 7.1:  ተቋሙ/ ኮላጁ ባሇዴርሻ አካሊትን በማሳተፍ ከቴ/ሙያ ት/ስሌጠና  ስትራቴጂ ጋር የተጣጣመ ራዕይ፣ ተሌዕኮ፣ እሴቶችና 
የዜጎች ቻርተር አዘጋጅቷሌ (0.5%) 
1 ባሇዴርሻ አካሊትን በማካተት የተቀረጸ የተቋሙ ራእይ ፣ 

ተሌእኮ እና እሴት  
      የተቋሙ/ሰሌጣኞች፣አሰሌጣኞች

፣አስተዲዯር ሰራተኞች ጋር 
በመወያየትና ኮላጁ ራእይ ፣ 
ተሌእኮ እና እሴችን በሚታይ 
ቦታ መሇጠፉን በመመሌከት 

 

 አማካይ        

አመሌካች 7.2:  ተቋሙ/ ኮላጁ ያዘጋጀውን ራዕይ፣ ተሌዕኮና እሴቶች ተገሌጋዮችና አገሌጋዮች እንዱያውቁት የማስረፅ ስራ ተሰርቷሌ፣(0.5)  
 
1 

 
ራእይና ተሌእኮ ሇተገሌጋዮችና ሇአገሌጋይች 
እንዱያውቁት የተሰሩ ስራዎች 

      ሰሌጣኞችን ማወያየትና 
መጠየቅ 

 አሰሌጣኝችና ዴ/ሰጪ 
ሰራተኞችን ማወያየትና 
መጠየቅ 

 ሇማስረፅ የተሰሩ ስራዎች 
መረጃዎችና ብሮሸሮች 

 

 

 አማካይ        
ስታንዲርዴ 8፡ .የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ አሳታፊ ትኩረት የሚሰጣቸው የሰው ሀይሌ ፍሊጎት መሰረት የትኩረት መስክ (Distinctive 
area of competency) እና ተቋማዊ ሌማት እቅዴ (Institutional Development Plan) አዘጋጅቷሌ (2%) 
አመሌካች 8.1 : ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና ተቋሙ / ኮላጁ ቅዴሚያ ትኩረት በሚሰጣቸው የኢንደስትሪው የሰው ሀይሌ ፍሊጎት 
መሰረት የትኩረት መስኮችን ባሇዴርሻ አካሊትን በማሳተፍ ሇይቷሌ(1%) 
1  

ተቋሙ አሳታፊ ትኩረት የሚሰጣቸው የሰው ሀይሌ ፍሊጎት 
መሰረት የትኩረት መስክ (Distinctive area of competency) 
ባሇዴርሻ አካሊት በማሳተፍ ስሇመሇየቱ  

      የተቋሙ አሳታፊ ትኩረት 
የሚሰጣቸው የሰው ሀይሌ 
ፍሊጎት መሰረት የትኩረት 
መስክ (Distinctive area of 
competency የሰነዴን 
ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር የሇየበት 
ሰነዴ  

 



አማካይ        

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 8.2 ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠና  ተቋማዊ ሌማት እቅዴ ፣የ5 ዓመት ግሌፅና ተዯራሽ የሆነ ስትራቴጂያዊ እና ዓመታዊ 
ዕቅድች የሚመሇከታቸውን ባሇዴርሻ አካሊት በማሳተፍ አዘጋጅቷሌ (1%) 

1   
ተቋሙ አሳታፊ ትኩረትየሚሰጣቸው የሰው ሀይሌ ፍሊጎት 
መሰረት የትኩረት መስክ (Distinctive area of competency) 
እና ተቋማዊ ሌማት እቅዴ (Institutional Development Plan) 
እቅዴን ባሇዴርሻ አካሊትን በማሳተፍ አቅዶሌ 

      የተቋሙ አሳታፊ ትኩረት 
የሚሰጣቸው የሰው ሀይሌ 
ፍሊጎት መሰረት የትኩረት 
መስክ (Distinctive area of 
competency) እና የተቋማዊ 
ሌማት እቅዴ (Institutional 
Development Plan) ሰነዴ 

 ሰነዴ በመመሌከት 
 

 

አማካይ        

ከግብዓት አንጻር ዴምር ውጤት        

የሂዯት ስታንዲርድች /40%/        

ስታንዲርዴ 9. የሰሌጣኞች የቅበሊ ምጣኔ እና ውጤት ተኮር ስሌጠና ተሳትፎ ጎሌብቷሌ (5%) 

አመሌካች 9.1: ተቋሙ የበጀት ዓመቱን የአዱስ ሰሌጣኞች ቅበሊ ዕቅደን አሳክቷሌ(1%) 

1  
ተቋሙ የበጀት ዓመቱን የቅበሊ እቅዴ ስሇማሳካቱ 

      የበጀት ዓመቱን የቅበሊ እቅዴና 
የተመዘገቡ ሰሌጣኞችን 
የሚያሳይ ሰነዴ 

 የክንውን ሪፖርት በመመሌከት 

 

አመሌካች 9.2  ተቋሙ ከዯረጃ ወዯ ዯረጃ ተሸጋጋሪ ሰሌጣኞችን ዕቅዴ አሳክቷሌ (0.5%) 
1 ተቋሙ/ኮላጁ/ የበጀት ዓመቱን ከዯረጃ ወዯ ዯረጃ የሚሸጋገሩ 

ሰሌጣኞች እቅዴ ስሇማሳካቱ 
      የበጀት ዓመቱን ከዯረጃ ወዯ ዯረጃ 

የሚሸጋገሩ ሰሌጣኞችን የቅበሊ 
እቅዴና የተመዘገቡ ሰሌጣኞችን 
የሚያሳይ ሰነዴ 

 የክንውን ሪፖርት በመመሌከት 

 

           አማካይ      

አመሌካች 9.3 ተቋሙ የሰሌጣኞችን ቅበሊ ጾታዊ ምጣኔ እቅደን አሳክቷሌ (0.5%) 
1 የተቋሙ   ሰሌጣኞች ቅበሊ ወቅት ጾታዊ ምጣኔ እቅደን       የቅበሊ እቅዴ  



