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1. መግቢያ

ፈጣን የህዝብ ብዛት ዕድገት ለኢኮኖሚ ልማትና ዕድገት የሚያስፈልጉ ሀብቶችን በማሟጠጥ

ድህነት ሥር እንዲሰድ በማድረግ ለሕዝብ የኑሮ መሻሻል የሚደረገው ጥረት የተፈለገውን

ውጤት እንዳያመጣ ተጽዕኖ ያደርጋል፡፡ ለክልሉ ሁለንተናዊ ልማት ዕድገት ሕዝብ ወሳኝ

ኃይል መሆኑ ባይካድም በክልሉ ለተንሰራፋውና ሥር ለሰደደው ድህነት ዋነኛ ምክንያት

ከፍተኛ የወሊድ መጠንና ከሞት መጠን ማሽቆልቆል ጋር ተያይዞ የሚከሰት ፈጣን የህዝብ

ቁጥር እድገት አንዲ ሆኖ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

በመሆኑም ሁለንተናዊ ልማትን በማደናፈቅ ላይ የሚገኙትና ዘርፈ ብዙ የሆኑት የክልሉን

የሥነ-ህዝብ ችግሮች ደረጃ በደረጃ ለመቀነስና ለመቅረፍ በት/ቤቶች የሚገኙ ወጣቶች

ተሣትፎ እጅግ የጐላ ሚና ይኖረዋል፡፡

ስለሆነም ወጣቶች የወደፊቱ አገር ተረካቢና አምራች በመሆናቸው ጤናማና ብቁ ዜጋ

እንዲሆኑ በተለያዩ አቅጣጫዎች ከመንግስት ከህብረተሰብና ከቤተሰብ ከፍተኛ ጥረቶች

ሊደረጉ ይገባል፡፡ ከዚህም አኳያ ወጣቶች በወደፊት ህይወታቸው ላይ በመጥፎ መልኩ

ተጽዕኖ ሊያሣድሩ ወይም ሊጐዱ ከሚችሉ ከተለያዩ አጋጣሚዎች ራሣቸውን እንዲጠብቁ

የሚያስችላቸውን ግንዛቤ መፍጠርና ማስተማር ዋነኛ ጉዳይ ነው፡፡

ይህንን ለማድረግ ደግሞ ዋነኛ ትኩረት ት/ቤቶች፣ የመገናኛ ብዙሃን ዘዴዎችና በተለያዩ

የኀብረተሰብ ክፍሎች የሚደረጉት የውይይት መድረኮች ናቸው፡፡ አብዛኛውን ወጣት ማግኘት

የሚቻለው ደግሞ በት/ቤቶች ውስጥ ነው፡፡ ስለዚህም የደ/ብ/ብ/ህ/ክ/መ/የስነ-ህዝብ ጉዳዮች

ማስተባበርና መተግበር ዋና የስራ ሂደት በክልሉ ውስጥ በሚገኙ 1ኛ ደረጃ ሣይክል ሁለተኛ

ደረጃ ት/ቤቶች ያሉ ወጣቶችን የሥነ-ህዝብንና ልማት እንዲሁም የወጣቱን ሁለንተናዊ የስነ-

ተዋልዶ ጤናን በተመለከተ ግንዛቤ ለመፍጠር የስነ-ህዝብ ክበቦችን እንዲያቋቁሙ በማድረግ

ወጣቱን የሚያሣትፍ እንቅስቃሴም መጀመሩ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም እነዚህ የተቋቋ

ክበቦችም ሆኑ አዳዲስ የሚቋቋሙት ክበቦች እንንቅስቃሴአቸውን ለማጐልበት

እንዲያስችላቸውና ተመሣሣይነት ያላቸው ተግባሮችን ለማከናወን እንዲችሉ አንድ ወጥ የሆነ

የክልላችን የት/ቤቶች ሥነ-ህዝብ ክበባት ማቋቋሚያ መመሪያ ማዘጋጀቱ አስፈላጊ በመሆኑ

ይህ መመሪያ ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡፡

ይህ መመሪያ በክልሉ በሚገኙ ት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ ለሚቋቋሙ የስነ-ህዝብ ክበቦች

ሲዘጋጅ በት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ ያሉ ወጣቶች የሥነ-ህዝብ ጉዳዮችንና ልማትን
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በተመለከተ ግንዛቤ ለመፍጠር የሚያስችል እንቅስቃሴ ለማካሄድ ይችሉ ዘንድ ድጋፍ

ይሰጣል ተብሎ ቢሆንም በተከታታይ ከተማሪዎችና በየት/ቤቶቹ ከሚገኙት የማኀበረሰብ

አባላት እንዲሁም ከት/ቤቶች ውጭ በሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በሚመጡ አስተያየቶች

በየጊዜው የሚዳብር ይሆናል፡፡

በመመሪያው ውስጥ የክልሉን ሕዝብ ብዛትና እድገት ሁኔታ፣ የክልሉን ወጣቶች እና

የወጣቶች ጤና ሁኔታ፣ የስነ-ህዝብ ክበባት ት/ቤቶች የመቋቋም አስፈላጊነት፣ እንዲሁም

የት/ቤቶች ሚናንና ሌሎች ጉዳዮችን በተመለከተ መረጃዎች የሚያዙበትና በክበባቱ

የሚከናወኑ ሥራዎች ሪፖርት የሚደረግባቸው ቅጾች ጭምር ተዘጋጅቷል፡፡

2. የክልሉ ህዝብ አጠቃላይ ገጽታ

የደቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልላዊ መንግስት እንደ ተቀሩት የአገሪቱ ክልሎች

ከፍተኛ የህዝብ እድገት የሚታይበት ክልል ነው፡፡ መረጃዎች እንደሚያመለክቱት የክልሉ

ህዝብ ብዛት እ.ኤ.አ በ1987 ከነበረበት 10.4 ሚሊዮን በ1997 ወደ 13.29 ሚሊዮን በ1999

15.4 ሚሊዮን ደግሞ በ2001 ወደ14.9 ሚሊዮን ከፍ በማለት በአሁኑ ወቅት በዓመት በ2.6

በመቶ /ከ400 ሺህ በላይ በሆነ የህዝብ ቁጥር ዕድገት/ እየጨመረ ይገኛል፡፡ የክልሉ ሕዝብ

ቁጥር በዚህ እድገት ከቀጠለ በሚቀጥሉት 25 ዓመታታ ባነሰ ጊዜ ውስጥ በእጥፍ

በመጨመር ወደ 30 ሚሊዮን ሊደርስ እንደሚችል ይገመታል፡፡

በዕድሜ ስብጥር ረገድ ሲታይ የክልሉ ሕዝብ በአብዛኛው በወጣት ሕብረተሰብ የተገነባ ነው፡፡

መረጃዎች እንደሚያመመለክቱት ከክልሉ ህዝብ ግማሽ ያህሉ /45 በመቶ/ ከ15 ዓመት

በታች በሆነ የዕድሜ ክልል የሚገኝ በመሆኑ ሁኔታው በብዛት ያላቸው ወጣት ሴቶች

መውለድ ወደ ሚችሉበት የዕድሜ ክልል እንዲሸጋገሩ በማስቻል በክልሉ ፈጣን የሕዝብ

ብዛት ዕድገት እንዲፈጠር የጐላ አስተዋጽኦ እያበረከተ እንደሚገኝ ይታመናል፡፡ ከዚሁ ጋር

በተያያዘ በክልሉ አንድ አምራች ሰው ከራሱ በተጨማሪ የአንድ ሰው ምግብ፣ መጠለያና

ሌሎች መሠረታዊ ነገሮችን የማቅረብና የሟሟላትኃላፊነት ይጠበቅበታል፡፡ ይህም ክልሉ

ከፍተኛ የጥገኝነት ጫና እንዳለበት የሚያስገድድ በክልሉም ሆነ በአገሪቱ በካፒታል ጥሪት

ክምችና በኢንቨስትመንት ላይ ከፍተኛ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ እያስከተለ ይገኛል፡፡

የደቡብ ክልል የውልደት መጠን በሀገሪቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ የሚገኝ መሆኑን እስከ አሁን

የተካሄዱት የተለያዩ ጥናቶች ያረጋግጣሉ፡፡ እ.ኤ.አ 1994 በተካሄደው የህዝብና ቤቶች ቆጠራ

ጥናት ውጤት መሠረት በክልሉ አንዲት በመውለድ የዕድሜ ክልል የምትገኝ እናት
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በአማካይ 7.2 ልጆችን ትወልዳለች፡፡ እ.ኤ.አ በ1997 የተካሄደው የማኀበረሰብና የቤተሰብ

ጥናት እንደሚያመለክተው በክልሉ የአንዲት እናት አማካይ የውልደት ምጣኔ 6.8 ልጆች

መሆኑን አረጋግጧል፡፡ እንዲሁም እ.ኤ.አ በ2005 በአገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደው

የዲሞግራፊና የጤና ናሙና ጥናት እንደሚያመለክተው የክልሉ የውልደት ምጣኔ 5.6

ልጆች መሆኑንይፋ ያደረገ ሲሆን ይህ ደግሞ በሀገሪቱ ካሉት ሌሎች ከፍተኛ የወሊድ ምጣኔ

የሚታይበት ክልል መሆኑን ያረጋግጣል፡፡

ለዚህ በክልሉ ለሚታየው ከፍተኛ የውልደት ምጣኔ ዋነኛ ምክንያቶች ተ ብ ለው ከሚጠቀ

ሱትና በክልሉ ተንሰራፍተው ከሚገኙ ልማዳዊ ድርጊቶች መካከል ያለዕድሜ ጋብቻ፣ ልጆችን

የዝናና የሀብት ምንጭ አድርጐ መቁጠር፣ ዝቅተኛ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት አቅርቦትና

