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የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ 
የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ የአያያዝና አጠቃቀም መመሪያ 
ቁጥር 16 /2005 ዓ.ም 
 

ክፍሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

፩. አዉጪዉ ባሇሥሌጣን 
 የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ መንግስት የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የክሌለ መንግስት የአስፇጻሚ አካሊትን  
ስሌጣንና ተግባር እንዯገና ሇመወሰን በወጣዉ አዋጅ ቁጥር 133/2003 አንቀጽ 45 ንዑስ አንቀጽ 2 
መሰረት ይህንን መመሪያ አዉጥቷሌ፡፡      

፪. አጭር ርዕስ 
ይህ መመሪያ “የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ/መንግስት የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን 

ቴክኖልጂ የአያያዝና አጠቃቀም መመሪያ ቁጥር ------/2005 ዓ.ም” ተብል ሉጠቀስ ይችሊሌ፡፡ 

፫ . ትር ጓ ሜ 

የቃለ አገባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ መመሪያ፡ 

1.  “ቢሮ” ማሇት የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት ፊይናንስና  

ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ማሇት  ነው፡፡ 

2. “መምሪያ” ማሇት የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት  የዞንና ሀዋሳ 

ከተማ አስተዲዯር  ፊይናንስና  ኢኮኖሚ ሌማት መምሪያ TK� ’¨<:: 

3. “ኢኮቴ” ማሇት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ማሇት ነው፡፡ 

4. “ኢኮቴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት” ማሇት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ 

ሂዯት ማሇት ነው፡፡ 

5. “የኤላክትሮኒክ መሌዕክት” ማሇት ሇቢሮዉ ስራ አገሌግልት የሚዉሌ የመሌዕክት መሇዋወጫ 

ሥርዓት ማሇት ነዉ፡፡ 

6. “ቴክኖልጂ” ማሇት የኢንፎርሜሽንና የኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ማሇት ነዉ፡፡ 

7. “ወረዲ ጽ/ቤት” ማሇት የዯቡብ ብሔሮች ብሔረሰቦች እና ሕዝቦች ክሌሊዊ መንግስት 

የፊይናንስና  ኢኮኖሚ ሌማት ወረዲ ጽ/ቤት ማሇት ነዉ፡፡ 
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፬. የፆታ አገሊሇፅ 
በዚህ መመሪያ ውስጥ በወንዴ ፆታ የተዯነገገው የሴትንም ፆታ ያካትታሌ፡፡ 

፭. የመመሪያው ተፇፃሚነት ወሰን/Scope/ 

ÃI SS]Á  

1.   መስሪያ ቤቱ ተግባራዊ ያዯረጋቸዉ የቴክኖልጂ ሀብትና አገሌግልት ተጠቃሚ 

የሆኑትን የቢሮዉ የስራ ሂዯቶች ኃሊፉዎች ፣ ሠራተኞች እና እንግድች ፣  

2.  ¾›Ãu?¡e(IBEX) ፣ ¾üaM(Payroll)ና ኢንቨንተሪ(Inventory) ›ÑMÓKA�“ 

ÉÒõ ¾T>ÖÃl u=a‹፣ የዞንና የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯር SU]ያ‹፣ 

¾¨[Ç“ ¾Ÿ}T ›e}ÇÅa‹ ጽ/u?�‹ እ”Ç=G<U ¾c?¡}` ›eðéT> 

Se]Á u?�‹፣ 

3.  ¾›=õT>e(IFMIS)፣  የዳቭ ኢንፎ(DevInfo)፣  የጂአይኤስ(GIS)፣  ፎርም 

ትራኪንግ(FormTracking)፣ፐርሶኔሌ ማኔጅመንት(Personnel Management)፣  

ሳፕሊየርስ ማኔጅመንት(Suppliers Management)  እንዱሁም ወዯፉት የሚሇሙ 

ሶፍትዌሮችን ›ÑMÓKA�“ ÉÒõ ¾T>ÖÃl ¾u=a¬ ¾}KÁ¿ ¾e^ H>Å�‹፣ 

u=a‹፣ የዞንና የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯር SU]ያ‹፣ ¾¨[Ç“ ¾Ÿ}T 

›e}ÇÅa‹ ጽ/u?�‹ እ”Ç=G<U ¾c?¡}` ›eðéT> Se]Á u?�‹፣ 

4.  ¾Se]Á u?~” �¡„KAÍ=፣ SW[} MT�“ ¾S}Óu]Á fõ�«a‹   

(Application Softwares) }ÖnT>  ¾T>J’< K?KA‹ vKÉ`h ›"L� LÃ 

}ðíT> ÃJ“M:: 

 

፮. የመመሪያው ዓሊማ 
1.  KSe]Á u?~“ KvKÉ`h ›ካL� ¾T>cÖ< ¾›=”ö`T@i” �¡„KAÍ= 

›ÑMÓKA�‹” u´`´` uSK¾� ›ÖnkT†¨<“ ›ÁÁ³†¨< U”“ እ”È� 

SJ” እ”ÇKu� S¨c”፤ 

2.  ከኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ SW[} MT� ›p`x�“ ›ÖnkU 

›”é` ¾T>Öukዉ” ¾›ÁÁ´“ ¾›e}ÇÅ` Y`¯� S²`Ò�፤ 
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3.  ሇቢሮው Ów eŸ?� ›Ò» ¾J’ ¾�¡„KAÍ= Sªp` ( framework) 

S²`Ò�& 

4.  በመስሪያ ቤቱ ¨<eØ ¾T>Ñ‟¨< ¾�¡„KAÍ= SW[} MT� ›p`x�“ 

›pU ¨<Ö?ታT' Å[Í¨<” ¾Öuk እ”Ç=G<U Ÿ¡ML©“ ŸGÑ^© ›W^` 

Ò` }eTT> (Compliant) SJ’<” T[ÒÑØ&  

5.  ÅI”’~ ¾}[ÒÑÖ“ ›e}TT‡ ¾J’ ¾�¡„KAÍ= SW[} MT� ›p`x� 

S²`Ò� እና ተዯራሽ እንዱሆን ማዴረግ ፣ eK S[Í ÅI”’� ¾}hK 

Ó”³u? ÁK¨<“ K}Óv^©’~U ¾T>}Ò T%u[cw uSe]Á u?~ ¨<eØ 

SõÖ`& 

6.  ¨<Ö?ታT’�”“ pMØõ“” K=ÁeÑ‡ ¾T>‹M ¾�¡„KAÍ= ›ÖnkU 

uG<K<U ¾Y^ ¡õKA‹ እ”Ç=„` Te‰M& }sS< u²S“© �¡„KAÍ= 

¾ታÑ² ›W^`“ ¾¨<d’@ ›c×Ø Y`¯� ÁK¨< wl }sU እ”Ç=J” 