ማሳካቱን  የክንውን ሪፖርት በመመሌከት 

            አማካይ        
አመሌካች 9.4 ሰሌጣኞች የተሰጧቸውን ተግባር ተኮር ስሌጠና በብቃት ይተገብራለ (0.5%) 
1  

ሰሌጣኞች በተግባር ተኮር ስሌጠናው ሊይ የነቃ ተሳትፎ 
ያዯርጋለ  

      በሰሌጣኞች የተሰሩ 
ፕሮጄክቶችን በመመሌከት 

 በማሰሌጠኛ  ወርክሾፖች 
ውስጥ ምሌከታ በማዴረግ 

 

አማካይ        

አመሌካች: 9.5 ሰሌጣኞች በቡዴን ተዯራጅተው በስሌጠናው ሂዯት ሊይ በሚያጋጥማቸው የክህልት ክፍተት ሇመሙሊት እርስ በርስ  
ይረዲዲለ(Quality circle) (0.75%) 
1 ሁለም ሰሌጣኞች ውጤት ተኮር ስሌጠናውን በተመሇከተ 

በቡዴን ተዯራጅተዉ  ስሇመረዲዲታቸው (ከ400 ሰዓት 
በሊይ /nominal time/) 

      ከአሰሌጣኝ፣ ከአሰሌጣኝ፣ 
የተቋም መሪ፣የስሌጠና 
አስተባባሪ እና ከሰሌጣኞችች  
ጋር በመወያየት 

 ሰነድችን በመመሌከት፣ 
 ሰሌጣኞችን በመጠየቅ 

 

አማካይ        
ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 

1 2 3 4 
አመሌካች 9.6  ሰሌጣኞች በተቋም ውስጥ በስሌጠና ሊይ እያለ በመቆጠባቸው ተጠቃሚ ሆነዋሌ (0.5%) 
1 በሰሌጣኞች የተቆጠበ ብር ስሇመኖሩ         የሰሌጣኞች ቁጠባ ዯብተር  

አማካይ        
አመሌካች 9.7  ሰሌጣኞች በሰሌጣኝ ካውንስሌ ተዯራጅተው በስሌጠናው ሂዯት ሊይ ውሳኔ በመስጠት ተሳትፎ እያዯረጉ ስሇመሆኑ(0.25%) 
1 ሰሌጣኞች በሰሌጣኝ ካውንስሌ ንቁ ተሳትፎ ስሇማዴረጋቸው፣ 

(ከ400 ሰዓት በሊይ /nominal time/) 
      ሰነድችን በመመሌከት፣ 

ከሰሌጣኞች ጋር በመወያየት፣ 
 

አማካይ        
አመሌካች 9.8 ሰሌጣኞች ፕሮጀከት ቤዝዴ ስሌጠና በመውሰዲቸው ተጠቃሚ ሆነዋሌ (1%) 
1 በሰሌጣኞች የተሰሩ ፕሮጄክቶች       በሰሌጣኞች የተሰሩ 

ፕሮጄክቶችንና ሰነድችን 
በመመሌከት 

 

አማካይ        

አሰሌጣ ስታንዲርዴ 10፡ አሰሌጣኞች የሚሰጡት ውጤት ተኮር ስሌጠና በአግባቡ የታቀዯ፣ሇስሌጠናው አስፈሊጊ በሆኑ የስሌጠና መሳሪያዎች የተዯገፈ ሰሌጣኞችን 
ብቁ፣ ተወዲዲሪና የስራ ፈጣሪ እንዱሆኑ ታሌሞ የተዘጋጀ ነው (5%)  
አመሌካች 10.1 የአሰሌጣኞች የስሌጠና እቅዴ (Session Plan) የሚያሰሇጥኑትን ስሌጠና አሊማ፣ይዘት፣ የስነ ማሰሌጠን ዘዳ… ወዘተ በአግባቡ 



አካቷሌ (2%) 
1  የተዘጋጀው የስሌጠና እቅዴ (Session Plan)ዓሊማ፣ይዘት የስነ 

ማሰሌጠን ዘዳን ማካተቱ፣ 
      የተዘጋጀ የስሌጠና እቅዴ 

(Session Plan) 
 

አማካይ        
አመሌካች 10.2 አሰሌጣኞች ወርክሾፖችን ሇስሌጠናው አስፈሊጊ በሆኑ የስምንት ወርክሾፕ አዯረጃጀት/Eight Work  Station/ በአግባቡ የተዯራጀ 
ስመሆኑ (1%) 

1 አሰሌጣኞች በካሪኩሇሙ ሊይ የተቀመጡ አስፈሊጊ የሆኑ የስሌጠና  
መሳሪያዎችን ሇሰሌጠናው መጠቀማቸው፣ 

      ሰሌጣኞች፣ከአሰሌጣኞች እና 
ከዱኖች   ጋር በመወያየት 

 በካሪኩሇሙ ሊይ የተቀመጡ 
አስፈሊጊ የሆኑ የስሌጠና  
መሳሪያዎችን በወርክ ሾፕ 
ምሌከታ በማዴረግ 

 

አማካይ        
አመሌካች 10.3 በየሙያ ዘርፉ በቂ የስሌጠና  መሳሪያዎች ግብአት በመጠቀም ጥቅም ሊይ አውሇዋሌ (0.5%) 

1 አሰሌጣኞች የሚያሰሇጥኑትን ስሌጠና በዘመናዊ ቴክኖልጂ   
በመጠቀም መስጠታቸው 

      ሰሌጣኞች፣ከአሰሌጣኞች እና ተቋም 
መሪ   ጋር በመወያየት 

 በወርክ ሾፕ ምሌከታ 

 

አማካይ        

አመሌካች 10.4 አሰሌጣኞች የሚያሰሇጥኑትን ስሌጠና በዘመናዊ ቴክኖልጂ (ቪዱዮ፣ኮምፒውተር … ወዘተ) በመጠቀም አሰሌጥነዋሌ (0.5%) 

1  
አሰሌጣኞች የሰሌጣኞችን የክህልት ክፍተት ሇይተዋሌ  

      ሰሌጣኞች፣ከአሰሌጣኞች እና 
ከዱኖች   ጋር በመወያየት 

 የክህልት ክፍተት  የተሇየበት 
ሰነዴ በማየት 

 