አጠቃቀም፣ ሴቶች በሕብረተሰብ ዘንድ የተሰጣቸው ስፍራ ዝቅተኛ መሆን በግምባር

ቀደምትነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ ከፍ ሲል በአጭሩ ለመጥቀስ እንደተሞከረው የሕዝብ ብዛት

አለመጠን ማደግ በክልሉ የኢኮኖሚና ማኀበራዊ ገጽታ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንደሚያሣድር

ይታመናል፡፡ ለዚህም እንደምሣሌ የሚጠቀሰው የህብረተሰቡን መሠረታዊ ፍላጐት የሆኑት

እንደ ምግብ፣ ንጹህ ውሃ፣ መኖሪያ ቤት የጤና አገልግሎት፣ ትምህርት፣ እርሻ መሬት

መጣበብ፣ የአካባቢ መራቆትና ብክለት የመሣሰሉት ከህዝብ ብዛት ጋር ቀጥተኛ የሆነ

ግንኙነቶች ያላቸው ክፉ ገጽታዎች መሆናቸው ነው፡፡

ከፍተኛ ውልደትና ውጤቱ የሆነው ፈጣን የሕዝብ ብዛት ዕድገት በመማር ዕድሜ የሚገኝ

የህዝብ ቁጥርን በመጨመር የትምህርት ፍላጐት እንዲያድግ ያደርጋል፡፡ ይህ ደግሞ ከፍተኛ

የመምህራን ፍላጐት፣ የመማሪያ ክፍሎች ግንባታ እና ቁሣቁሶች አቅርቦት የሚጠይቅ

በመሆኑ እጅግ ውስን በሆነ የኢኮኖሚ አቅም እነዚህን ለማሟላት ስለማይችል ይህ ደግሞ

በትምህርት ጥራት ላይ የራሱ የሆነ አሉታዊ ተጽዕኖ ከማሳደሩም በተጨማሪ በመማር

ዕድሜ ክልል ያሉ ወጣቶች የትምህርት ዕድል እንዳያገኙ ያደርጋል፡፡

3. ብሔራዊ የስነ-ህዝብ ጉዳይ ፖሊሲ

የብሔራዊ የስነ-ህዝብ ጉዳይ ፖሊሲ በሚያዝያ ወር 1985 ዓ.ም በሽግግር መንግስት ፀድቆ

የወጣ ሲሆን የዚህ ፖሊሲ ዓላማ የሕዝብ ዕድገት ምጥነትንና የአገሪቱን የተፈጥሮ ሀብት

ልማትና አጠቃቀምን በማጣጣም ከረዥም ጊዜ አኳያ የህዝቡን የኑሮ ደረጃ አጠቃላይ

እንዲሻሻል ማድረግ ነው፡፡ ፖሊሲው ትኩረት ከሰጠባቸው ጉዳዮች አንዱ የወጣቶችን

ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ ማድረግ ነው፡፡

3.1 የስነ-ህዝብ ፖሊሲ አጠቃላይ ዓላማ
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ሀ. የኢኮኖሚ ግንባታውን በማጠናከርና የህዝብ እድገት ምጣኔን በዕቅድ በመቀነስ

በሕዝብ ዕድገትና በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ምርታማነት መካከል ያለውን ልዩነት

ማስወገድ፣

ለ. በተቀናጁ የልማት ኘሮግራሞች አማካይነት የኢኮኖሚ እንቅስቃሴውን ማስፋትና

የሥራ ዕድል እንዲፈጠር ማድረግ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን፣

ሐ. ከገጠር ወደ ከተማ የሚደረገውን የሕዝብ ፍልሰት መጠን መቀነስ፣

መ. በቀላሉ በአደጋ ሊጠቁ የሚችሉትን በተለይም የሴቶችን፣ የወጣቶችን፣

የሕፃናትንና የአዛውንቶችን ማኀበራዊና ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች እንዲሻሻሉ

ማድረግ፣

3.2ዝርዝር ዓላማዎች

ሀ. ወጣቶች ከስነ-ተዋልዶ ጤና ጋር በተያያዘ ሁኔታ የመረጃ፣ የትምህርትና፣

የምክር አገልግሎት በማግኘት፣ በስነ-ተዋልዶ ጤና ጉዳዮች ላይ ራሣቸውን

የወሳኝነት ሚና እንዲኖራቸውና ተጠቃሚዎች እንዲሆኑ ማድረግ፣

ለ. በሁሉም የትምህርት ደረጃዎች የሴቶች ተሣትፎ እንዲጨምር ማድረግ፣

ሐ. አንዲት ሴት በአማካይ የምትወልዳቸው ልጆች መጠንን ዝቅ በማድረግ የወሊድ

መጠንን መቀነስ፣

መ. የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት አጠቃቀም አሁን ካለበት ደረጃ ከፍ ማድረግ፣

ሠ. የእናቶች፣ ሕፃናት የልጆች ሞት ምጣኔ አንዲቀንስ ማድረግ፣

ረ. የአካባቢ ደህንነትን ለመጠበቅና የልማት ተግባራትን ለማከናወን የሚያስችል ምቹ

የተፈጥሮ አካባቢ ማመቻቸት፣

ሰ. ከሥርዓተ ትምህርቱ ጋር የምክር አገልግሎቶችን በማቀድና ተግባራዊ በማድረግ

ትምህርት የሚያቋርጡትን ሴቶች ቁጥር መቀነስ፣

ሸ. የአወላለድ ጤናን በተመለከተ ወጣቶችን በምክር የሚረዱ የወጣቶችን የምክር

አገልግሎት ማዕከላትን መመሥረት፣
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4. የስነ-ህዝብ ክበባትን በት/ቤቶች የማቋቋም አስፈላጊነትና ፋይዳቸው

ከሀገራችን አጠቃላይ ሕዝብ አብዛኛውን ቁጥር የሚሸፍነው ወጣቱ የህብረተሰብ ክፍል ነው፡፡

በተመሣሣይ ሁኔታ በደቡብ ክልል ከአጠቃላይ ሕዝብ ውስጥ 30 በመቶ የሚሆነው

በወጣትነት የዕድሜ ክልል /15-29/ የሚገኝ መሆኑን መረጃዎች ያስረዳሉ፡፡ እነዚህ

የሀገራችንም ሆነ የክልላችን ህዝብ አብዛኛውን ቁጥር ይዘው የሚገኙት ወጣቶች ለበርካታ

ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ ባህላዊና ሥነ-ልቦናዊ ቀውሶች የተጋለጡ ናቸው፡፡ ለምሣሌ

በአልኮልና አደንዛዥ ዕጾች /ጫት፣ሲጋና ሀሺሽ/ በአብዛኛው የሚጠቁት ወጣቶች ናቸው፡፡

ጥንቃቄ በጎደለውና ያለዕድሜ በሚጀመር ልቅ የግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት የሚከሰቱት

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ፣ ያለዕድሜ እርግዝና፣ውርጃ፣ ብቃት የሌለው ወቅቱን ያልጠበቀ የቤተሰብ

ኃላፊነትና የመሣሰሉት ችግሮች በወጣቱ ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱ ያሉ ትኩረት የሚሹ

አደጋዎች ናቸው፡፡

ወጣቶች ለእነዚህ ችግሮች እንዲጋለጡ ያደረጓቸው በርካታ ምክንያቶችን መዘርዘር ቢቻልም

በሀገራችን ሥነ-ተዋልዶ ጤናን በተመለከተ ለወጣቶች የኢንፎርሜሽንና የምክር አገልግሎት

የሚሰጡ ተቋማት ያለመጠናከር /ያለመኖር/ በዋነኛነት የሚጠቀስ ምክንያት ነው፡፡ አብዛኞቹ

ወጣቶች ጠቃሚ ልማዶችን፣ እውቀቶችንና ትምህርቶችን የሚገበዩት ኢ-መደበኛ በሆነው

የትምህርት መስክ (Informal Education) አማካይነት ከቤተሰቦቻቸውና ከሚኖሩበት ኦካባቢ

ማኀብረሰብ እንደሆነ ይታወቃል፡፡

ይሁንና ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ እንደምንረዳው ወጣቶች የሥነ-ተዋልዶ ጤናን

በሚመለከቱ ጉዳዮች ላይ ከወላጆቻቸውም ሆነ ከታላላቆቻቸው /በእድሜ ከሚበልጡአቸው

ቤተሰቦቻቸውም ሆነ አካባቢያቸው የማህበረሰብ አባላት በቂ የሆነ ኢንፎርሜሽን የምክር

አገልግሎት አያገኙም፡፡ ከዚህዋ ሌላ በስነ-ተዋልዶ ጤና ዙሪያ ለወጣቶች የምክር አገልግሎት

የሚሰጡ ተቋማት ካለመበራከታቸውም በላይ ለወጣቶች በስነ-ተዋዶ ጤና ዙሪያ

የኢንፎርሜሽንና የምክር አገልግሎት መስጠት ያለው ጠቀሜታ ግንዛቤ ሣያገኝ ቆይቷል፡፡

ይህን አገልግሎት ለወጣቶች በመስጠት ረገድ የሚንቀሳቀሱ በጣም ጥቂት የሆኑ አገር

በቀልና ሌሎች የውጭ ድርጅቶች አሉ ቢባልም እንኳን አገልግሎታቸው በጥቂት የሀገሪቱ

ትላልቅ ከተሞች የተወሰነና እንዲያውም የአንዳንዶቹ ድርጅቶች እንቅስቃሴ በጥቂት

ቀበሌዎች የታጠረ በመሆኑ አብዛኞቹ እጅግ ከፍተኛ ቁጥር ወደ አለው ወጣቱ ዘንድ መድረስ

አልቻሉም፡፡
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በመሆኑም አብዛኞቹ የሀገራችን ወጣቶች ስለ ሥነ-ተዋልዶ ጤና ያላቸውን ውስጥ ዕውቀት