Te‰M' 

7.  ¨Ü q×u= ¾�¡„KAÍ= °n‹ ¾Ó»' ¾›ÖnkU፣ ¾Te¨ÑÉ፣ 

¾´¨<¨<`“ ¾ØÑ“ Y`¯� ተግባራዊ እና ስኬታማ እንዱሆን ማገዝ' 

8.  ቢሮው ሉ„[¨< eKT>Ñv¨< ¾*ý_+”Ó c=e}U (Operating System ) እ“ 

¾›ýK=Ÿ?i” fõ�«`  (Application software ) ¯Ã’�“ eታ”Å`É S¨c”' 

9.  ¾Se]Á u?~ É[-Ñî uT>„[¨< ¾S[Í‹ አ¨×Ø“ አW[ÝÚ� LÃ 

}Óv`“ ኃLò’� S¨c”' 

10. S<Á©“ e’-UÓv` ¾}Luc ¾›?K?¡�a’>¡ ¾SM°¡� M¨<¨<Ø (Email  

System) ¾›ÖnkU Y`¯�  S²`Ò�& 

11. Se]Á u?~ u^c< ¾c¨< ኃÃM eKT>ÁKT†¨<U J’ uÓ» cKT>ÁÑ†

†¨< fõ�«a‹ ¾Ø^� Å[Í“ ¾›W^` Y`¯� S¨c”'  

12. uZe}† ¨Ñ” ¾T>c\ fõ�«a‹ LÃ ¾›=¢ቴ W^}•‹ uY^¨< 

¾T>d}ñu�”“ ›pT†¨<” ¾T>Ñ’u<u�” Y`¯� S²`Ò�' 

13. ¾Se]Á u?~ S[Í‹ u¾Ñ>²?¨< ¨Å ¢ፒ (Backup) እና የመሌሶ መተካት 

(Restore) ¾›W^` Y`¯� S²`Ò�' 
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14. KSe]Á u?~ W^}•ና ላልች ¾›Ãu?¡e ( IBEX) ፣ ፔሮሌ (Payroll)፣ 

ኢንቬንተሪ(Inventory) እና ላልች የፊይናንስ ሲስተሞች }ÖnT> ›"L� 

kM×ó ¾J’ °Ñ³“ ÉÒõ ¾T>cØu� ¾›W^` Y`¯� S²`Ò�' 

15. uSe]Á u?~ ¾�¡„KAÍ= ›ÖnkU ¡IKA� u¾Ñ>²?¨< ¾T>hhMu�” 

S”ÑÉ S²`Ò�'  

16. ÅI”’~ ¾}[ÒÑÖ“ }Å^i ¾J’ �¡„KAÍ= KSe]Á u?~ uSeÖ� 

›Óvw’� ÁK¨<“ ¨<Ö?ታT ¾SW[} MT� Gw� ›ÖnkU እ”Ç=G<U 

Å[Í¨<”“ Ø^~” ¾Öuk ›ÑMÓKA� ¾T>„`u�” ¾›W^` Y`¯� 

S²`Ò� ፣ 

17. አግባብ ያሇዉ(Appropriate use) እና አግባብ የላሇዉ(Inappropriate use)  

የቴክኖልጂ አጠቃቀም ምን ምን እንዯሆነ አቅጣጫ ማስቀመጥ፣ 

18. ተገሌጋዮች ስሇቴክኖልጂ ሀብቶች አጠቃቀም የተሻሇ ግንዛቤ ኖሯቸዉ እነሱም 

የበኩሊቸዉን እንዱወጡ ማስቻሌ፡፡  

 

 

ክፍሌ ሁሇት 

ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 
 

ምዕራፍ አንዴ 

ኃሊፉነቶች እና ግዳታዎች 
 

፯. የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ኃሊፉነት 

1.  አግባብነት ያሇው ¾�¡„KAÍ= ሀብቶች አጠቃቀምን በስሌጠና እና በዴጋፍ 

አሰጣጥ ግሌጋልቶች ማጠናከር፣  

2.  ¾�¡„KAÍ= መሠረተ ሌማት አዉታሮችን በአጠቃሊይ እንዱሁም ሇሥራቸዉ 

የሚያግዟቸዉን የተወሰኑ አፕሉኬሽኖችን(Applications) ሇሚያስፇሌጋቸዉ 

ተጠቃሚዎች የመጠቀም ፇቃዴ መስጠት፣ 
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3.  ተጠቃሚዎች ከስራ በሚሇቁበት ጊዜ የ�¡„KAÍ= መጠቀሚያ ፇቃዲቸዉን 