2 በተሇየዉ የክህልት ክፍተት መሰረት ስሌጠና በመስጠት 
ክፍተቱን ሞሌተዋሌ 

      ስሌጠናዉ የተሰጠበት አቴንዲንስ 
 ከሰሌጣኞች ጋር በመወያየት 

 

 

አመሌካች 10.5 አሰሌጣኞች የሰሌጣኞቻቸውን የስሌጠና ብቃት እንዱያሻሽለ የክህልት ክፍተት ስሌጠና በመስጠት እገዛ አዴርገዋሌ (1%) 

1 አሰሌጣኞች የሰሌጣኞችን የክህልት ክፍተት ሇይተዋሌ        ሰሌጣኞች፣ከአሰሌጣኞች እና 
ከዱኖች   ጋር በመወያየት 

 የክህልት ክፍተት  የተሇየበት 
ሰነዴ በማየት 

 

2 በተሇየዉ የክህልት ክፍተት መሰረት ስሌጠና በመስጠት 
ክፍተቱን ሞሌተዋሌ 

      ስሌጠናዉ የተሰጠበት አቴንዲንስ 
 ከሰሌጣኞች ጋር በመወያየት 

 

 

አማካይ 
 

       



ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

ስታንዲርዴ 11. የተቋሙ አመራርና አሰሌጣኝ ሇሁለም ሰሌጣኞች ተስማሚና ዘመናዊ የስነ ማሰሌጠን ዘዳዎችን በመጠቀማቸው የሁለም ሰሌጣኞች 
የስሌጠና ተሳትፎ ጎሌብቷሌ (5%)  
አመሌካች 11.1 አሰሌጣኞች በስሌጠና ውስጥ ያለ ቁሌፍ ጽንሰ ሃሳቦችን ሇሰሌጣኞች በግሌጽ አብራርተው ያቀርባለ (1.75%) 
1 አሰሌጣኞች በስሌጠና ውስጥ ያለ ቁሌፍ ጽንሰ ሀሳቦች 

በsession plan ሊይ ግሌጽ በሆነ መሌኩ ማቅረባቸው 
      ከሰሌጣኞች ጋር በመወያየት 

 የስሌጠና ቦታ ተገኝቶ 
session plan  በማየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 11.2 አሰሌጣኞች ሰሌጣኞች በስሌጠናቸው ባገኙት  ክህልት ቴክኖልጂዎችን በመቅዲት፣በማሻሻሌ እና በመፍጠር የማህበረሰቡን እና 
የራሳቸውን  ችግሮችን መፍታት እንዱችለ ሌዩ ሌዩ አሳታፊ ዘዳዎችን ተጠቅመዋሌ(0.5%) 
1 ችግሮችን መፍታት እንዱችለ ሌዩ ሌዩ አሳታፊ ዘዳዎችን 

የተጠቀሙባቸዉ አዯረጃጀት መረጃ  
      ከሰሌጣኞችና ከአሰሌጣኞች ጋር 

በመወያየትና መረጃ በማየት 
 የስሌጠና ቦታ ተገኝቶ በማየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 11.3 ፡ የተቋሙ / የኮላጁ አመራር ዘመናዊ ውጤት ተኮር የስነ ማሰሌጠን ዘዳ እንዱተገበር ምቹ ሁኔታዎችን ፈጥሯሌ (0.5%) 
1 አሰሌጣኙ ውጤት ተኮር የማሰሌጠን ስነ ዘዳ ስሇመጠቀሙ       በ session plan በማየት ፣  

 የስሌጠና ቦታ ተገኝቶ 
በማየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 11.4 አሰሌጣኞች ሰሌጣኞችን እንዯ አስፈሊጊነቱ በቡዴን እና በግሌ ስሌጠናቸውን እንዱከታተለ አዴርገዋሌ (0.5%) 
1 አሰሌጣኞች ሰሌጣኞችን   በግሌ ወይም በቡዴን በማዴራጀት ውጤት 

ተኮር ስሌጠና ስሇመስጠታቸው 
      የተዯራጁበትን ሰነዴ ማየት 

 ከሰሌጣኞች ጋር በመወያየት 
 የስሌጠና ቦታ ተገኝቶ በማየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 11.5 አሰሌጣኞች ሇሴት ሰሌጣኞች ሌዩ ዴጋፍ ሰጥተዋሌ (0.25%) 
1 በአሰሌጣኞች ሇሴት ሰሌጣኞች የተዯረገ ሌዩ እገዛ ስሇመኖሩ       ሴት ሰሌጣኞችን በማወያየት 

 ሰነድችን በመመሌከት 
 

አማካይ        
አመሌካች 11.6 አሰሌጣኞች ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸው ሰሌጣኞች ዴጋፍ ሰጥተዋሌ (0.5%) 
1 በአሰሌጣኞች  ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸው ሰሌጣኞች የተዯረገ ሌዩ ዴጋፍ 

ስሇማዴረጋቸዉ 
      ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸዉን ሰሌጣኞች 

የተሇዩበት ሰነዴ በመመሌከት 
 የተቋም መሪ፣ አሰሌጣኞችና 
ሰሌጣኞችን በማወያየት 

 ዴጋፍና ክትትሌ የተዯረገበትን ሰነዴ 

 



በመመሌከት 

አማካይ        

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 11:7 ተቋሙ የውጤት ተኮር ትምህርትና ስሌጠናን ችግር ሇመፍታት የተግባር ጥናትና ምርምር አካሂዶሌ (1%) 
1 በተቋሙ የተካሄዯ የተግባር ጥናትና  ምርምር ስሇመካሄደ       የተካሄዯ ጥናትና  ምርምር 

ሰነዴ 
 

ስታንዲርዴ12. ሇአዱስ ጀማሪ አሰሌጣኝ የሙያ ትውውቅ (induction Course) እና የስነ ማሰሌጠን ዘዳ ተሰጥቷሌ (1.5%) 
አመሌካች 12.1 አዱስ ጀማሪ አሰሌጣኞች መሪ አሰሌጣኝ ተመዴበውሊቸው የሙያ ትውውቅ መርሃ ግብር/InductionCourse/ አጠናቀዋሌ(0.5%) 
1 የሙያ ትውውቅ መርሃ ግብር/Induction Course/ አዲዱስ 