የሚያገኙት ከዕድሜ አቻ ጓደኞቻቸው ነው፡፡ ከዕድሜ አቻ ጓደኞቻቸው የሚገኙት ውስን

ዕውቀት ደግሞ ያልተሟላ ከመሆኑም በላየ ስለትክክለኛነቱ አስተማማኝ ባለመሆኑ ለበርካታ

የስነ-ተዋልዶ ጤና ችግሮች እንዲጋለጡ አድርግቸዋል፡፡

የኢትዮጵያ ስነ-ህዝብ ፖሊሲ ሥራ ላይ ከዋለበት 1985 ዓ.ም ጀምሮ እነዚህን ችግሮች

ለመቅረፍ የወጣቶችን ግንዛቤ በማዳበር ረገድ በፌደራልም ሆነ በክልሎች ደረጃ አያሌ

ጥረቶች ተደርገዋል፡፡ ከነዚህ ጥረቶች መካከል በ1985 ዓ.ም የብሔራዊ ሥነ-ህዝብ ፖሊሲ

ይፋ መሆንን ተከትሎ ወጣቶች በሥነ-ህዝብና የዚህ ዘርፍ በሆነው በሥነ-ተዋልዶ ጤና

ዙሪያ በቂ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ለማድረግ የስነ-ህዝብና የቤተሰብ ኑሮ ትምህርት(population and family life Education) በተለያዩ የትምህርት ደረጃዎች በመደበኛ ሥርዓተ

ትምህርት ውስጥ ተካቶ እንዲማሩት መደረጉ አንዱ ነው፡፡ ከዚህ ጥረት ጎን ለጎን ወጣቶች

በስነ-ተዋልዶ ጤናና በስነ-ህዝብ ጉዳዮች ላይ እንዲወያዩ፣ እንዲመካከሩና እርስ በርሳቸው

እንዲማማሩ ለማስቻል በሀገሪቱ በሚገኙ ት/ቤቶች የሥነ-ህዝብ ክበባት ተቋቁመው

በመንቀሣቀስ ላይ ይገኛሉ፡፡

በዚህ አገር አቀፍ የስነ-ህዝብ ቅበባት ምስረታና እንቅስቃሴ ውስጥ በክልላችን የሚገኙ

አብዛኛዎቹ የ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች “የስነ-ህዝብና አውደ ተፈጥሮ” በሚል መጠሪያ የሚታወቁ

ክበባትን መስርተው ሲንቀሣቀሱ እንደነበረ ይታወቃል፡፡

ጠንካራ የት/ቤት አመራርና የራስ ተነሣሽነት ያላቸው የክበባት መሪዎች የመሯቸው የጥቂት

ት/ቤቶች የሥነ-ህዝብ ክበባት በአሁኑ ጊዜ ከት/ቤት ውጪ ያሉትንም ወጣቶች በማቀፍ ወደ

ማህበር አድገው ህጋዊ ሰውነት አግኝተው በክልላችን አንዳንድ ዞኖች ውስጥ በመንቀሣቀስ

ላይ ይገኛሉ፡፡

የአንዳንድ ት/ቤቶች የሥነ-ህዝብ ክበባት ጥንካሬ በዚህ ደረጃ ሲለካ የሌሎች ት/ቤቶች ክበባት

ግን ከመዳከማቸውም በላይ ፈርሰዋል፡፡ ለክበባቱ መዳከምና መፍረስ ከየት/ቤቶቹ ርዕሳነ

መምህራንና የክበባት መሪዎች ከሚቀርቡት ምክንያቶች ውስጥ ዋናው ክበባቱን በገንዘብም

ሆነ በማቴሪያል የሚደግፋቸው አካል ያለማግኘት ችግር ነው፡፡

ይሁንና ዛሬ ወደ ማህበር የተሸጋገሩት የት/ቤቶች ክበባት በቂ የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ

አግኝተው ሣይሆን የት/ቤቶቹ ርዕሣነ- መምህራን ጠንካራ አመራር፣ የክበባቱ መሪዎች
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ተነሣሽነትና የተማሪዎች ፍላጐት ተቀናጅተው የተፈጠሩላቸው ጥንካሬ ነው፡፡ በድጋፍና

በበጀት ሰበብ ክበባቸው የተዳከመባቸው ት/ቤቶች ከእነዚህ ብዙ ሊማሩ ይገባል፡፡

ይህ ሲባል ግን ለክበባቱ ጥንካሬ የት/ቤቶችን ሚና ለማመላከት እንጂ ክበባቱ ለሚያደርጉት

እንቅስቃሴ ስኬት የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ አያስፈልጋቸውም ማለት አይደለም፡፡

እንዲያም የክበባቱ ፋይዳ በት/ቤቶች ቅጥር ግቢ የታጠረ ባለመሆኑ ከሚደረግላቸው ተልዕኮና

ከተመሠረቱበት ዓላማ አንጻር ሲገናዘብ በሁሉም መስክ ሰፊ ድጋፍ ሊያደርግላቸው ይገባል፡፡

የስነ-ህዝብ ክበባት ተጠናክረው መንቀሣቀስ ከቻሉ ሁለንተናዊ ፋይዳ አላቸው፡፡

ወጣቶች በክበባቱ አማካይነት በስነ-ተዋልዶ ጤና ዙሪያ ግንዛቤያቸውን ካዳበሩ በጤና መስክ

ለሚደረገው እንቅስቃሴ ትልቅ አጋዥ ይሆናሉ፡፡ የተፈጥሮ አካባቢያችን ጥበቃና እንክብካቤ

ተደርጐለት በአግባቡ ልንጠቀምበት እንድንችል የክበባቱ አባላት የሚንቀሣቀሱበት አካባቢ

በማስተማርና መንቀሣቀስ ከቻሉ በግብርና፣ በተፈጥሮ ሀብትና አካባቢ ጥበቃ ላይ

ለሚደረገው ርብርቦሽ እርሾ በመሆን ያገለግላሉ፡፡ እነዚህ ፋይዳዎች ለአብነት ያህል የቀረቡ

እንጂ የስነ-ሕዝብ ክበባት ተጠናክረው መንቀሣቀስ ከቻሉ እጅግ ብዙ ጠቀሜታ እንዳላቸው

ግልጽ ነው፡፡

ስለዚህ ት/ቤቶች የላቀ ሚና ቢኖራቸውም የሥነ-ህዝብ ክበባትን የማጠናከሩ ተግባር

በት/ቤቶች ወይም በአንድ የተወሰነ አካል የሚተው ተግባር አይደለምና መንግስትዊና

መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና ግለሰቦች ድጋፍ ሊያደርጉላቸው ይገባል፡፡

4.1 የት/ቤት ስነ-ህዝብ ክበባት አጠቃላይ ዓላማ

ወጣት ሴቶችና ወንዶች ትምህርታቸውንና ጤንነታቸውን እንዲሁ የወደፊት

ኑሮአቸውን የሚያቃውሱ ችግሮችን በመቅረፍ ብቁ ዜጋ የሚሆኑበትን መንገድ

ማመቻቸት፣

4.2ዝርዝር ዓላማዎች

 ትምህርታቸውን የሚያቋርጡ ሴት ተማሪዎችን ቁጥር መቀነስ፣

 ወጣቶች በአካባቢ እንክብካቤ ንቁ ተሣትፎ እንዲያደርጉ ማድረግ፣

 የወጣቶችን የሥነ-ተዋልዶ ጤንነትን ለማሻሻልና ኤች.አይ.ቪ/ኤድስን ጨምሮ

በግብረ ስጋ ግንኙነት ምክንያት የሚተላለፉትን በሽታዎች መከላከል የሚያስችል

ዕውቀት ማስጨበጥ፣
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 ስለ አነስተኛ ቤተሰብ ጥቅምና ይህም ከኢኮኖሚ ጋር በተጣጣመ መልኩ

ከአጠቃላይ ከሰው ልጅ ደህንነትና አካባቢ ጥበቃ ጋር ስለሚኖረው ግንኙነት

ትምህርት መስጠት፣

 በልማት ኘሮግራሞች ውስጥ የወጣቶችን ተሣትፎ ከፍ ማድረግ፣

 ወጣቶች ስለፆታ ግንኙነትና ስለቤተሰብ ኃላፊነት አዎንታዊ አመለካከት

እንዲኖራቸው ማድረግ፣

 በት/ቤትና በአካባቢያቸው ያሉትን የተዋልዶ ጤንነት /የቤተሰብ ምጣኔ/ ምክር

አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን እንዲጠቀሙ ማድረግና የመሳሰሉት ናቸው፡፡