ማስረከባቸዉን ማረጋገጥ፣ 

4.  ¾�¡„KAÍ= ዕቃዎችን ዓይነት፣ ባሇቤት፣ ቦታና የመሳሰለትን መረጃዎች የያዘ 

ቆጠራ በየጊዜው መያዝ፣  

5.  ተጠቃሚዎች በአውታረ መረቡ(Local Area Network) የተያያዙ ኘሪንተሮችን በጋራ 

እንዱጠቀሙ ማዴረግ፣  

6.  ተጠቃሚዎች በአገሌግልት ወቅት ሇሚያጋጥማቸዉ ማናቸዉም ዓይነት ችግሮች 

ቀሌጣፊና ጥራት ያሇዉ ምሊሽ ሇመስጠት ዘመናዊ የተጠቃሚዎች የጉዲይ 

መመዝገቢያ(Case Tracking System) ሥርዓት መዘርጋት፣ 

7.  ተጠቃሚዎች ከቴክኖልጂ ሀብቱ ጋር በተያያዘ በአጠቃሊይ ሉያዉቋቸዉ የሚገቡ 

ጉዲዮች ሲፇጠሩ በግሌጽ የሚያዉቁበትን ሥርዓት መዘርጋት፣ 

8.  አዱስ ሇሚመጡ ሠራተኞች ተገቢ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 

የመጠቀሚያ ፇቃዴ መስጠት፣ 

9.  ሠራተኞች ስራቸዉን በሚሇቁ ወይም ከስራቸዉ በሚሰናበቱ ጊዜ የመጠቀሚያ 

አካዉንታቸዉ እንዲይሰራ ማዴረግ፣ 

10.  አዯገኛ የሆኑ የኢንተርኔት አጠቃቀሞችን ሇመከታተሌ፣ ሇመሇየትና ሇመቆጣጠር 

የሚያስችሌ የአሠራር ሥርዓት መዘርጋት እና የመሳሰለትን ይሆናሌ፡፡ 

፰. የተጠቃሚዎች ኃሊፉነትና ግዳታ 

የቴክኖልጂ ሥርዓት ተጠቃሚዎች፡   

1.  ከኢኮቴ ዕውቅና ውጪ በኮምፒውተሮቻቸው ሊይ ምንም አይነት ሶፍትዌር 

አሇመጫን እና  ሃርዴዌር አሇመግጠም፣ 

2.  ከኢኮቴ ፇቃዴ ዉጭ በአውታረ መረቡና በኮንፉገሬሽኑ (Configuration) ሊይ 

ማንኛውንም ዓይነት ማሻሻያም ሆነ ጭማሪ አሇማዴረግ፣  

3.  ሇስራ አስፇሊጊ ሆኖ ካሌተገኘ በስተቀር በኮምፒውተሮቻቸው ሊይ ዴምጽ ማጉያ 

አሇመጠቀም፣ 

4.  በሚጠቀሙበት ¾�¡„KAÍ= ዕቃዎች ሊይ ያሇውን መሇያ ኮዴ አሇማጥፊት 

ወይም አሇመቀየር፣  
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5.  ¾�¡„KAÍ= ሥርዓትና ኃብቶችን በተሰጣቸው የመሇያ ኮዴ (User Account) 

ብቻ የመጠቀም፣ መሇያ ኮዲቸዉን በአግባቡ መያዝ፣ ሇሦስተኛ ወገን አሳሌፎ 

አሇመስጠት እና በየጊዜዉ በሚቀመጠዉ የጊዜ ሠላዲ መሠረት የይሇፍ ቃለን 

መቀየር፣  

6.  ተጠቃሚዎች ስራቸውን በትክክሇኛው ¾�¡„KAÍ= መሳሪያዎች መጠቀም፣ 

በተገቢው ቦታ ማስቀመጥ፣ ከምግብና ከመጠጥ ማራቅ፣ 

7.  የጋራ አገሌግልት እየሰጡ ያለ ሀብቶችን ከቦታቸው ማንቀሳቀስ፣ 

ኮንፉገሬሽናቸውን (Configuration) መሇወጥ፣ ስራቸውንም ሉያውኩ የሚችለ 

ዴርጊቶችንና የመሳሰለትን አሇማዴረግ፣ 

8.  አግባብነት ያሇውን የሃርዴዌር አጠቃቀም ሥርዓት መከተሌ፣  

9.  በማንኛውም ሁኔታ የኮምፒውተሮቻቸውን የውስጥ ዕቃ አሇማውጣት ወይም 

አሇመቀየር፣ 

10.  የይሇፍ ቃሌን በኮምፒውተሮች ፊይሌ ውስጥ፣ በኢሜሌ፣ በወረቀቶችና 

በማስታወሻ ሰላዲ እንዱሁም በአጠቃሊይ ግሌጽ በሆነና ጥበቃ በላሇባቸዉ 

ቦታዎች ሊይ አሇማስቀመጥ፣  

11.  ¾�¡„KAÍ= ቁሌፍ የዯህንነት ነጥቦችን መገንዘብና ሇተግባራዊነቱ   

የራሳቸውን ዴርሻ መወጣት፣  

12.  በአጠቃቀም ወቅት በሚፇጠሩ ችግሮች ሊይ በሚዯረግ የማጣራትና የማስተካከሌ 

ስራ ተጠቃሚዎች ከኢኮቴ ባሇሙያዎች ጋር የመተባበር ኃሊፉነት አሇባቸዉ፡፡ 

፱. በሠራተኛ ቅጥርና ስንብት ሊይ የስራ ክፍልች ተግባርና ኃሊፉነቶች 

1.  አዱስ ሠራተኛ ወዯ አንዴ የስራ ክፍሌ ተቀጥሮ ሲመጣ የሰዉ ሀብት 

አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ ሂዯት በግሌባጭ ወይም በላሊ አመቺ መንገዴ 

ሇኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ማሳወቅ አሇበት፡፡ 

2.  ነባር ሠራተኞችም ክፍሊቸዉን በዝዉዉር ሲሇቁ ወይም ሲሰናበቱ የስራ 

ክፍልች ኃሊፉዎች ሇሰዉ ሀብት አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ ሂዯት ሲያሣዉቁ 

በግሌባጭ ሇኢኮቴ ዯጋፉ የስራ ሂዯትም ማሣወቅ አሇባቸዉ ፡፡  
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3.  ተጠቃሚዎች ሥራቸውን ሲሇቁና ሲሰናበቱ የተረከቡትን ¾�¡„KAÍ= 

ዕቃዎችንና የመጠቀሚያ ፍቃዲቸውን ማስረከብ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡  

4.  የሚሰናበቱ ሠራተኞች የሚጠቀሙበትን ኮምፒዉተር ሲያስረክቡ ወይም ወዯ 

ላሊ ሰው ሲያስተሊሌፈ በኮምፒዩተሩ ሊይ ያሎቸውን መረጃዎች ሙለ በሙለ 

ማጥፊት ይኖርባቸዋሌ፤ ነገር ግን የመስሪያ ቤቱ መረጃዎች ከሆኑ በሥርዓት 

ተገሌብጠዉ ወዯ ሚመሇከተው አካሌ ይተሊሇፊለ፡፡  

 

ምዕራፍ ሁሇት 

የቴክኖልጂ ዕቃዎችና አገሌግልቶች ግዢ እና ዝውውር 

፲. የኢኮቴ ኃሊፉነት  

ኢኮቴ ከሃርዴዌርና ሶፍትዌር ግዢ ጋር በተያያዘ የሚከተለት ኃሊፉነቶች አለበት፤ 

1.  የቴክኖልጂ ዕቃዎችና ሶፍትዌሮችን ግዥ በተመሇከተ ሇግዥና ፊይናንስ 

ንብረት አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ ሂዯት  የምክር አገሌግልት ይሰጣሌ፣  

2.  K�¡„KAÍ= ዕቃዎችና ሶፍትዌሮች ግዥ የማወዲዯሪያ መስፇርት ያዘጋጃሌ፤ 

ሇተጠቃሚዎች የፍሊጎት መግሇጫ የሙያ ምክር ይሰጣሌ ፤ የቴክኖልጂ 

ዕዴገትን ፣ አቅርቦትን፣ ዋስትናን እና ላልች ተዛማጅ ጉዲዮችን በመመርመር  

መስፇርቶችን ይከሌሳሌ፣ 

3.  በ�¡„KAÍ= ዕቃዎችና ሶፍትዌሮች የግዥ ጨረታ ሊይ በመሳተፍ የቴክኒክ 

ግምገማ ያዯርጋሌ፣ 

4.  ከኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዕቃ አቅራቢዎች ወይም ተጫራቾች 

በሚቀርቡ የቴክኒክ ጉዲዮች ቅሬታዎችና ጥያቄዎች ሊይ መሌስና ማብራሪያ 

ወይም አስተያየት ሇሚመሇከተዉ አካሌ ይሰጣሌ፣  

5.  በርክክብ ወቅት የተገዙ ዕቃዎች በፍሊጎት መግሇጫው መሠረት መቅረባቸውን 

ያረጋግጣሌ፣  
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6.  ሁለም የ�¡„KAÍ= ሃርዴዌሮች ግዢ ትክክሇኛ የንግዴ ምሌክት ያሊቸው 