ሇተቀጠሩ አሰሌጣኞች ስሇመዯረጉ  
      መረጃዎችንበመመሌከት 

(አቴንዲስ ,TOR,) 
 አዱስ የተቀጠሩ አሰሌጣኞችንና 

የተቋሙ/የኮላጁን ዱን 
በማወያየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 12.2   ሇአዱስ ጀማሪ አሰሌጣኞች የማሰሌጠን ስነ ዘዳ (training methodology) ተሰጥቷሌ (1%) 

1 የማሰሌጠን ስነ ዘዳ (training methodology) አዲዱስ 
ሇሚቀጠሩ አሰሌጣኞች ስሇመሰጠቱ፡፡  
 

      አዲዱስ የተቀጠሩ አሰሌጣኞች 
የማሰሌጠን ስነ ዘዳ (training 
methodology) መውሰዲቸውን 
የሚያሳይ መረጃ 
(ሰርትፍኬት፣አቴንዲስ ,TOR) 

 አዱስ የተቀጠሩ አሰሌጣችንና 
የተቋሙ/የኮላጁን ዱን በማወያየት 

 

አማካይ        
ስታንዲርዴ 13. ሥርዓተ ስሌጠናው ትርጉም ያሇው፣ አሳታፊ እና የሰሌጣኞችን የስሌጠና ሙያ ዯረጃና (EOS) ፍሊጎቶችን ያገናዘበ መሆኑን አሰሌጣኞች 
ይገመግማለ፣ግብረ መሌስ ይሰጣለ (3.5%) 
 አመሌካች 13.1: አሰሌጣኞች በሥራ ሊይ ያሇውን ሥርዓተ ስሌጠና ጠንቅቀው ያውቃለ (0.5%) 

1 አሰሌጣኞች በስርአተ ስሌጠና መሳሪያዎች ሊይ ግንዛቤ የተፇጠረሊቸው 
ስሇመሆኑ 

 

      (አቴንዲስ ,TOR) እና 
ላልች ሰነድችን 
በመመሌከት 

 አሰሌጣኞችን በማወያየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 13.2: አሰሌጣኞች የሚያሰሇጥኑት ስሌጠና በአገር አቀፍ ሙያ ዯረጃዎች  (EOS) መሰረት የተዘጋጀ ነው (2%) 



1 የሚሰጠዉ ስሌጠና የአገር አቀፍ  ሙያ ዯረጃዎች  (EOS) መሰረት ያዯረገ 
ስሇመሆኑ  

       ስሌጠና ክፍሌ በመገኘት 
ሀገርአቀፍ  ሙያ ዯረጃዎች  
(EOS) እናሥርዓተ 
ስሌጠናዉን ማናበብ 

 

አማካይ 
 

       

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 13.3: የስርአተ ስሌጠና መሳሪያዎች አሳታፊና ከሰሌጣኞች የስሌጠና ዯረጃና ፍሊጎቶች ጋር የተገናዘቡ ስሇመሆናቸው ግብረ መሌስ 
ተሰጥቶባቸዋሌ (1%) 

1 የስርአተ ስሌጠና መሳሪያዎቹ ከሰሌጣኞች የስሌጠና ዯረጃና 
ፍሊጎቶች ጋር የተገናዘበ ስሇመሆኑ የተሰጠ ግብረመሌስ 

      ሰሌጣኞችን፣አሰሌጣኞችን፣ 
የተቋም መሪዎች እና የስሌጠና 
ጥራት አስተባባሪዎችን 
በማወያየት 

 ስሌጠና ከፍሌ በመገኘት 
ምሌከታ በማዴረግ 

 በአሰሌጣኞች የተዘጋጀ ግብረ 
መሌስ 

 

አማካይ        

ስታንዲርዴ 14:.ሰሌጣኞች በትክክሌ ተመዝነዋሌ፣አስፈሊጊው ግብረ መሌስ ተሰጥቷቸዋሌ (7%) 

አመሌካች 14.1 : በተቋሙ/ኮላጁ ውስጥ ተከታታይ ምዘና (Formative assesment, summative assessment) ተሰጥቷሌ (1.5%) 

1 ተከታታይ ምዘና(Formative assesment,summative 
assessment)ስሇመሰጠቱ 

      በየ Learning outcome, unit 
of competency  መሰረት 
የተዘጋጁና የታረሙ  
መረጃዎችን በመመሌከት 

 

አማካይ        
አመሌካች 14.2 በተቋሙ/ኮላጁ ውስጥ የሚዘጋጅ የሙያ ብቃት ምዘና (Institutional Assesment) ሙያ ዯረጃዎችን (EOS) መሰረት ያዯረገ 
በቢጋር /Table of Specifications/ የተዘጋጀ ነው (1.5%) 
1 ሙያ ዯረጃዎችን (EOS) መሰረት ያዯረገ በቢጋር /Table of 

Specifications/ የተዘጋጀ  የሙያ ብቃት ምዘና (Institutional 
Assesment) 

      የተዘጋጁና የታረሙ  ተቋማዊ 
የሙያ ብቃት ምዘና 
(Institutional Assesment) 
መረጃዎችን በመመሌከት 

 

አማካይ        

አመሌካች 14.3 ሰሌጣኞች ብሄራዊ የሙያ ብቃት ምዘና (National Assesment) ይመዘናለ (3%) 

1 ሰሌጣኞች ብሄራዊ የሙያ ብቃት ምዘና (National Assesment)      • ሇሙያ ብቃት ምዘና የተሊኩ  



 

ስሇመመዘናቸው 

 

ዯብዲቤዎችን እና የምዘና 
ዉጤቶችን በሬጅስትራሌ 
በያንዲንደ ሰሌጣኝ የምዘና 
ዉጤት እስከዯረሱበት ዯረጃ 
መኖሩን በማየት 

አማካይ        

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 14.4   አሰሌጣኞች የሰሌጣኞች የክህልት ክፍተት መሻሻለን አረጋግጠዋሌ (1%) 
1 የሰሌጣኞች  የክህልት ክፍተት መቀረፉን፣       የተሇዩ የክህልት ክፍተቶችንና 