4.3 በክበባት የሚከናወኑ ተግባራት

 በት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ ለሚገኙ ወጣቶች ስለ ያልተፈለገ እርግዝና፣

ጥንቃቄ የጐደለው የግብረ ስጋ ግንኙነትና ውርጃ፣አባላዘር በሽታዎችና በተለይም

ስለ ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ አደገኛነትና የመከላከያ ዘዴዎች ማስተማር፣

 ከቤተሰብ አቅም ጋር የተገናዘበ የቤተሰብ ብዛት ጠቀሜታ፣ ስለ አካባቢ ብክለትና

ፈጣን የሕዝብ ዕድገት በአካባቢ ላይ ስለሚያሳድረው ተጽዕኖ በቂ ኢንፎርሜሽን

መስጠት፣

 የወጣቶች ስነ-ልቦናዊ ችግሮችና ጎጂ ልምዶችን ለማስወገድ የሚያስችል የምክር

አገልግሎት በት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ ለሚገኙ ወጣቶች መስጠት፣

 በአካባቢው ለሚገኝ ህብረተሰብ ስለ ሥነ-ህዝብና አውደ-ተፈጥሮ ቅስቀሣ

ማድረግ፣

 በክበባት አባላቱ መካከል የእርስ በርስ ውይይትና ምክክር ልምድ ማጎልበት፣

 በህብረተሰቡና በአመራር አካላት ዘንድ የወጣቶች የምክር አገልግሎት ማዕከላትን

የማቋቋምና የማስፋፋት አስፈላጊነት ተቀባይነት እንዲያገኝ ቅስቀሣ ማካሄድ፣

 በየአመቱ የሚከበሩትን የዓለም የሥነ-ህዝብ ቀን፣ የአካባቢ ቀንና የፀረ-

ኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ቀን ወጪ በማይጠይቁ የተለያዩ ዝግጅቶች ለምሣሌ በግኝት

ተከላ፣ በጽዳት ዘመቻ ወ.ዘ.ተ ማክበር፣

 የትምህርት ማህበረሰብ /ተማሪዎችና መምህራን/ ስለ ቤተሰብ ምጣኔ፣ ስለ

አባላዘር በሽታዎች ኤድስን ጨምሮ ያለው ዕውቀት፣ አመለካከትና ባህርይ ላይ

ጥናት ማካሄድና የጥናቱን ውጤት ማሰራጨት፣
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 በስነ--ዝብና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ሴሚናሮችን የውይይትና የክርክር መድረኮችን

ማዘጋጀት፣

 አካባቢን መጠበቅ የሚያስገኘው ጥቅም በማስረዳት የተለያዩ መንገዶችን

በመጠቀም ወጣቶች በልማት ተሣታፊ እንዲሆኑ ማድረግ፣ /በችግኝ ተከላና ርከን

ግንባታ ወዘተ…/፣

 በት/ቤቶች የመዝጊያና የመክፈቻ ቀናት የተለያዩ ዝግጅቶች ማቅረብ አመታዊ

በዓል ሆኖ እንዲከበሩ ማድረግ፣

 ክበቡ የሚያከናውናቸውን ሥራዎች ሌሎች ተማሪዎች እንዲያውቁዋቸው

ማድረግ፣

4.4 የተግባራቱ ማስፈጸሚያ ስልቶች

 የትምህርት ቤት ሚኒ-ሚዲያን በመጠቀም አጫጭር መልዕክቶችን ማሠራጨት፣

 በድራማና በትያትር፣ በፊልምና ስነ-ጽሁፍ ውድድር መጠቀም፣

 በሴሚናር ውይይት እና በአውደ ጥናት እንዲሁም በሰልፍ ሜዳ የስነ-ሕዝብና

ልማት ትምህርታዊ መልዕክቶችን፣ መዝሙሮችንና ዘፈኖችን በመጠቀም፣

በት/ቤትና ከት/ቤት ውጪም ኘሮግራም በማስያዝ በክበቡ አባላት ለተማሪዎችና

ለአካባቢው ኀብረተሰብ ማስተማር፣

 ተማሪዎችን በየክፍሉ በቡድን ሆነው እንዲወያዩና እንዲከራከሩ እንዲሁም ክፍል

ከክፍል ጋር እንዲፎካከሩ ማድረግ፣

 በስነ-ህዝብና ልማት ዙሪያ እውቀት ያላቸው በአካባቢው የሚገኙ ምሁራንና

ባለሙያዎችን በመጋበዝ ትምህርትና ገለፃ እንዲያደርጉ ማድረግና የት/ቤቱን

ኀብረተሰብ የሚያሳትፍ የፖናል ውይይት ማዘጋጀት፣

 በስነ-ህዝብና ተዋልዶ ጤና፣ በስርዓተ ፆታ፣ በአካባቢ ጥበቃ፣ በጐጂ ልማዳዊ

ድርጊቶች ዙሪያ የኤድስ ቀን የዓለም ስነ-ህዝብ ቀን ወ.ዘ.ተ. የመሣሰሉት

የተለያዩ በዓላት በሚከበሩበት ቀናት ላይ ማስተማርና መቀስቀስ፣

 የተለያዩ ፖስተሮች፣ በራሪ ጽሁፎችን፣ የጥናት ውጤቶች እንዲሁም በብዙሃን

መገናኛ የሚተላለፉመልዕክቶችን በመጠቀም ማስተማር፣

 የወላጆች፣ ቀንን በመጠቀም ለክበቡ አባላት ሰፊ ቅስቀሳዎችን በማድረግ ወጣቱን

ማስተማር፣
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 የትምህርት ቤቱን የማስታወቂያ ሠሌዳ በመጠቀም በወጣቶች የተዘጋጁ የተለያዩ

ስዕሎችን፣ ካርቱኖች፣ ጽሁፎችን እንዲሁም የሳምንቱን፣ የወሩን፣ የዓመቱን

ሥርጥ ምርጥ ሎጐዎችን/መፈክሮችን/ አዘጋጅቶ ማሠራጨት የብቻ ውይይት

ኘሮግራም አዘጋጅቶ በማስተማርና በማሰልጠን ከት/ቤት ውጪ ያሉየሴት

ተማሪዎች የአካባቢውን ሴቶችና እናቶችን እንዲያስተምሩ ልዩ እንቅስቃሴ

ማድረግ፣

 የወጣቶች ማዕከላት፣ የቤተሰብ ዕቅድ አገልግሎት ሰጪ ማዕከላትንና የተለያዩ

በቅርበት ያሉ ትምህርት ቤቶች የስነ-ሕዝብ ክበባት እንቅስቃሴን በማስጐብኘት

ልምድና ዕውቀት እንዲያጐለብቱ ማድረግ፣

 በአካባቢው ከሚገኙ የጤና ኤክስቴሽንና ቤት ለቤት ሠራተኞች ጋር ተቀናጅተው

ህብረተሰቡን ለማስተማር ዕቅድ አውጥቶ መንቀሣቀስ፣

 ከሚመለከታቸው ጋር በመተባበር በት/ቤታቸው የስነ-ህዝብ (mini-exhibition
ማዘጋጀት፣

 በጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ላይ ይሳተፉ የነበሩ ግለሰቦችን በማስተማርና ከራሳቸው

የጐጂ ልማዳዊ ድርጊት አስወጋጅ ኮሚቴ አድርጎ በማደራጀት መጠቀምና

ለተማሪዎችም እንዲያስተምሩ ማድረግ፣

 ከመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎችና ከሌሎች ጋር ግንኙነት በመፍጠር የስነ-ህዝብ

ትምህርት ሬዲዮ ስክሪኘት አዘገጃጀት ላይ ለተማሪዎች ትምህርትና ስልጠና

እንዲያገኙ በማድረግ በተማሪዎች የሚዘጋጁትን ጽሁፎች በት/ቤቱ ሚኒ-ሚዲያ

አማካይነት ማስተላለፍ፣

 በት/ቤቱ ውስጥ ትርፍ ክፍሎች ከተገኙ ከት/ቤቱ አስተዳደር ጋር በመነጋገር

የስነ-ህዝብናልማት ትምህርታዊ መልዕክቶችን የያዙ የተለያዩ ጽሁፎችን

ማስቀመጫና የንባብ ቦታ (Mini/ሚኒ/ላይብራሪ) ማዘጋጀትና በተማሪዎች

እንዲነበቡ ማድረግ፣ በት/ቤቶች ከሚገኙት የስነ-ህዝብ ክበባት ልምድ

እንደሚታየው የሴቶች ተማሪዎች ተሣትፎ በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ በዚህ ክበብ

የሴቶች ተሣትፎ ለታለመለት ዓላማ ስኬታማነት ወሳኝ ነው፡፡ ስለዚህ ሴት

ተማሪዎችም በክበቡ ውስጥ የነቃ ተሳትፎ እንዲኖራቸው የትምህርት ቤቱ ርዕሰ

መምህራንና መምህራን ከፍተኛ ጥረት ይጠበቅባቸዋል፡፡
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5. ትምህርት ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባትን በማቋቋምና በማጠናከር ረገድ