(Brand New) እንዱሁም ከዚህ በፉት አገሌግልት ሊይ የዋለ 

(Reconditioned or Refebrishied) አሇመሆናቸውን ያረጋግጣሌ፣  

7.  የተገዙትን የ�¡„KAÍ= ዕቃዎችና ሶፍትዌሮች ሇሥራ እንዯሚስማማ በማዴረግ 

በትክክሌ ይገጥማሌ፣ ያስተካክሊሌ፣ ይቃኛሌ (configure ያዯርጋሌ)፣ 

፲፩. ኢኮቴን ስሇማማከር  

የቢሮው የተሇያዩ የስራ ሂዯቶች  ከቴክኖልጂ  ዕቃዎች ፣ ሶፍትዌሮችና አገሌግልቶች ግዢ ጋር 
በተያያዘ፤  

1.  ሇማንኛውም ዓይነት ቴክኒካሌ እገዛና ዴጋፍ ኢኮቴን  ማማከር አሇባቸው፣                                                             

2.  በዋስትናው ጊዜ ውስጥ በ�¡„KAÍ= ዕቃዎችና ሶፍትዌሮች ሊይ ማንኛውም 

ችግር ቢዯርስ ከኢኮቴ የሚቀርብ ሪፓርትን መሠረት በማዴረግ ሇችግሩ 

መፍትሄ ሇመስጠት ከአቅራቢ ዴርጅቶች ጋር መነጋገር አሇባቸው፤ 

3.  ማንኛውንም የ�¡„K<Í= ግዢና አገሌግልት ሇሰጠ ሦስተኛ ወገን ከኢኮቴ 

ማረጋገጫ ሳይሰጥ ክፍያ መፇፀም የሇባቸውም፡፡  

፲፪. የማሳወቅ ግዳታ 

የቢሮው የተሇያዩ የሥራ ክፍልች  የቴክኖልጂ ዕቃዎችን በግዢ፣ በዕርዲታ ወይም በላሊ መሌክ ሲያገኙ 
ሇኢኮቴ የማሳወቅ ግዳታ አሇባቸው፡፡  

፲፫. የቴክኖልጂ ዕቃዎች ዝውውር  

1. የ�¡„KAÍ= ዕቃዎች እንዯ ኮምፒዉተር፣ አውታረ መረብና የተጠቃሚዎች 

ዲታ በሚዘዋወርበት ወቅት ባሌተገባ የማጓጓዝ ዘዳዎች አዯጋ 

እንዲይዯርስባቸው ሇመከሊከሌ ተጠቃሚዎች በቅዴሚያ ከኢኮቴ ጋር መነጋገር 

አሇባቸው፡፡  

2.  የጋራ አገሌግልት(Public Access) የሚሰጡ የ�¡„KAÍ= ዕቃዎችና መረጃዎች ወይም 

ሶፍትዌሮች በምንም ሁኔታ ከኢኮቴ ፇቃዴ ውጪ ከነበሩበት ቦታ መነሳት፣ 

መውጣት ወይም መወሰዴ የሇባቸውም፡፡ 
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3.  ቋሚ ወይም ጊዜያዊ ሠራተኞች ወይም የሶስተኛ ወገን ተጠቃሚዎች ዕቃዎችን 

ከነበሩበት ቦታ ሇማዘዋወር ከኢኮቴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ፇቃዴ ማግኘት 

አሇባቸው፡፡  

ምዕራፍ ሶስት 

የሃርዴዌር ጥገና እና አወጋገዴ 

፲፬. የሃርዴዌር ጥገና 

ኢኮቴ ዯጋፉ ሰራ ሂዯት:-  

1.  የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን �¡„KAÍ= ዕቃዎችን ይጠግናሌ ወይም ያሻሽሊሌ፤  

2.  የሃርዴዌር ጥገናን በተሟሊና በተዯራጀ መሌኩ ሇማከናወን የሚያስችሌ የጥገና 

ክፍሌ ያዯራጃሌ፣  

3.  በጥገና ክፍለ ሉጠገኑ ያሌቻለ ዕቃዎች በሦስተኛ ወገን እንዱጠገኑ ይዯረጋሌ፤ 

4.  ከማይሰሩ ዕቃዎች የተወሰደ የሃርዴዌር አካሊት አገሌግልት ሇሚሰጡ  ላልች 

ዕቃዎች በመሇዋወጫነት ይተካሌ፤ የተነቃቀለም ዕቃዎች ሇላሊው ማሻሻያ 

እንዱሆኑ ወይም ተመዝግበው እንዱቀመጡ ይዯረጋሌ፤ 

5.  የተሇያዩ መሇዋወጫዎችን ይይዛሌ፣ ሇእነዚህም መግዣ በጀት እንዱመዯብ 

ያዯርጋሌ፤ 

6.  የሃርዴዌሩን የአገሌግልት ዘመን ሇማራዘም እንዱያስችሌ  የቅዴመ ጥንቃቄ 

ጥገና ያከናውናሌ፡፡ 

 ፲፭. የሃርዴዌር አወጋገዴ   

ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት:- 

1. ቢሮው ካስቀመጠዉ እስታንዲርዴ በታች የሆኑ፣ አገሌግልት መስጠት 

ያቃታቸዉ፤ መሻሻሌ የማይችለ ወይም ጊዜ ያሇፇባቸው ሃርዴዌሮችን በዓመቱ 

መርምሮ እንዱወገደ ሇሚመሇከተው አካሌ ሃሳብ ያቀርባሌ፡፡  

2. ከሚመለከታቸው ኃላፊዎች ጋራ በመሆን ያስወግዳል፡፡ 

 



11 

 

ምዕራፍ አራት 

የኦፕሬቲንግ ሲስተም (Operating System) እና አፕሉኬሽን ሶፍትዌር 

(Application software) 