የተሞሊበትን እንዱሁም የተገኘዉን 
ዉጤት ማስረጃ ሰነዴ በማየት 

 

አማካይ        
ስታንዲርዴ 15.የተቋሙ አመራር የሌዩ ሌዩ አዯረጃጀት ተጠሪዎች ያቀዶቸው እቅድች በተያዘሊቸው ጊዜ፣ጥራትና መጠን መሰረት መፈጸማቸውን 
ይከታተሊለ (2%) 
አመሌካች 15.1: የማሰሌጠኛ ተቋሙ ሇአሰሌጣኞች በተከታታይ የሙያ ማሻሻያ መርሃ ግብር የተዘረጉ ስሌጠናዎችን አፈፃፀማቸውንና መሻሻሌ ያሇባቸውን 
ጉዲዮች እየሇየ ይከታተሊሌ፣ዴጋፍ ይሰጣሌ (1%) 
1 ተቋሙ ሇአሰሌጣኞች  ያሇባቸዉን የክህልት ክፍተት እየሇየ ስሌጠና 

ይሰጣሌ 
      ሰነድችን በመመሌከት 

 አሰሌጣኞችን በማወያየት፣ 
 የተሇየ የአሰሌጣኞች የክህልት 

ክፍተት ሰነድችን በመመሌከት 

 

አማካይ 
 

       

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ምዘና ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

አመሌካች 15.2 ተቋሙ / ኮላጁ የተሻሇ አፈጻጸም ያስመዘገቡ አካሊትን ያበረታታሌ፣ዕውቅና ይሰጣሌ (1%) 
1 የተሻሇ አፇፇጻጸም ሊስመዘገቡ የተቋሙ/ኮላጁ ሰራተኞች 

የተሰጠ እውቅና  
       እውቅና መሰጠቱን የሚያሳይ 

ሰነዴ 
 የተቋሙን ማህበረሰበማወያየት 

 

ስታንዲርዴ 16.ተቋሙ የሰው ፣ የገንዘብ እና የንብረት ሃብት አጠቃቀም ስርአት ዘርግቶ ተግባራዊ አዴርጓሌ (3%) 

አመሌካች 16.1  ተቋሙ  የመረጃ አሰባሰብ፣ አያያዝ እና አጠቃቀም ሥርዓት ዘርግቶ ተግባራዊ አዴርጓሌ(0.25%) 



1  ተቋሙ የመረጃ አሰባሰብ፣ አያያዝ እና አጠቃቀም ሥርዓት 
ስሇመዘርጋቱና ተግባራዊ ስሇማዴረጉ 

      የተቋ ሙመሪ እና አሰሌጣኞችን 
በማወያየት፣ 

 የፋይናንስ ሰነድችን 
በመመሌከት፣ 

 

 

አማካይ        
አመሌካች 16..2 በተቋሙ / በኮላጁ በስሌጠና ሊይ ያለና አጠናቃቂ ሰሌጣኞች መረጃ በአግባቡ ተዯራጅቶ ተይዟሌ(1%) 

1 በተቋሙ  ስሌጠናቸውን  ያጠናቀቁ  ሰሌጣኞች መረጃ  በአግባቡ 
ተዯራጅቶ ስሇመያዙ፣ 

      ስሌጠናቸውን  ያጠናቀቁ  
ሰሌጣኞች በየ ስሌጠና ዓመቱና 
የስሌጠና ዘርፉ የተዯራጀ መረጃ 
፣ 

 የሚመሇከታቸዉን በማወያየት 

 

አማካይ        
አመሌካች 16.3 የተቋሙ አሰሌጣኞች  በሰሇጠኑበት የስሌጠና ዘርፍ ተመዴበው ያሰሇጥናለ(0.25%) 
1 አሰሌጣኞች ስሌጠና የሚሰጡት በሰሇጠኑበት የሙያ ዘርፍ 

ስሇመሆኑ 
      የተቋ ሙመሪ እና አሰሌጣኞችን  

ና ሰሌጣኞችን በማወያየት፣ 
 የአሰሌጣኞችን ፕሮ ፋይሌ 

በመመሌከት 

 

አማካይ        
ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 

1 2 3 4 
አመሌካች 16.4 የተቋሙ መሪ እና የአስተዲዯር ሰራተኞች በሰሇጠኑበት የሙያ መስክ ተመዴበው ይሰራለ (0.25%) 
1 የተቋሙ መሪ  እና የአስተዲዯር ሰራተኞች በሰሇጠኑበት የሙያ 

መስክ ተመዴበው እየሰሩ ስሇመሆኑ፣ 
      የተቋሙ መሪ አስተዲዯር 

ሰራተኞችን  በማወያየት፣ 
 የአስተዲዯር ሰራተኞችን ፕሮ 

ፋይሌ በመመሌከት 

 

አማካይ        
አመሌካች 16.5 በተቋሙ ያለ ህንፃዎች፣ ፋሲሉቲዎች ፣ የስሌጠና ማቴሪያልች እና ተጨማሪ ግብዓቶች በአግባቡ ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ(0.75%) 
1 ህንፃዎች፣ ፋሲሉቲዎች ፣ የስሌጠና ማቴሪያልች እና ተጨማሪ 

ግብዓቶች በአግባቡ ጥቅም ሊይ ስሇመዋሊቸው 
       ህንጻዎችን ና ወርክሾፖችን 

በመመሌከት 
 ገቢ ወጪ ሰነድች በመመሌከት 

 

አማካይ        

አመሌካች 16.6 የተቋሙ በጀት ቅዴሚያ ሇተሰጣቸው የተቋሙ ሌማት እቅዴ (IDP) ሊይ በተቀመጡና አግባብነት ያሊቸው አካሊት በወሰኑት 
መሠረት በተገቢ መንገዴ ሥራ ሊይ ውሎሌ (0.5%) 
1 የተቋሙ በጀት ቅዴሚያ ሇተሰጣቸው ተግባራት በተገቢው       ቅዴሚያ የተሰጣቸው  