የሚጠበቅባቸው ኃላፊነትና ተግባር

 የክበቡን መቋቋም ጠቃሚነት ለተማሪዎች በመግለጽ ብዛት ያላቸው ተማሪዎች

እንዲሳተፉ ጥረት ማድረግ፣

 ክበቡ የተቋቋመበትን ዓላማ ለማስፈጸም በሚያደርገው እንቅስቃሴ አስፈላጊውን ድጋፍ

መስጠት፣

 ከክልሉ፣ ከዞኑና ልዩ ወረዳዎች፣ ከስነ-ህዝብ ጉዳዮች ማስ/መተ/ዋና የስራ ሂደት

እንዲሁም ከሚመለከታቸው ቢሮዎች ጋር የቅርብ ግንኙነት በመፍጠር ለክበቡ

የሚያስፈልገውን የማቴሪያል ድጋፍ መግኘት እንዲችል ማድረግ፣

 የስነ-ሕዝብ ክበብ በትምህርት ቤቱ ውስጥ ተዛማጅነት ካላቸው ከሌሎች ክበቦች ጋር

በተቀናጀ ሁኔታ ሊሰራ የሚችልበትን የአሠራር ስልት መፍጠር፣

 የሴት ተማሪዎች ተሣትፎ እንዲጐለብት የበለጠ ጥረት ማድረግ፣

 ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተሣሰር ዓለም አቀፍ የስነ-ሕዝብ ቀንን ምክንያት

በማድረግ በስነ-ህዝብና ልማት እንዲሁም በተዛማጅ ርዕሶች ላይ በተማሪዎች መካከል

ውድድሮች እንዲካሄዱ ማበረታታት እንዲሁም አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት፣

 የስነ-ህዝብና ልማት ትምህርቶትና ኢንፎርሜሽኖች በመደበኛና መደበኛ ባልሆኑ

መገናኛ ዘዴዎች በሰፊው እንዲሰራጩ ማድረግ የት/ቤቱ የሚኒ-ሚዲያ ሴንተር

ማቋቋም፣

 በት/ቤቱ ውስጥ ትርፍ ክፍሎች በማመቻቸት የስነ-ህዝብ ክበብ አባላት የማንበቢያ እና

የውይይት የሚሆናቸው ቋሚ ቦታዎችን ማዘጋጀት፣

 ከኘሮግራሙ አባል ተማሪዎች ጋር ደህናና ጠንካራ ግንኙነት ለመፍጠር የሚችሉ

ከተማሪዎች ጋር ለመስራት ፍላጐትና ፈቃደኝነት የሚያሣዩ የተማሪዎችን ግላዊ

ችግር በማዳመጥ መፍትሔ ለመፈለግ ዝግጁ የሚሆኑ መምህራንን በመምረጥ

የክበቡ መሪ ማድረግ፣

 በስነ-ህዝብ ክበብ ውስጥ የሚሣተፉ ተማሪዎች በማይማሩበት ፈረቃ

ስለሚያካሂዷቸው ትምህርታዊ እንቅስቃሴዎች ወላጆቻቸው አውቀው እንዲፈቅዱና

ተገቢውን እገዛ እንዲያደርጉ ትምህርት ቤቱ ለወላጆች ስለክበበ እንቅስቃሴና

ስለልጆቻቸው ተሣትፎ ማስረዳት ይኖርበታል፣
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 የት/ቤቱ ቦርድ የትም/ቤት የወላጅ መም/ህብረት በት/ቤቱ ለተቋቋመው የስነ-ህዝብ

ክበብ የትምህርት መሣሪያዎች፣ ማቴሪያሎች እና በጀትም ቢሆን በመደገፍ

እንቅስቃሴውን ማበረታት ይጠበቅበታል፡፡

 የስነ-ህዝብ ኘሮግራም እንቅስቃሴን አስመልክቶ የሚተገበሩ እንደእስፖርት ውድድር፣

ልዩ ልዩ በስነ-ህዝብና ሥነ-ተዋልዶ ጤና ላይ ያተኮሩ ትምህርታዊ የጥያቄና መልስ

ውድድሮችን ማዘጋጀት፣

 በወላጅ ቀን፣ በት/ቤቱ ስብሰባዎች፣ በበዓላት ቀናት ወዘተ… በስነ ሕዝብ ጉዳዮች

ዙሪያ መቅረብ ያለባቸው ርዕሶችን በመምረጥ ክበቡ ትምህርታዊ መልዕክቶች

እንዲስተላለፍ ማድረግ፣

6. የት/ቤቶች ስነ-ህዝብ ክበባት አደረጃጀት

ወጣቶች ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዎና ስነ-ልቦናዊ ችግሮቻቸውን ለማስወገድ እርስ በርሳቸው

እንዲማማሩ፣ እንዲመካከሩና እንዲወያዩ የሚያስችላቸው አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩ ማድረግ

የስነ-ህዝብ ፖሊሲ አንዱ የትኩረት አቅጣጫው በመሆኑ የት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ

የሚገኙ ወጣቶች በስነ-ህዝብና፣ በስነ-ተዋልዶ ጤና፣ በፀረ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ፣ ወዘተ ክበባት

ተደራጅተው ቢማማሩና ሌላውን ቢያስተምሩ የፖለሲውን ዓላማ እንዳስፈጽሙ ስለሚቆጠር

ወጣቶችና ከወጣቶች ጋር ግንኙነት ባላቸው ሥራዎች ላይ የተሰማሩ የኀብረተሰብ ክፍሎች

በስ-ህዝብ ክበባት እንዲደራጁና እንዲታቀፉ ማድረግ ተገቢ ይሆናል፡፡

6.1 የስነ-ህዝብ ክበባት የአደረጃጀት መዋቅር በሦስት ይከፈላል

1. የስነ-ህዝብ ክበብ ጠቅላላ ጉባዔ

2. የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ፣

3. ቁጥጥር ኮሚቴ
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6.2 የክበቡ ጠቅላላ ጉባዔ አመሠራረት ስልጣንና ተግባራት

6.2.1 የክበቡ ጠቅላላ ጉባዔ አመሠራረት

ፆታና እድሜ ሳይለይ ት/ቤት የሚገኙ ተማሪዎች፣ መምህራንና ሌሎች የት/ቤቱ

ማህበረሰብ አባላት እንዲሁም ከት/ቤት ውጪ የሚገኙ ወጣቶች ሌሎች

የማህበረሰብ ክፍሎች የስነ-ህዝብ ክበብ አባሎች የጠቅላላ ጉባዔ አባል ይሆናሉ፡፡

6.2.2 የክበቡ ጠቅላላ ጉባዔ ስልጣንና ተግባራት

 የክበቡ ጠቅላላ ጉባዔ ተጠሪነቱ ለትምህርት ቤቱ ሆኖ የመጨረሻ የስልጣን

እርከን ውሣኔ ሰጪ አካል ነው፣

 የክበቡ ጠቅላላ ጉባዔ የክበቡን መተዳደሪያ ደንብ ያወጣል ያሻሽላል

አጠቃላይ የክበቡን የልማት ስትራቴጂ ያወጣል፡፡

 የክበቡን ዓመታዊ ዕቅድ ያፀድቃል አፈጻጸሙን በመገምገም ውሣኔ ይሰጣ፣

 የክበቡን የቁጥጥር ኮሚቴ ይሰይማል በተጨማሪም የኮሚሽኑን የስራ

ሪፖርት በመመርመር ውሣኔ ይሰጣል፣

 የክበቡን ጠቅላላ ጉባዔ በዓመት ሁለት ጊዜ ይሰበስባል እንደአስፈላጊነቱ

በጠቅላላ ጉባዔ አባላት 2/3 ከታመነበት ስብሰባ ይጠራል፡፡

7. የክበቡ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አመሠራረት ስልጣንና ተግባራት

7.1 የክበቡ ስራ አስፈሚ ኮሚቴ አመሠራረት

ክበቡን የሚመራው ሰባት አባላት ያሉት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከጠቅላላው ጉባዔ

ይመረጡና ሲሆን ኮሚቴው አባላት ውስጥ የት/ቤቱ ም/ርዕሰ መምህር ወይም እሱ

የሚወክለው መምህር የክበቡን ጠቅላላ ጉባዔ እና የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሰብሣቢ ሆኖ

ያገለግላል፡፡

የክበቡ ፀኃፊ ደግሞ ከት/ቤቱ የተማሪዎች አመራር ወይም የምክር አገልግሎት ኃላፊ የሆኑ

ተማሪዎች ቢሆኑ ይመረጣል፡፡ የተቀሩት አምስቱ የኮሚቴ አባላት ተማሪዎች ወይም

መምህራን ሆነው ከተማሪዎች የሚመረጡ የተማሪ ተወካዮች ሲሆኑ ከእነዚህ የተማሪ

ተወካዮች ሦስቱ ሴት ተማሪዎች ወይም ሴት መምህራን ቢሆኑ ይመረጣል፡፡ መመህራኖቹ

ደግሞ ከክበቡ ዓላማ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት ያላቸው የትምህርት ዘርፎችን በማስተማር ላይ