፲፮. መስፇርቶች እና ክሌከሊዎች 

1.  ተጠቃሚዎች በቢሮዉ አውታረ መረብ (Network) ሊይ በተገናኘ ማንኛውም 

ኮምፒዩተር፣ ሰርቨር እና �¡„KAÍ= ዕቃዎች ማንኛውንም ዓይነት ሶፍትዌር 

መጫን አይፇቀዴሊቸውም፡፡  

2.  በቢሮዉ ስር ያለ የኦፕሬቲንግ ሲስተም (Operating System)  ሶፍትዌሮች እና 

አፕሉኬሽን ሶፍትዌሮች (Application software) ተመሳሳይና አንዴ ዓይነት ስሪት 

መሆን አሇባቸው፡፡  

3.  የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 እንዯተጠበቀ ሆኖ ተመሳሳይ ስሪት የማይቀበለ 

ኮምፒዩተሮችና የ�¡„KAÍ= ዕቃዎች ካለ ላሊ ዓይነት ስሪት ሉጫንባቸው 

ይችሊሌ፡፡  

4.  የአዱስ ስሪት፣ ጠጋኝ (Patch) ወይም አዘማኝ/ወቅታዊነት አሊባሽ / (Update) 

አጫጫን ከውጤታማ ሙከራ በኋሊ መተግበር አሇበት፡፡ 

5.  ማንኛውም ዓይነት ሇውጥ ከመከናወኑ በፉት መሻሻሌ የሚፇሌጉ ሶፍትዌሮች፣ 

መረጃዎች፣ ዲታቤዞች እና ሃርዴዌሮች መሇየት አሇባቸው፡፡ 

6.  ሶፍትዌር የያዙ ዱስኮቸን፣ የአጠቃቀም መመሪዎችንና የሶፍትዌር ህጋዊ 

ፇቃድችን በመመዝገብ ዯህንነቱ በተጠበቀ አስተማማኝ ቦታ መቀመጥ 

አሇባቸው፡፡ 

7.  ማንኛውም ቢሮዉ የሚገዛቸው ሃርዴዌሮች ህጋዊ ፇቃዴ ያሊቸው ሶፍትዌሮች 

የተጫኑባቸው ወይም እንዯ አስፇሊጊነቱ ምንም ዓይነት ሶፍትዌር 

ያሌተጫኑባቸው ሆነው መምጣት አሇባቸው፡፡ 
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ክፍሌ ሶስት 

ዴረ-ገጽ፣ አውታረ መረብ፣ ኢንተርኔት እና የኤላክትሮኒክ መሌዕክት 
ምዕራፍ አንዴ 

የዴረ-ገጽ አጠቃቀም፣ ቁጥጥር እና አስተዲዯር 

፲፯. ተግባርና ኃሊፉነት 

     ሀ. የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት፡- 

1.  ዴረ ገጹን በቴክኒክ የመምራትና ዯህንነቱን የመቆጣጠርና ዘመናዊነቱን 

የመጠበቅ ኃሊፉነት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት 

ነዉ፡፡  

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት በዴረ ገፅ አጠቃቀም ረገዴ ይህ መመሪያ በትክክሌ 

መተግበሩን እና በዴረ ገጹ ሊይ የሚቀመጡ መረጃዎች በትክክሌ ተዯራሽ 

መሆናቸዉንና መመሪያውን የተከተለ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ በየወቅቱ 

ባክአፕ ይወስዲሌ፡፡ 

3.  የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ድክመንቶችንና 

መረጃዎችን በሀርዴና በሶፍት ኮፒ(Hard copy and Soft copy) ከመንግስት 

ኮሙኒኬሽን ዯጋፉ የስራ ሂዯት ይቀበሊሌ፡፡ 

4.   የዴረ ገጹን ይዘት ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች የስራ ሂዯት ጋር 

በመተባበር እንዲስፇሊጊነቱ በየሳምንቱ ያዴሳሌ፤ 

5.  ወቅታዊ ይዘት ያሊቸው መረጃዎች የሚያሳዩ ማስታወቂያዎች ወቅታቸውን 

ጠብቆ ከዴረ ገጹ ያስወግዲሌ፤ 

6.  ዜናዎች ከመንግስት ኮሙኒኬሽን ዯጋፉ የስራ ሂዯት ሲቀርቡሇት በዴረ ገጹ 

ሊይ ያወጣሌ፤ 

7.  ተመሳሳይ ተሌዕኮ ሊሊቸው ዴረ ገጾች አገናኞች (Links) ያስቀምጣሌ፤ 

8.  በዴረ ገጹ ሊይ ያሇ ማንኛውም ይዘት የቅጂ መብትና ላልች ተዛማጅ ህጎችን 

ያሌተሊሇፇ መሆኑን ያረጋግጣሌ፡፡ 
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 ሇ . የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዯጋፉ ስራ ሂዯት :- 

1.  ድክመንቶችንና የተሇያዩ መረጃዎችን በሀርዴና በሶፍት ኮፒ(Hard copy and 

Soft  copy) ሇኢኮቴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ይሰጣሌ፡፡ 

2. በዴረ ገጹ የሚጫኑትን መረጃዎች የመሇየት ፣ የመምረጥና የመወሰን 

ኃሊፉነት የመንግስት ኮሙኒኬሽን ዯጋፉ የስራ ሂዯት ነዉ፡፡  

፲፰. መወሰዴ ስሇሚገባቸው ዕርምጃዎች 

የዴረ-ገጹን ዯህንነት ሇመጠበቅ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ 

ሂዯት  የሚከተለትን ዕርምጃዎች መውሰዴ አሇበት :- 

ሀ.  መዯበኛ የሆነ ባክአፕ (Backup) በየጊዜው መውሰዴ፣ የሀርዴዌርና 

የሶፍትዌር ችግር (failure) ሲከሰት ዴረ ገጹን ወዯነበረበት መመሇስና 

ቴክኒካዊ ዴጋፍ መስጠት፤ 

ሇ.  በዴንገተኛ የሃርዴዌር ወይም የሶፍትዌር ችግር ክስተት ወቅት ዴረ ገጹን 

በፍጥነት ወዯ ነበረበት ሇመመሇስ የሚያስችሌ ከጥፊት የማዲን ዘዳ 

መዘርጋት፤ 

፲፱. የዴረ-ገጹ ይዘት እና አዯረጃጀት 

1.  የቢሮዉ ዴረ ገጽ ይዘት የመስሪያ ቤቱን ስምና አርማ፣ ተሌዕኮ፣ ራዕይ፣ 

ግቦች፣ ጋዜጣዊ መግሇጫዎች፣ ህትመቶች፣ የፊይናንስ ህጎች፣ ዯንቦች እና 

መመሪያዎች፣ አዴራሻዎች፣ እና ላልች መረጃዎችን በማሟሊት የያዘ መሆን 

አሇበት፡፡  

2.  ዴረ ገጹ የቢሮዉን ተቋማዊና መዋቅራዊ ይዘትን ፣ የክሌለን ሁለን አቀፍ 

ገፅታን ፣ ከቢሮዉ በየወቅቱ የሚመነጩ መረጃዎችንና ሌዩ ሌዩ የትኩረት 

መስኮችን በሚያንፀባርቅ መሌኩ እንዱዯራጅ ይዯረጋሌ፡፡  
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3.  በአገናኝ (link) እንዱወርደ (download) የተቀመጡ ይዘቶች ካለ እነዚህን 