መንገዴ ስራ ሊይ ስሇመዋለ፣ ዕቅድችንና የዕቅዴ 
ክንውኖችን  በማየት 

አማካይ        

ስታንዲርዴ 17. ተቋሙ ትብብር ስሌጠናን ከኢንተርፕራይዞች /ከኢንደስትሪ በመተሳሰር ተግባራዊ አዴርጓሌ (4%) 
አመሌካች 17.1 ተቋሙ/ኮላጁ ከኢንተርፕራይዞች /ከኢንደስትሪ ጋር የጋራ የትብብር ስሌጠና እቅዴና የጋራ ስምምነት ሰነዴ አዘጋጅቷሌ (2%) 
1 ተቋሙ/ኮላጁ ከኢንተርፕራይዞች /ከኢንደስትሪ ጋር የጋራ 

የትብብር ስሌጠና እቅዴ ስሇማቀደ  
      በጋራ የታቀዯ እቅዴ  

2 ተቋሙ ከኢንተርፕራይዞች /ከኢንደስትሪ ጋር  የጋራ ስምምነት 
ሰነዴ  ስሇመፈራረሙ 

      የጋራ ስምምነት ሰነዴ  

አማካይ        

አመሌካች 17.2 በጋራ እቅደ መሰረት ሰሌጣኞች በየብቃት አሀደ የትብብር ስሌጠና ወስዯዋሌ (1%)  

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

1 ሰሌጣኞች በጋራ እቅደ መሰረት በየብቃት አሀደ የትብብር 
ስሌጠና ስሇመውሰዲቸው 

      የትብብር ስሌጠና 
መረጃ(የተሊኩበት 
ዯብዲቤ፤አቴንዲንስ) ውጤት 

 ሰሌጣኞችንና  አሰሌጣኞችን 
በማወያየት 
 

 

አማካይ        
አመሌካች 17.3 ሰሌጣኞች በኢንተርፕራይዞች /በኢንደስትሪ ውስጥ በወሰደት ጥራቱን በጠበቀ ትብብር ስሌጠና ብቁ፣ተወዲዲሪና የስራተነሳሽነት 
ያሊቸው ሆነዋሌ (1%) 
1 ስሰሌጣኞች በወሰደት የትብብር ስሌጠና ብቁ፣ተወዲዲሪና የስራ 

ተነሳሽነት ያሊቸው መሆናቸውን፣ 
      የትብብር ስሌጠና መረጃና 

ውጤት 
 የኢንተርፕረይዝ ግብረ መሌስ 

በመመሌከት 
 ሰሌጣኞችን ፣ አሰሌጣኞችን 

በማወያየት 

 

አማካይ        

ስታንዲርዴ 18   ሰሌጣኞች በሙያዊ ስነ ምግባር የታነጹ፣ መሌካም እሴቶችና ባህሌን የተሊበሱ፣ አካባቢን የመንከባከብ ሃሊፊነት የሚሰማቸው መሆኑ 
በተግባር ተረጋግጧሌ (2%) 
አመሌካች 18.1 ሰሌጣኞች በስነ ምግባር የታነጹ፣ የተቋሙን/ የኮላጁን ማህበረሰብ የሚያከብሩ፣ እርስ በርስ የሚከባበሩና የሚተጋገዙ ሆነዋሌ 



(0.25%) 
1 ሰሌጣኞች በስነ ምግባር ስሇመታነጻቸው፣ (ከ400 ሰዓት በሊይ 

/nominal time/) 
      የተቋ ሙ መሪ ፣ ሰሌጣኞችንና 

፣አሰሌጣኞችን በማወያየት 
 የስሌጠና ሙያዉ የሚጠይቀውን 

የዯንብ ሌብስ  መሌበሳቸውን 
በመመሌከት 

 የተዯረገ የባህሪ ሇውጥ የዲሰሳ 
ጥናት በመመሌከት 

 

2 ሰሌጣኞች የተቋሙን ማህበረሰብ ስሇማክበራቸው፣ (ከ400 ሰዓት 
በሊይ /nominal time/) 

      የተቋሙ መሪና አሰሌጣኞችን 
በማወያየት 

 የተዯረገ የባህሪ ሇውጥ የዲሰሳ 
ጥናት በመመሌከት 

 

3 ሰሌጣኞች እርስ በርስ የሚከባበሩና የሚተጋገዙ 
ስሇመሆናቸው፣(ከ400 ሰዓት በሊይ /nominal time/) 

      የተቋ ሙ መሪ ፣ ሰሌጣኞችንና 
፣አሰሌጣኞችን በማወያየት 

 በወርክሾፕ ውስጥ ምሌከታ 
በማዴረግ 

 የተዯረገ የባህሪ ሇውጥ የዲሰሳ 
ጥናት በመመሌከት 

 

አማካይ        

አመሌካች 18.2 ሰሌጣኞች የተቋሙን ንብረት ተንከባክበዋሌ (0.25%) 
1  

ሰሌጣኞች የተቋሙን ንብረት ስሇመንከባከባቸው  
      የተቋ ሙ መሪ ፣ ሰሌጣኞችንና 

፣አሰሌጣኞችን በማወያየት 
 በወርክሾፕና ተቋሙን አጠቃሊይ  

ንብረት ምሌከታ በማዴረግ 

 

አማካይ        
አመሌካች 18.3  ሰሌጣኞች የተቋሙን እሴቶች፣ዯንቦች ፣ መመሪያዎችንና የዯህንነት መጠበቂያዎችን (OHS) አውቀው ስራ ሊይ በማዋሌ ተጨባጭ ውጤት አስገኝተዋሌ፡፡ 
(0.5%) 
ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 

1 2 3 4 
1 ሰሌጣኞች የተቋሙን እሴቶች፣ዯንቦች ፣ መመሪያዎችንና  

የዯህንነት መጠበቂያዎችን (OHS) ስሇመጠቀማቸው፡፡  
      በወርክሾፕ ውስጥ ምሌከታ 

በማዴረግ 
 ሰሌጣኞችንና ፣አሰሌጣኞችን 

በማወያየት 
 የስራው የሚጠይቀውን የዯንብ 

ሌብስ  መሌበሳቸውን 
በመመሌከት 

 