16

የሚገኙ ማለትም የስነ-ሕዝብና የቤተሰብ ኑሮ፣ የጂኦግራፊ፣የባዮሎጂ፣ ኢኮኖሚክስና

የአካባቢ ሣይንስ መምህራን ቢሆኑ የተሻለ ሥራ ሊያከናውኑ እንደሚችሉ ከተለያዩ ክልሎች

ከተገኙ ልምዶች ለመረዳት ተችሏል፡፡ የክበቡ አመራር በም/ርዕሰ መምህሩ ከሚወክሉት

መምህራን ቢሆኑ ክበቡን በማጠናከርና አባላቱ ግንዛቤ የሚጨብጡባቸው ጽሁፎችን

በማቅረብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል፡፡

በአጠቃላይ ክበቡን ለምምራት፣

ሀ. በት/ቤታቸው ውስጥ በስነ-ምግባርና በአርአያነታቸው በተማሪዎችም ሆነ በአስተማሪዎች

ዘንድ ጥሩ አርአያ የሆኑ ተማሪዎች መምህራን፣

ለ. በትምህር ውጤታቸውም ሆነ በታታሪነታቸው የሚታወቁ፣

ሐ. በት/ቤቱ ውስጥ የመግባባት ችሎታ ያላቸውና ሌሎችን ለመርዳት ፍላጐት ያላቸው

ቢሆኑ ይመረጣል፡፡

7.2 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት

በየት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ የሚገኙት የስነ-ህዝብ ክበባት የሚከተሉት የሥራ

አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ይኖራቸዋል፡፡

1. ሰብሣቢ

2. ምክትል ሰብሣቢ

3. ፀሐፊ

4. ገንዘብና ንብረት ያዥ

5. የስነ--ዝብ ትምህርትና ስልጠና አስተባባሪ

6. የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ

7. የቁጥጥር ኮሚቴ

የክበቡ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ብዛትና የሥራ ድልድል በጠቅላላ ጉባዔው

እንደሁኔታው ሊሻሻሉ ይችላሉ፡፡ ክበቡ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ለማከናወን እንዲረዳውና

በይበልጥ አባላቱን ለማሳተፍ እንዲችል እንደ አስፈላጊነቱ ንዑሳን ኮሚቴዎች ይኖሩታል፡፡

የስነ-ሕዝብ ክበቡን በትምህርት ቤቱ ውስጥ በኃላፊነት የሚመሩት አካላት በትምህርት

ሚኒስቴር የተጓዳኝ ትምህርት አፈጻጸም መመሪያ /ማኑዋል/ ውስጥ የትምህርት ቤቶች ክበባት

አደረጃጀትና አመራር በሚመለከት በተሰጠው መመሪያ መሠረት ማድረግ ይቻላል፡፡
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7.3 የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ሥልጣንና ተግባር

በየት/ቤቶችና ከት/ቤት ውጭ የሚገኙት የስነ-ህዝብ ክበባት ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ

የሚከተሉት ስልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡፡

 በየዓመቱ ግንቦት ወር ላይ የክበቡን አመታዊ ዕቅድ ያዘጋጃል ጠቅላላ ጉባዔ

ሲፀድቅ ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፣

 በት/ቤቱ ስለ ሥነ-ህዝብ መረጃና ትምህርት የሚሰራጭበትን ስልት ይቀይሣል፣

 ከተለያዩ መ/ቤቶችና ድርጅቶች እየተዘጋጁ የሚሰራጩትን አስተማሪና ቀስቃሽ

ፖስተሮች በራሪ ጹሁፎች በት/ቤት ውስጥና ከት/ቤቶች ውጪ ያሰራጫል፣

ለሕዝብ በግልጽ በሚታይበት ቦታ መለጠፉ ያረጋግጣል፡፡

 ከተለያዩ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር በመተባበር በስነ-

ህዝብና ተዛማጅ ጉዳዮች ላይ ድራማና የስነ-ጽሁፍ ውድድር ያዘጋጃል፣

 በት/ቤት መክፈቻና መዝጊያ ቀናት በዓላትን ማዘጋጀትና የላቀ አስተዋጽኦ

ላበረከቱት አባላት ሽልማት ይሰጣል፣

 በተማሪዎች መካከል የጥያቄና መልስ ውድድሮችን በማድረግ ግንዛቤያቸውን ከፍ

እንዲያደርጉ ማድረግ የላቀ ውጤት ላመጡት ስልማት ይሰጣል፣

 በአለም አቀፍ የስነ-ጽሁፍና ፖስተር ውድድሮች /በስነ-ህዝብና ተዛማጅጉዳዮች

ላይ/ አባላቱ እንዲሣተፉ ያደርጋል፣

 በየሁለት ወር በመሰብሰብ ሥራዎችን ይከታተላል፣ በየሩብ ዓመቱ ለስነ-ህዝብ

ጽ/ቤት ትምህርት መምሪያና ለሚመለከታቸው ሁሉ ስለ ክበቡ እንቅስቃሴ

ሪፖርት ያደርጋል፣

 ኮሚቴው ከጤና፣ ከትምህርት ከግብርና፣ ከሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ

ከፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት መመሪያዎችና ከሌሎች መንግስታዊ ካልሆኑ

ድርጅቶች ለምሣሌ ከቤተሰብ መምሪያ ጋር በመገናኘት ይሠራል፡፡

 የክበቡን የውልና መተዳደሪያ ደንብ (by -low) እንደ አስፈላጊነቱ ያወጣል

በአባላቱ አስተያየት ከተሰጠበት በኋላ
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7.4 የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት ስልጣንና ተግባር

የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው ተጠሪነቱ ለጠቅላላ ጉባዔው ሆኖ የሚከተሉትን ተግባራት

ያከናውናል፡፡

ሀ. የሰብሣቢው ስልጣንና ተግባር

ሀ. የክበቡን ጠቅላላ ጉባዔና የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ስብሰባን ይመራል፣

ያስተባብራል፣

ለ. የኮሚቴውን የስራ ሂደት ይከታተላል፣ በሥራ በአስፈጻሚ ኮሚቴ የተላለፉትን

ውሣኔዎችን ያስፈጽማል፣

ሐ. የአባላቱን የስራ ሂደት ገምግሞ ለኮሚቴው ያቀርባል፣

መ. ለስራ የሚወጡ ወጪዎችን ያዛል፣ ስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፣

ሠ. ክበቡን በመወከል ከልዩ ልዩ ድርጅቶች ጋር ግንኙነት ያደርጋል፣

ረ. በኮሚቴው የሚሰጡት ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፡፡

ለ. የምክትል ሰብሣቢ ሥልጣንና ተግባር

ሀ. የኮሚቴው ሰብሣቢ በማይገኝበት ወቅት እሱን ተክቶ ይሰራል፣

ለ. በራሱ ፈቃድ ከሊቀመንበሩ ጋር በመመካከር የኮሚቴውን ሥራ ይመራል፣

ሐ. የስነ-ህዝብ ሥራ ደትን ለማጠናከር ንዑሣን ክበቦችን እንዲቋቋሙ ጥናት አድርጎ

ለኮሚቴ ያቀርባል፣

መ. በኮሚቴው የሚሰጠጡት ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፣

ሐ. የፀሐፊ ስልጣንና ተግባር

ሀ. የኮሚቴውን የስብሰባ ቃለ ጉባዔ ይይዛል፣

ለ. ከሚመለከታቸው ጋር በመመካከር አጀንዳ ያዘጋጃል፣

ሐ. የጽህፈት ሥራዎችን ያከናውናል፣

መ. የክበቡን መዝገቦች ፋይሎች እና መረጃዎችን ይይዛል፣
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ሠ. አባላትን በእድሜና በፆታ ለይቶይመዘግባል /የአባላትን መረጃ ይይዛል/፣

ረ. ሰብሣቢውና ምክትል ሰብሣቢው በሌሉበት ወቅት እነሱን ተክቶ ይሰራል፣

ሰ. በየወቅቱ ሪፖርት ያዘጋጃል፣

ሸ. በኮሚቴው የሚሰጡት ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፣

መ. የገንዘብና ንብረት ያዥ ስልጠንና ተግባር

ሀ. ክበቡ በስጦታ ወይም በልዩ ልዩ ዘዴ ያገኘውን ንብረቶች ኮድና ቁጥር ሰጥቶ መዝግቦ

ይይዛል፣ በገቢ መልክ ወይም በልዩ እርዳታ የተገኘውን ገንዘብ ይሰበስባል፣ ይይዛል

ኮሚቴው እንዲቀመጥ በወሰነበት ቦታ ያስቀምጣል፣

ለ. የኮሚቴውን ገንዘብ ወይንም ገንዘብ በሊቀመንበሩ ትዕዛዝ ወጪ ያደርጋል፣

ሐ. ገንዘብም ሆነ ንብረት በተጠየቀበት ጊዜ ያስመረምራል፣

መ. በገቢና ወጪ ላይ ሪፖርት እያዘጋጀ ያቀርባል፣

ሠ. በኮሚቴው የሚሰጡት ሌሎች ተጨማሪ ሥራዎችን ያከናውናል፣

ረ. ማንኛውንም የክበቡን ንብረት ገንዘብ በሕጋዊ ደረሰኝ ብቻ ያንቀሣቅሣሉ፣

ሸ. የንብረት ግዥ የሚከናወነው ከገንዘብ ያዥና ንብረት ያዥ ወጪ መሆን ያረጋግጣል፡፡

ሠ. የትምህርት ቅስቀሳ አስተባባሪ ስልጣንና ተግባር

ሀ. በኮሚቴው የስራ ዕቅድ መሠረት የስነ-ህዝብ ትምህርቶችን አዘጋጅቶ ያቀርባል፣ በኮሚቴ

ያፀድቃል/

ለ. የተለያዩ የስነ-ህዝብ ትምህርቶች የሚሰራጩበትን መንገዶች ያጠናል፣ የጥናቱም

ውጤት ለኮሚቴው አቅርቦ ያፀድቃል፣

ሐ. በት/ቤትም ሆነ ከት/ቤት ውጭ በሚከበሩ የተለያዩ በዓላት ወቅት የቅስቀሣ ስራዎችን

ያከናውናል፣
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መ. ለአባላት ትምህርትና ስልጠና በሚሰጡበት ሁኔታዎች ላይ ጥናት ያካሂዳል፣ የተለያዩ