ይዘቶች ሇመጠቀም /ሇማንበብ የሚያስችሌ ሶፍትዌር አብሮ መቅረብ 

ይኖርበታሌ፡፡ 

4.  ዴረ ገጹ በተቻሇ መጠን በተሇያዩ የፍሇጋ ዴረ ገጾች (search engine) ሊይ 

መመዝገብ አሇበት፡፡ 

5.  በፍሇጋ ዴረ ገጽ በቀሊለ እንዱገኝ ሇማዴረግ አስፇሊጊ የሆኑ ቁሌፍና ገሊጭ 

ቃሊትን ማካተትና መጠቀም አሇበት፡፡ 

፳. የቅጂ መብት 

1.  የተወሰነ ይዘት የቅጂ ባሇቤትነት በዱስፕላይ (display) እና በሚታተመው 

ገጽ ሊይ በግሌጽ መቀመጥ አሇበት፡፡ 

2.  የቢሮዉ ዴረ ገጽ ባለሙያ (webmaster) በዴረ ገጹ ሊይ የሦስተኛ ወገን የቅጅ 

መብት ያሊቸውን መረጃዎች ከማውጣቱ አስቀዴሞ ፇቃዴ ሇማግኘት ተገቢውን 

ሂዯት መከተሌ ይኖርበታሌ፡፡ 

፳፩. ቅዴመ ሁኔታዎች 

1. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዯጋፉ የስራ ሂዯት በዴረ ገጹ የሚጫኑ መረጃዎች 

ከመጫናቸዉ በፉት የሚሰጡት ፊይዲና ወቅታዊነት እንዱሁም ጥራት ማረጋገጥ 

ይኖርበታሌ፡፡  

2. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዯጋፉ የስራ ሂዯት ከየስራ ሂዯቱና ከባሇሙያዎች 

አስፇሊጊ የሆኑ ድክመንቶችንና መረጃዎችን ሇኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 

ዯጋፉ የስራ ሂዯት የሀርዴ ኮፒዉን አንዴ  ኦሪጅናሌ የዉስጥ ገፆች ሙለዉን ወይም 

ከፉለን እንዲመቺነቱ በመስሪያ ቤቱ ማኀተም አረጋግጦ እና የኦሪጅናለን ሶፍት ኮፒ 

አያይዞ ያቀርባሌ፡፡ 

3. የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ከመንግስት ኮሙኒኬሽን 

ጉዲዮች የስራ ሂዯት የተቀበሇዉን ሀርዴ ኮፒና ሶፍት ኮፒ አንዴና ተመሣሣይ 

መሆናቸዉን ያረጋግጣሌ፡፡ በኦሪጅናለም ሊይ የመስሪያ ቤቱ ማኀተም መኖሩን 

አረጋግጦ መቀበሌ አሇበት፡፡ 
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4. ዴረ ገጹን እንዱቆጣጠር ኃሊፉነት የተሰጠዉ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 

የስራ ሂዯት ባሇሙያ በዴረ ገጹ ሊይ የተጫነዉን መረጃ ኦሪጅናሌ ሀርዴ ኮፒ በጥንቃቄ 

መያዝ ይኖርበታሌ ፣ በተጠየቀም ጊዜ ማሳየት ወይም ማቅረብ አሇበት፡፡  

፳፪. ተጠያቂነት እና ኃሊፉነት 

በዴረ ገጹ ሊይ የሚወጡ መረጃዎች ይፊ ከመሆናቸዉ በፉት በኦፉሴሌ የፀዯቁና 

በቢሮዉ ምስጥራዊ ሠነዴነት ያሌተወሰኑ መሆናቸዉን በማረጋገጥ ረገዴ ሁሇቱም 

የስራ ሂዯቶች የጋራ ኃሊፉነትና ተጠያቂነት አሇባቸዉ፡፡ 

፳፫. የመረጃ ዓይነት አገሊሇጽ 

አንዴ መረጃ ዴረ ገጹ ሊይ ከመጫኑ በፉት በኮሙኒኬሽን የስራ ሂዯት በኩሌ ስሇ 

መረጃዉ ይዘት የሚገሌፅ ቅፅ መሞሊት ይኖርበታሌ፡፡ ቅፁ የመረጃዉን ርዕስ ፣ 

የባይት(Byte) መጠን፣ አፕዳት(Update) የተዯረገበት ቀን ፣ የመረጃዉን 

ዓይነት(ቴክስት ወይም ፎቶ) ፣ መረጃዉ የሚቀመጥበት ሉንክ(Link) ፣ ቅፁ የተሞሊበት 

ቀን ፣ የመረጃዉ አስረካቢና ተረካቢ ስምና ፉርማ ይይዛሌ፡፡ የተሞሊዉ ቅፅ 

በኮሙኒኬሽን ጉዲዮች የስራ ሂዯት በፊይሌ መሌክ ተዯራጅቶ ይያዛሌ፡፡ 

፳፬. የአሠራር ቅዯም ተከተሌ 

       የቢሮዉ ዴረ ገጽ አሠራር ከዚህ በታች የተዘረዘሩትን ክንዉኖች በቅዯም ተከተሌ ይይዛሌ፡፡ 

1. የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዯጋፉ የስራ ሂዯት ዴረ ገጹን ዱዛይን 

ያዯርጋሌ፡፡ ነባርና አዱስ ሉንኮችን ያመቻቻሌ፡፡ 

2. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዯጋፉ የስራ ሂዯት መረጃዎችን ከየስራ ሂዯቱና 

ሠራተኞች ያሰባስባሌ ፣ የተሇያዩ ቅዴመ ሁኔታዎችን ያመቻቻሌ፡፡ 

3. ስሇሚጫነዉ መረጃ ይዘት ቅፅ ይሞሊሌ፡፡ 

4. የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዯጋፉ የስራ ሂዯት የመረጃዉን ኦሪጅናሌና ሶፍት ኮፒ 

በቅፅ አስፇርሞ ያስረክባሌ፡፡ 

5. የዴረ ገጹ ባሇሙያ የተረከበዉን መረጃ በዴረ ገጹ ሊይ ይጭናሌ፡፡ 
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፳፭. የዴረ-ገጹ የቋንቋ አጠቃቀም  