አመሌካች 18.4 በተቋሙ ሰሌጣኞች መካከሌ የመቻቻሌና ሌዩነትን በውይይት የመፍታት ባህሌ ዲብሯሌ (0.25%) 
1        የተቋ ሙ መሪ ፣ ሰሌጣኞችንና 

፣አሰሌጣኞችን በማወያየት 
 



በሰሌጣኞች መካከሌ የመቻቻሌና ሌዩነትን በውይይት የመፍታት 
ባህሌ ስሇመዲበሩ 

 በምሌከታ 
 የተዯረገ የዲሰሳ ጥናት 

በመመሌከት 

አማካይ        

አመሌካች 18.5 ሰሌጣኞች ተቋማቸውንና /ኮላጃቸውን አካባቢያቸውን አረንጓዳ ሌማት(Green Tvet) እና የኤች አይቪ/ኤዴስ መከሊከሌና የስነ 
ተዋሌድ ግንዛቤያቸውን አሳዴገው መከሊከሌን ተግባራዊ አዴርገዋሌ (0.75%) 
1 ሰሌጣኞች የተቋማቸውንና / የኮላጃቸውን አካባቢ አረንጓዳ ሌማት 

(Green Tvet)  ስሇመተግበራቸው 
      በዕቅዴ ውስጥ ስሇመካተቱ 

 ምዴረ ግቢውን በመመሌከት 
 

አማካይ        

ስታንዲርዴ 19 ፡-ተቋሙ  በውስጥ ጥራት ኦዱት የስሌጠና ጥራት አረጋግጧሌ (2%) 
አመሌካች 19.1   ተቋሙ የውስጥ ጥራት ኦዱት ኮሚቴ አቋቁሟሌ (0.25%) 
1  

የውስጥ ጥራት ኦዱት  ኮሚቴ  ስሇመቋቋሙ 

      የውስጥ ጥራት ኦዱት ኮሚቴ 
በመመሪያው መሰራት 
ስሇመቋቋሙ የሚያስረዲ ሰነዴ 
በማየት 

 የተቋሙ መሪና አሰሌጣኞችን 
በማወያየት 

 

አማካይ        

አመሌካች 19.2   ተቋሙ የውስጥ ጥራት ኦዱት ኮሚቴ እቅዴ አዘጋጅቷሌ (0.25%) 
1 የውስጥ ጥራት ኦዱት  ኮሚቴ  እቅዴ ስሇመዘጋጀቱ 

 
      የተዘጋጀ  የውስጥ ጥራት 

ኦዱት ኮሚቴ እቅዴ 
 

አማካይ        
አመሌካች 19.3   ተቋሙ በእቅደ መሰረት የውስጥ ጥራት ኦዱት ተዯርጓሌ (1.5%) 
1 የውስጥ ጥራት ኦዱት በተቋሙ ስሇመሰራቱ       የተሟሊ የውስጥ ጥራት 

ኦዱት ኮሚቴ ቼክሉስትና 
ሪፖርት በመመሌከት 

 

አማካይ        
ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 

1 2 3 4 
ከሂዯት አንጻር ዴምር ውጤት        
የውጤት ስታንዲርድች /40%/        

 ስታንዲርዴ 20፡- ተቋሙ/ ኮላጁ በከተማ ዯረጃ የተቀመጠውን የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስሌጠናተሳትፎና ስትራቴጂክግቦችን አሳክቷሌ (20%) 



አመሌካች 20.1 በተቋሙ / በኮላጁ አካባቢ የሚገኙ ህብረተሰብ በመዯበኛ እና በኢመዯበኛ የስሌጠና መርሀ ግብር ተጠቃሚ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ 
(5%) 
1 በተቋሙ አካባቢ የሚገኙ ህብረተሰብ  በኢመዯበኛ የስሌጠና መርሀ 

ግብር ተጠቃሚ እንዱሆኑ ስሇመዯረጉ፤ 
      በኢመዯበኛ  የስሌጠና መርሀ 

ግብር የሰሇጠኑትን የሚያሳይ 
ሰነዴ 

 

አማካይ        

አመሌካች 20.2 ተቋሙ / ኮላጁ አሰሌጥኖ ብቁ ከአዯረጋቸው ሰሌጣኞች ውስጥ የስራ ትስስር እቅደን አሳክቷሌ (15%) 

1 ተቋሙ  የሰሌጣኞችን የስራ ትስስር እቅደን ስሇማሳካቱ       ስሌጠናቸውን ያጠናቀቁና የስራ 
ትስስር የተዯረገሊቸው 
ሰሌጣኞችን የሚያሳይ ሰነዴ 
በማየት 

 የአፈጻጸም ሪፖርት 

 

አማካይ        

ስታንዲርዴ 21፡- ተቋሙ / ኮላጁ በተቋማዊ ምዘና (Institutional Assesment) እና በብሄራዊ የብቃት ምዘና (National Assesment) ያስመዘገበው ውጤት 
በየዓመቱ ሲነፃፀር ተሻሽሎሌ (15%) 

አመሌካች 21.1 ሁለም ሰሌጣኞች በተቋም/ በኮላጅ ውስጥ ምዘና (Institutional Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent) ሆኗሌ (4%) 
1 ሁለም ሰሌጣኞች በተቋም ውስጥ ምዘና (Institutional 

Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent)  ስሇመሆናቸው 
      የሰሌጣኞች የተቋም ውስጥ 

ምዘና ውጤትን የሚያሳይ ሰነዴ 
 

አማካይ        
አመሌካች 21.2 ተቋሙ ሇሁለም ሴት ሰሌጣኞች ባዯረገው ሌዩ ዴጋፍ በተቋም ውስጥ ምዘና (Institutional Assesment) ውጤታቸው ብቁ 
(Competent) ሆኗሌ፣ (1%) 
1 ሁለም  ሴት ሰሌጣኞች በተቋም ውስጥ ምዘና (Institutional 

Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent)  ስሇመሆናቸው 
     • የሴት ሰሌጣኞችን የተቋም 

ውስጥ ምዘና ውጤትን 
የሚያሳይ ሰነዴ 

 