የስነ-ሕዝብ ትምህርት መረጃዎችን ያሰባስባል፣ ያሰራጫል፣ የማንበቢያ ቦታዎችን

ያደራጃል፣

መ. ስነ-ህዝብና ልማትን አስመልክቶ ት/ት ሰጪ ፖስተሮችን አዘጋጅቶ በገበያ ቦታዎች

ሰዎች በብዛት በሚሰበሰቡባቸው ግልጽ ቦታዎች ላይ ይኖራል፣

ሠ. ሌሎች ከኮሚቴው የሚሰጡትን ስራዎች ያከናውናል፣

ረ. የመረጃና ሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ ስልጣንና ተግባር

ሀ. የክበቡ ቃል አቀባይ ሆኖ ያገልግላል፣

ለ. ስለክበቡ በተመለከተ ለመንግስታዊ መ/ቤቶችና መንግስታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች

አስፈላግውን መረጃ ይሰጣል፣

ሐ. ለክበቡ ጠቃሚ የሆኑ መረጃዎችን ያጠናቅራል፣

መ. ክበቡ ከመንግስታዊ መ/ቤቶችና መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች ጋር የሚኖረውን

ግንኙነት በበላይነት ይመራል፣

ሠ. ሌሎች የክበቡ ህዝብ ግንኙነት ሥራዎችን ያከናውናል፣

ሸ. የቁጥጥር ኮሚቴ ስልጣንና ተግባር

ሀ. የክበቡን ገንዘብና ንብረት ይቆጣጠራል፣

ለ. የክበቡን ገንዘብ ይመረምራል፣ ያስመረምራል፣

ሐ. የፋይናንስና ንብረት አወጣጥና አጠቃቀም በክበቡ ደንብና መመሪያ መሠረት መሆኑን

ያጣራል፣

መ. የክበቡን ገንዘብና ንብረቶች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው መያዛቸውን ይከታተላል፣

ሠ. ሌሎች ከቁጥጥር ጋር የተያያዙ ሥራዎችን ያከናውናል፣
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7.5 የክበቡ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የሥራ ዘመን

የክበቡ የሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት የሥራ ዘመን ሁለት /2/ ዓመት ብቻ ይሆናል፡፡

ሆኖም ጠቅላላ ጉባዔ ካመነባቸው በድጋሚ ተመርጠው ሊሠሩ ይችላሉ፡፡

8. የክበቡ ተባባሪ ድርጅቶች

የስነ-ሕዝብ ጉዳይ ሥራ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ሁሉ የሚመለከት

መሆኑ በስነ-ህዝብ ፖሊሲው ውስጥ በግልጽ ተቀምጧል፡፡ ስለዚህ የስነ-ህዝብ ክበብ የስነ-

ህዝብ ጉዳይ የሚመለከታቸው በአካባቢው ያሉትን መንግስታዊና መነግስታዊ ያልሆኑ

መ/ቤቶችና ድርጅቶችን በስነ-ህዝብ ኘሮግራሞች ላይ በማሳተፍ እንቅስቃሴያቸውን ማጠናከር

አለባቸው፡፡ ለምሣሌ የጤና ድርጅቶች ስለቤተሰብ ዕቅድ ለማስተማርና ለምክር አገልግሎት

… ወዘተ በመስጠት የሙያ ድጋፍ ሊያደርጉ ይችላሉ፡፡ ሌሎችም እንደ ግብርና ቢሮ፣ ሴቶች

ጉዳይ፣ ትምህርት፣ ወጣቶችና ስፖርት፣ ፋይ/ኢኮ/ል/ቢሮዎች/መም/ጽ/ቤቶች ወዘተ…

በዕቅዶቻቸው ውስጥ የስነ-ህዝብ ጉዳይ የተካተተ ስለሆነ እነዚህ ተባባሪዎች ጋር ሥራን

ማቀናጀት ይቻላል፡፡ በተጨማሪም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ለስነ-ህዝብ ፖሊሲ

ተግባራዊነት ሕብረተሰቡን ማስተማር በድርጊት መርሃ ግብራቸው ውስጥ ያካትታሉ፡፡

ስለዚህ እንደነዚህ ዓይነት ድርጅትን በክበቡ እንቅስቃሴ ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው ማድረግ

ይጠቅማል፡፡

9. የክበቡ የገቢ ምንጭ

ክበቡ እራሱን ለማጠናከር እንቅስቃሴውን ለማጐልበት እንዲረዳው የራሱ የሆነ የገቢ ምንጭ

ሊኖረው ይገባል፡፡ በዚህ መሠረት የክበቡ ዋነኛው ምንጭ የክበቡ አባላት ይሆናሉ፡፡

እንዲሁም የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የክበቡን ገቢ ማጐልበት አስፈላጊ ነው፡፡

ከልዩ ልዩ መንግስታዊ፣ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የግል ድርጅቶችና ከኀብረተሰቡ

የማቴሪያልም ሆነ የገንዘብ እርዳታ የሚገኝበትን ዘዴ መፈለግና መጠነ ሰፊ እንቅስቃሴና

ቅስቀሣ ማካሄድ ውጤቱን የተሻለ ያደርገዋል፡፡
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10. የንብረት አስተዳደር

ማንኛውም በክበቡ ስም የሚገኝ ገንዘብም ሆነ ንብረት ስርዓት ባለው መንገድ መመዝገብ

አለበት፡፡ የገንዘብና የንብረት አያያዝና አጠቃቀም የት/ቤቱን የፋይናንስ አጠቃቀም ሥርዓትና

ደንብ የተከተለ ሆኖ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ለስራው አስፈላጊ የሆነው ገንዘብና ንብረት

ከት/ቤቱ ጋር በመመካከር ሥራ ላይ ያውላል፡፡ ንብረትን በሚመለከት ቋሚና አላቂ

ንብረቶችን ለይቶ በመመዝገብ አላቂውን በስነ-ሥርዓት በሥራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፡፡

የንብረትና የገንዘብ አጠቃቀምን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካል ጋር በመሆን በየወቅቱ

ኦዲት እየተደረገ የኦዲት ሪፖርት መቅረብ አለበት፣

11. የክበባት መረጃ አያያዝ

በት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ የሚቋቋሙት የስነ-ህዝብ ክበባት የሚያከናውኗቸው ሥራዎች

በመረጃ መያዝና ማከማቸት ያስፈልጋል፡፡

ለምሣሌ፡-

 የዓመቱን ሥራ ዕቅዶችና የተከናወኑ ስራዎች በየዕቅድና የክንውን ጊዜያቸው

በመለየት መረጃዎችን መያዝ፣

 በየዓመቱ በክበቡ ውስጥ ያሉ የአባላት ዝርዝር በፆታ፣ በእድሜ በሙያ ለይቶ

መመዝገብ፣

 አባላት የተሰበሰቡበትን ኘሮግራሞችና ብዛታቸውን በፆታና በሙያ ተለይቶ መረጃ

መያዝ፣

 ቋሚ የስብሰባ ቀናት፣ ቃለ ጉባዔዎች፣ ስታትስቲካዊ መረጃዎችን ቅጾችን ወዘተ…

በጥንቃቄ ማዘጋጀትና በአግባቡ መያዝ፣

 በየዐዓመቱ የተከናወኑትና ያልተከናወኑት ሥራዎች ለተይተው ሁልጊዜ መረጃቸው

መያዝ አለባቸው፡፡ በአጠቃላይ የት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጭ ያሉ ክበባት መረጃዎች

እየተሰባሰበ የሚቀመጡበትና ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርት የሚተላለፍበት ሦስት

ዓይነት ቅጾች ከዚህ ማኑዋል ጋር ተዘጋጅቶ ቀርበዋል፡፡
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12. ክትትልና ግምገማ

በክልል ውስጥ የተቋቋሙት የከፍተኛ 2ኛ እና የመለስተኛ ደረጃ ት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባት

የታለመለትን ዓላማ ከግብ መድረስ መቻሉን መገንዘብ የሚቻለው በጠንካራ የክትትልና

ግምገማ ሥርዓት ሲታገዝ ብቻ ነው፡፡

በመሆኑም የስነ-ህዝብ ክበባት ከተቋቋሙበት ዓላማ አንፃር በታቀዱት ዕቅዶች ትግበራ ሂደት

ወቅታዊና ተከታታይነት ያለው የክትትልና ግምገማ ሥርዓት መዘርጋት በአፈጻጸም ረገድ

የሚከሰቱ ችግሮችን በወቅቱ በመለየት ተገቢ የሆነ ማስተካከያ እርምጃ በመውሰድ የክበባቱን

እንቅስቃሴ ስኬታማ በማድረግ በኩል ገንቢ ሚና እንደሚጫወት ይታመናል፡፡

ከዚህ አኳያ ት/ቤቶች እና የሚመለከታቸው የስነ-ህዝብ ጉዳይ አስፈጻሚ መ/ቤቶች ጋር

በጋራ በመቀናጀት የሚተገበር የክትትልና ግምገማ ሥርዓት እንደሚከተለው ይሆናል፡፡

12.1 የክትትልና ግምገማ ሥርዓት

የት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባት በመመሪያው ውስጥ የተካተቱ ተግባራትና የአፈጻጸም