1.  የቢሮዉ ዴረ ገጽ እንግሉዘኛና አማርኛ ቋንቋን መጠቀም ይችሊሌ፡፡  

2.  በሁሇቱም ቋንቋዎች የሚቀርቡ ይዘቶችን በአንዴ ሊይ ማዘመን (update) 

ወይም መረጃው የሚዘምንበትን (update) ወቅት መዘመናቸውን የሚያሳይ 

ግብረ ጊዜ ሉኖረው ይገባሌ፡፡ 

ምዕራፍ ሁሇት 

የአውታረ መረብ አጠቃቀም፣ ቁጥጥር እና አስተዲዯር 

፳፮. የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ተግባርና ኃሊፉነት 

1.  ›¨<ታ[ S[u< Å[Í¨<” ¾Öuk SJ’<” ¾T[ÒÑØ እ”Ç=G<U ¾}TEL 

›ÑMÓKA� SeÖ~”“ ÅI”’~ ¾}Öuk SJ’<” u¾Ñ>²?¨< ÃŸ•}LM' 

2.  ›Óvw’� ÁK¨< ¾›¨<ታ[ S[w SW[} MT�' ›ÑMÓKA�“ Gw� 

KG<K<U }ÖnT>‹ ÁÅ`dM'  

3.  ¾}ÖnT>‹” ፍሊጎት በየጊዜዉ በመገምገም  አዉታረ መረቡንና 

አገሌግልቱን ያሻሽሊሌ፤ አዲዱስ ቴክኖልጂዎችን በሥራ ሊይ ያዉሊሌ' 

4.  የአዉታረ መረቡን የዕሇት ተዕሇት ጤንነትና ዯህንነት ይከታተሊሌ ፣ 

5.  አስተዲዯራዊና ቴክኒካዊ የዯህንነት ዯረጃዎች ያለት አዉታረ መረብ ይነዴፊሌ' 

ይዘረጋሌ፣ ይከታተሊሌ  እንዱሁም  እንዯ አስፇሊጊነቱ ይጠግናሌ ፣  

6.  አዉታረ መረቡ < ተገቢዉን አÑMÓKA� SeÖ~”“ ÅI”’~ uአe}TT‡ 

G<’ @ታ SÖul” ÃŸ•}LM' 

7.  ¾አ¨<ታረ S[u<” አÖnLÃ ¨<p[� (Configuration) ¾አW^` Å[Í 

Á¨×M' ¾አ¨<ታ[ S[w ¢”òÑ_i” (Configuration) ¾T>ÁdÃ c’É 

Á²ÒÍM እ”Ç=G<U ¢”òÑ_i’< eKT>Ÿ“¨”u� H>Å� SS]Á Á¨×M:: 



17 

 

፳፯. ገመዴ አሌባ አዉታረ መረብ ዝርጋታና አስተዲዯር 

1.  “ÑSÉ አMv አ¨<ታ[ S[w” ማሇት Ÿª“¨< የቢሮዉ ¾አ¨<ታ[ S[w 

SW[} MT� Ò` ¾}Ñ“‟< ¨Ã”U ŸS/u?~ አ¨<ታ[ S[w Ò` 

u]V� ›¡ce (Remote Access ) ¾}Ñ“ኙ�” G<K< Á"�ታM' 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ¾G<K<U ¾ÑSÉ አMv አ¨<ታረ S[x‹” ´`Òታ“ 

አe}ÇÅ`” uT°ŸL©’� ÃS^M&  

3.  አÇ=e ¾ÑSÉ ›Mv ¾SÉ[h ’Øw (Wireless access Point -  WAP) °n‹ 

}ŸL ØÁo K›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Sp[w Ã„`uታM ፣ 

4.  G<K<U አÇ=e ¾ÑSÉ ›Mv ¾SÉ[h ’Øw °n‹ ¾Ó» Seð`� 

¾ሚወጣዉ በኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ’¨<' 

5.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ¾°n‡” ¾¢”òÑ_i” Å[Í ይ¨e“M' G<K<U 

°n‹ u}²ÒË¨< Å[Í SW[� ¢”òÑ` }Å`Ñ¬ KY^ S²ÒË� 

አKv†¨<:: 

6.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ¾ÑSÉ ›Mv አ¨<ታረ S[w አ"L�” u¾Ñ>²?¨< 

ÃŸታ}LM'  

 

፳፰. ሪሞት አክሰስ (Remote Access) 

1.  u²=I SS]Á uSe]Á u?~ °n‹ ›ÖnkU [ÑÉ ¾}kSÖ¨< 

¾›W^` e`¯� uÑመዴ አMv አ¨<ታ[ S[w ¾ሪሞት አክሰስ(Remote 

Access) Ó”‟ <’�U LÃ }ðéT> ÃJ“M:: 

2.  የሪሞት አክሰስ Ó”‟<’� ¾ÅI”’� G<’@ታ ¡õ}� K=„[¨< ¾TÃÑv“ 

KÖ”"^ ¾ÃKõ nM(Password) አÖnkU }Ñ» SJ” ›Ku� ::  

3.  ¾SÖkU ðnÉ ØÁo Kኢኮቴ k`x K=ðkÉ Ã‹LM:: 

4.  ኢኮቴ uሪሞት አክሰስ ¾T>Å[Ó ¾ØÑ“ አÑMÓKA� Ku=a }ÖnT>‹ 

K=cØ Ã‹LM&  

5.  አንዴ ተጠቃሚ የሌዩ የሪሞት አክሰስ ግንኙነት ከተፇጠረ በኋሊ ባለት 30 

ዯቂቃዎች ውስጥ ምንም ዓይነት ሥራ የማይከወንበት ከሆነ ግንኙነቱ 

እንዱቋረጥ ይዯረጋሌ፡፡ 
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ምዕራፍ ሶስት 

የኢንተርኔት አስተዲዯር፣ አጠቃቀም እና ቁጥጥር 

፳፱. የኢንተርኔት አስተዲዯር 

1.  የቢሮዉን የኢንተርኔት አገሌግልትን የመምራት ኃሊፉነት ሇኢኮቴ ዯጋፉ የስራ 

ሂዯት ተሰጥቷሌ፡፡ 

2.  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 በተሰጠው ስሌጣን መሰረት ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ 