አማካይ        
አመሌካች 21.3 ተቋሙ ሌዩ ፍሊጎት ሊሊቸው ሰሌጣኞች ባዯረገው ሌዩ ዴጋፍ በተቋም ውስጥ ምዘና (Institutional Assesment) ውጤታቸው 
ብቁ (Competent) ሆኗሌ (1%) 
1 ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸው  ሰሌጣኞች በተቋም ውስጥ ምዘና 

(Institutional Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent)  
ስሇመሆናቸው 

      ሌዩ ፍሊጎት ያሊቸውን 
ሰሌጣኞች የተቋም ውስጥ ምዘና 
ውጤትን የሚያሳይ ሰነዴ 

 

አማካይ        



አመሌካች 21.4 ሰሌጣኞች በብሄራዊ ሙያ ብቃት ምዘና (National occupational Competency Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent) 
ሆኗሌ (9%) 

አማካይ  1 2 3 4   
1 ሰሌጣኞች የብሄራዊ የብቃት ምዘና (National 

Assesment) ውጤታቸው ብቁ (Competent) 
ስሇመሆናቸው 

      የሰሌጣኞች የብሔራዊ ምዘና  
ውጤትን የሚያሳይ ሰነዴ 

 

አማካይ        
ስታንዲርዴ 22 ፡- በተቋሙ/በኮላጁ አሰሌጣኞች፣ አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች መካከሌ ጥሩ ተግባቦት እና መስተጋብር ተፈጥሯሌ፣ ኪራይ ሰብሳቢነትን 
የመታገሌና የተጠያቂነት ስሜት ዲብሯሌ (2%) 
አመሌካች 22.1 የተቋሙ/ኮላጁ አሰሌጣኞች፣አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች ሰሌጣኞችን የሚያከብሩና ተግባቢ በመሆናቸው የሰሌጣኞችን 
የስሌጠና ፍሊጎትን በማጎሌበት የሰሌጣኞችን እርካታ አሳዴገዋሌ፡፡ (0.5%) 
1 የተቋሙ አሰሌጣኞች፣ ሰሌጣኞችን የሚያከብሩና ተግባቢ 

በመሆናቸው የሰሌጣኞች የስሌጠና  ፍሊጎትን አጎሌብቷሌ 
       ሰሌጣኞችንና ፣አሰሌጣኞችን 

በማወያየት 
 የዲሰሳ ጥናት በመመሌከት 

 

2 የተቋሙ፣አመራር ሰሌጣኞችን የሚያከብሩና ተግባቢ በመሆናቸው 
የሰሌጣኞች የስሌጠና ፍሊጎትን አጎሌብቷሌ፣ (0.5%) 

      የተቋም መሪና ሰሌጣኞችንና  
በማወያየ 

 የዲሰሳ ጥናት በመመሌከት 

 

3 የተቋሙ አስተዲዯር ሰራተኞች ሰሌጣኞችን የሚያከብሩና ተግባቢ 
በመሆናቸው የሰሌጣኞች የስሌጠና  ፍሊጎትን አጎሌብቷሌ፣  

      ሰሌጣኞችን  በማወያየት 
 የዲሰሳ ጥናት በመመሌከት 

 

 

አማካይ        

አመሌካች 22.2 የተቋሙ/ኮላጁ አሰሌጣኞች፣አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች መካከሌ ጤናማ የሥራ ግንኙነትና በትብብር የመስራት ባህሌ 
በመዲበሩ የአሰሌጣኞችና ዴ/ሰጪዎች እርካታ ጨምሯሌ (0.5%) 
1 በተቋሙ አሰሌጣኞች፣አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች መካከሌ 

ጤናማ የሥራ ግንኙነት መኖሩን  
      አስተዲዯር፣ ሰራተኞችንና 

የተቋሙን መሪ በማወያየት 
 የዲሰሳ ጥናት በመመሌከት 

 

አማካይ        

አመሌካች 22.3  የተቋሙ አሰሌጣኞች፣አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ተግባርን የሚታገለና 
የሚፀየፉ፣በተጠያቂነት መንፈስ የሚሰሩ ሆነዋሌ (1%) 
1 አሰሌጣኞች፣አመራርና አስተዲዯር ሰራተኞች የኪራይ ሰብሳቢነት 

አመሇካከትና ተግባርን የሚታገለና የሚፀየፉ፣በተጠያቂነት መንፈስ 
የሚሰሩ ስሇመሆናቸው 

      አሰሌጣኞችን የተቋሙን መሪ ን  
በማወያየት 

 ተጠያቂ የሆኑ ግሇሰቦች  

 



 

 

የሚያሳይ መረጃ 
 

አማካይ        

ተ.ቁ መስፈርቶች ብዛት የአፈጻጸም ዯረጃ የመረጃ ምንጮች መግሇጫ 
1 2 3 4 

ስታንዲርዴ 23 ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከአጋር ዴርጅቶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠሩ ሇተቋሙ ዴጋፍ አስገኝቷሌ (3%) 
አመሌካች 23.1 ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና አጋር ዴርጅቶች ጋር ጠንካራ ግንኙነት በመፍጠሩ የቴ/ሙያ ት/ስሌጠና ስትራቴጂ እንዱሰርፅ 
አዴርጓሌ (1.5%) 
1 ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና አጋር ዴርጅቶች ጋር ጠንካራ 

ግንኙነት ስሇመፍጠሩ  
      ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና 

አጋር ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት 
መፍጠሩን የሚያሳይ ሰነዴ  

 

አመሌካች 23.2  ተቋሙ/ኮላጁ ከትኩረት ዘርፍ መሪ መስሪያ ቤቶች ጋር በጋራ እቅዴ በመመራቱ፣ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከአጋር ዴርጅቶች 
ጋር ተሳትፎ በመጨመሩ ተቋሙን/ኮላጁን በባሇቤትነት ስሜት የመምራት ሌምዴ ዲብሯሌ (1.5%) 
1 ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና ከአጋር ዴርጅቶች ጋር ተሳትፎ 

በመጨመሩ ተቋሙን/ኮላጁን በባሇቤትነት ስሜት የመምራት ሌምዴ 
ስሇመዲበሩ 

      ተቋሙ ከአካባቢው ማህበረሰብና 
አጋር ዴርጅቶች ጋር ግንኙነት 
መፍጠሩን የሚያሳይ ሰነዴ  

 