ስልቶች በታቀዱት ዕቅዶች መሠረት ከግብ ለመድረስ መከናወን አለመከናወናቸውን

ለማረጋገጥ ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የክትትል ሥርዓቱ ማጠናከር ነው፡፡

በመሆኑም፡-

1. የስነ-ህዝብ ጉዳዩች ማስተባበርና መተግበር ዋና የስራ ሂደት አስተባባሪነት

በክልሉ በየደረጃው የሚገኙ የአስተዳደር መዋቅሮች ማለትም በክልል፣ በዞን

በልዩ ፣ ወረዳ እና ከተማ አስተዳሮች ባሉ የስነ-ሕዝብ ጉዳይ አስፈጻሚ መ/ቤቶች

እና መያዶች የክበባቱን እንቅስቃሴ በቅርበት ይከታተላሉ፡፡

2. የት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባት እንቅስቃሴ የት/ቤቱ አስተዳደር ከአስፈጻሚ

መ/ቤቶች ጋር በጋራ በዓመት ሁለት ጊዜ ክትትል ያደርጋሉ፡፡

3. የት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባትና ከት/ቤቶች ውጭ የተቋቋሙትን የስነ-ህዝብ

ክበባት በዓመት አንድ ጊዜ የክልል፣ የዞን፣ የልዩ ወረዳ፣ የወረዳና የከተማ

አስተዳደር እንዲሁም ት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባት አፈጻጸም ክትትል ላይ

ውይይት ይደረጋል፡፡
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4. በየሩብ ዓመቱ የት/ቤቶች አስተዳደሮች የስነ-ህዝብ ክበብ እንቅስቃሴ ክትትል

በማድረግ ሪፖርት ይቀበላሉ፣ ለሚመለከተው ክፍልም ያስተላልፋሉ፣

5. በየዓመቱ ለአንድ ጊዜ የት/ቤቶች የስነ-ህዝብ ክበባት አፈጻጸም የመስክ ግምገማ

ይካሄዳል፡፡

12.2 የግምገማ መስፈርት

ክበባትን የመገምገሚያ መስፈርቶች

 የስነ-ህዝብ ክበቡን በዕቅድ የመምራት ችሎታ፣

 የክበቡ አመራር ጥንካሬ፣

 በዓመታዊ ዕቅዳቸው መሠረት ያከናወኗቸውን ተግባራት ስኬታማነት፣

 የክበቡ አባላት ዘንድ ውይይት የተደረገባቸው የስነ-ህዝብ ጉዳዮች ብዛትና

ጥልቀት፣

 የክበቡን አባላት በዕድሜ በፆትና በክፍል ደረጃ ከፋፍሎ መረጃ የመያዝ

አቅማቸው፣

 ከሌሎች ክበባት ከሚኒ ሚደያ፣ ኤች.አይ.ቪ.ኤድስ አካባቢ እንክብካቤ ከሴት

ተማሪዎች ወዘተ ጋር ያላቸው የተቀናጀ የአሰራር ሁኔታ፣

 የስነ-ህዝብ ጉዳዮችን በተለያዩ ስነ-ጽሁፋዊ ቅርጽ/ግጥም፣ድራማ፣ ልበወለድ፣

ጭውውት፣ ትረካ/ ለማቅረብ ያደረጉትን ጥረት እና፣

 ሌሎች ከት/ቤቶች ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚካናዱ መመዘኛዎችን እንደ ግምገማ

መስፈርት መጠቀም ይቻላል፡፡
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13. ማጠቃለያ

በአሁኑ ወቅት ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው የስነ-ሕዝብና ልማት ተግባራት መካከል አንዱና

ዋነኛው በክልሉ በሚገኙ ከፍተኛ ሁለተኛ ደረጃ እና 1ኛ ደረጃ ሣይክል ት/ቤቶች የስነ-ህዝብ

ክበባት ማቋቋም፣ ማጠናከር እና በነዚሁክበባት አማካኝነት በስነ-ህዝብ ጉዳዮችና በልማት

ትስስር ዙሪያ በት/ቤትና ከት/ቤትም ውጭ የሚገኙ ወጣቶች የሚኖራቸውን ግንዛቤበማሣደግ

ጤናማ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ማስቻል ነው፡፡ ይህን ዓላማ ከግብ ለማድረስ በርካታ የስነ-

ህዝብ ክበባት በክልሉ በሚገኙ ከ/2ኛደ/ት/ቤቶች ተቋቁመው በት/ቤትና ከት/ቤት ውጭ

ለሚገኙ ወጣቶችና ለተለያዩ ማህበረሰብ ክፍሎች በስነ-ሕዝብና ልማት ዙሪያ ጠቃሚ የስራ

እንቅስቃሴ ሲያደርጉ መቆየታቸው የሚታወስ ነው፡፡ ነገር ግን በአንዳንድ ት/ቤቶች ተገቢው

ድጋፍና ክትትል ካለመደረጉ የተነሣ የአብዛኞቹ እንቅስቃሴዎች ወደ መዳከም ደረጃ

ተቃርበዋል እናም አንዳንድ አዳዲስ ት/ቤቶች ከነጭራሹም የሥነ-ህዝብ ክበባት እንዳላቋቋሙ

ታውቋል፡፡

በመሆኑም የት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጪ ያሉ የስነ-ሕዝብ ክበባት ወጣቶች የስነ-ህዝብ

ጉዳዮች ከልማት ዕድገት ጋር ስለሚኖራቸው ትስስር በቂ ግንዛቤ እንዲያገኙ ለማስተማርና

ወደ ተቀረው የኀ/ሰብ ክፍል ዘልቀው ለማስተማር ጭምር አመቺ መድረክ ከመሆናቸው

አንፃር ጠቃሜታቸው የጐላ በመሆኑ የት/ቤት ርዕሰ-መምህራንና የት/ቤቱ አስተዳደሮች

ከሌሎች መንግስታዊና፣ መንግስታዊ ካልሆኑ ድርጅቶችና ባለሙያዎች እንዲሁም አከባቢው

ኀብረተሰብ ጋር ቅንጅት ለመፍጠር በከ/2/ደ/ት/ቤቶች ውስጥ የተቋቋሙት የስነ-ህዝብ ክበባት

እንዲጠናከሩ በማድረግ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ተብሎ ይገመታል፡፡

በአጠቃላይ በት/ቤቶችና ከት/ቤቶች ውጪ የተቋቋሙት የስነ-ህዝብ ክበባባት ከግባቸው

ለመድረስና የስነ-ህዝብ ጉዳዮችን ለመተግበር ያስችላቸው ዘንድ በቂ የሥራ መመሪያ፣

የቅርብ ክትትልና ለስራ እንቅስቃሴያቸው የሚያግዝ የገንዘብና የማቴሪያል ድጋፍ በማቅረብ

አቅማቸውን ማጐልበት ተገቢ ይሆናል፡፡ በተጨማሪም በስነ-ህዝብና ልማት ጉዳዮች ላይ

የተደረገውን ጥረት እና የተገኘውን ውጤት ለመገምገምና እንዲሁም ያሉትን ችግሮች

በመለየት የተሻለ ስልት ለመቀየስ በየጊዜው ከየት/ቤቶችና ከየክበባቱ የሚላኩ የክንውን

ሪፖርቶች ከፍተኛ ጠቀሜታ ያላቸው በመሆኑ የስነ-ሕዝብ መረጃ አያያዝም ብርቱ ትኩረት

እንደሚያሻው ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል፡፡
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የክበብ አባላት መመዝገቢያ ቅጽ

የት/ቤቱ ስም-----------------------------------------------------

ዞን ---------------------- ወረዳ/ል/ወረዳ ከተማ አስ/ ……………………

ተ.

ቁ

ስም ዕድሜ ፆታ በክበቡ ውስጥ ያለው

የስራ ድርሻ

መደበኛ ስራ የት/ት/የክፍል

ደረጃ

የተመረጠበት

ዓ.ም

ምርመራ

ወ ሴ ተማሪ መምህር ሌላ
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የክበቡ ሥራ አመራር አባላት መረጃ ማጠናቀሪያ ቅጽ

የት/ቤቱ ስም-----------------------------------------------------

ዞን ---------------------- ል/ወረዳ ወረዳ ………………… ቀበሌ ……………………

ተ.ቁ ስም ዕድሜ ፆታ የስራ ድርሻ የት/ት ደረጃ ለአባልነት

የተመዘገበበት

/ችበት ቀን ዓ.ም

የተመረጠበት

ዓ.ም

ምርመራ

ወ ሴ ተማሪ መምህር ሌላ
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የክበቡ ቋሚና አላቂ ንብረቶች መመዝገቢያ ቅጽ

የት/ቤቱ ስም-----------------------------------------------------

ዞን ---------------------- ል/ወረዳ ወረዳ ………………… ቀበሌ ……………………

ተ.ቁ የንብረቱ ዝርዝር ዓይነት መለ

ኪያ

ብዛት የሚገኝበት

ደረጃ/

ሁኔታ

የተገዛበት

ዋጋ

የተገዛበት

ዓ.ም

ንብረቱ የተገኘበት

መንገድ

የዕቃው

ኮድ

ምርመራ

ቋሚ አላቂ በስጦታ ከክበቡ

ገቢ

ሌላ
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