ሂዯት የኢንተርኔት አገሌግልትን ሇመምራት እንዱያስችሇው:- 

ሀ. የኢንተርኔት አገሌግልት ቀጥተኛ ባሌሆነና ሇክትትሌና ሇቁጥጥር 

በሚያመች መሌኩ (Proxy server) ይዘረጋሌ፡፡ 

ሇ. ከኢትዮ-ቴላኮም ጋር የስራ ግንኙነት በመፍጠር የኢንተርኔት አገሌግልት 

ቀሌጣፊና ዯረጃውን የጠበቀ እንዱሆን ያመቻቻሌ፡፡ 

፴. የተከሇከለ የኢንተርኔት ተግባራት 

1.  ¾›¨<ታረ S[u<”“ ¾}ÖnT>‹” ¢Uú¿}a‹ ›pU ¾T>k”c< É[ -

Ñë‹” SÖkU ¨ÃU ¾›¨<ታ[ S[u<” ÅI”’� ›ÅÒ LÃ ¾T>ØK< 

እ”Å y=ÉÄ“ ¾Úªታ fõ�«a‹” T¨<[É“ SÖkU አÃðkÉU ፣ 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት አeðLÑ>’ታ†¨<ንና ¾É[-Ñï‡” vI] uT¾� 

K}¨c’< c‹ K}¨c’ Ñ>²? w‰ ¾}ŸKŸK< É[ -Ñë‹” KT¾� 

¾T>Áe‹M M¿ ðnÉ K=cØ  Ã‹LM ፤ ÃG<” �”Í= uT>Ÿ}K<� ²`ö‹ 

KT>ካተቱ ማናቸዉም ዴረ-ገጾች በምንም ዓይነት ሁኔታ የመጠቀም ፇቃዴ 

አይሰጥም፡- ወሲብ ነክ የሆኑ ፣ ዕርቃነ ስጋን የሚያሳዩ ፣ ፍትወተ ስጋን 

እንዱሁም ጥሊቻና አመጽን የሚቀሰቅሱ ፣ የሚያነሳሱና የሚያበረታቱ፤ 
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ምዕራፍ አራት 

የኤላክትሮኒክ የመሌዕክት ሌዉዉጥ ሥርዓት 

፴፩. የኢኮቴ ኃሊፉነቶች 

1.  የኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥና ትብብር ሥርዓት ተግባራዊ እንዱሆን 

ያዯርጋሌ፣ 

2.  ¾Se]Á u?~” W^}•‹U J’< KSe]Á u?~ ¾T>kÖ\ M¿ M¿ 

አT"]‹ u›?K?¡�a’>¡ ¾SM°¡� M¨<¨<Ø Y`¯� }ÖnT> 

�”Ç=J’< ÁS‰‰M፣ 

3.  T”†¨<U ¾}sS<” Y^ u}SKŸ} ¾T>Å[Ó ¾SM°¡� M¨<¨<Ø 

uSe]Á u?~ የኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥ Y`¯�  �”Ç="H@É 

ÁS‰‰M ፣ 

4.  ¾Se]Á u?~ የኤላክትሮኒክ የመሌዕክት ሌውውጥ ሥርዓት ተጠቃሚዎች 

በሙለ በኤላክትሮኒክ ¾መሌዕክት ሌውውጥ አT"‡’� ¾T>ðÖ\ እ”Å 

zÃ[e ÁK<�” አÅÑ† fõ�«a‹” LKSL¡“ LKSkuM ¾T>Áe‹M 

¾SŸLŸM °`UÍ“ Ø”no �”Ç=¨eÆ ÁÅ`ÒM እንዱሁም 

5.  በኢንተርኔቱ' በኤላክትሮኒክ ¾መሌዕክት ሌውውጥ Y`¯� እ”Ç=G<U 

u}³TÏ ›ÑMÓKA�‹“ Gw�‹ LÃ ›Óvw ¾J’ lØØ` �“ ¡��M 

ÁÅ`ÒM' ¡��K<“ lØØ\ uG<K<U ¾Se]Á u?~ W^}•‹ LÃ 

}ðéT>’� �”Ç=„[¨< TÉ[Ó አKu�:: 

፴፪. የመጠቀሚያ መሇያ ስሇማግኘት 

1.  የስራ ሂዯቶች uY^ ¡õL†¨< ¨<eØ KT>kÖ\ ሠራተኞች ¨ÃU K}KÁ¾ 

Y^ uእ”ÓÉ’� KT>SÖ< K?KA‹ አ"L� የሚያስፇሌግ መሇያ 

እ”Ç=cØL†¨< ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯትን SÖ¾p Ã‹LK< ፣ 

2.  ¾e^ ¡õK< W^}•‹ e^†¨<” c=Kl ¨ÃU K}KÁ¾ Y^ ¾T>SÖ< 

አ"L� Y^†¨<” አÖ“k¨< uT>H@Æ Ñ>²? ¾T>SKŸታ†¨< ¾ስራ ክፍልች 

Kኢኮቴ Td¨p አKv†¨<:: 
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3.  ¾Se]Á u?~ የኤላክትሮኒክ መሌዕክት ሌውውጥ አዴራሻ የተጠቃሚው 

የመጀመሪያ ሥም የመጀመሪያ ፉዯሌ እና የተጠቃሚው የአባት ሙለ ሥም 

ያካተተ ሆኖ ‘ ’@’’ በማስገባትና የመ /ቤቱ መሇያ ሥም በማስከተሌ ይሰጣሌ :: 

     የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 እንዯተጠበቀ ሆኖ በመስሪያ ቤቱ ውስጥ 

     ተመሳሳይ ስም ያሊቸው ተጠቃሚዎች በሚኖሩ ጊዜ ሇተጠቃሚው አዴራሻ 

     ሇመስጠት ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ላልች አማራጮችን ሉወስዴ ይችሊሌ፡፡ 

     ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሚወስዯው አማራጭ ሇሁለም ተገሌጋዮች ተመሳሳይ 

     መሆን አሇበት፡፡ 

፴፫. የመረጃ ማከማቻ ዴርሻ (Server Disk Space)  

1.  G<K<U }ÖnT>‹ ¾S[Í TŸT‰ xታ uSM°¡� TከT‰ c`y\(Mail 

Server) LÃ Ãc×†ªM::  

2.  }ÖnT>‹ SM°¡�‰†¨<” u¾Ñ>²?¨< "M}SKŸ~ �“ ማከማቻውን 

ካሊፀደ አዱስ ¾T>SÖ< SM°¡�‹ ¨Å LŸ=¨< እ”Ç=SKc< ÃÅ[ÒM:: 

3.  K}hK ¾SM°¡� TከT‰ xታ አÖnkU c=vM Zimbra Desktop ¾}vK¨< 

¾SM°¡� SKª¨Ý fõ�«` bt-”¸ãC ÷MpE†tR §Y l!ÅN 

YC§LÝÝ 

፴፬. ምስጢራዊነት እና ክትትሌ ስሇማዴረግ 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ymL:Kt$N YzTÂ ¸S_‰êEnT úYnµ 

ymL:Kt$ §k!Â tqÆY XNÄ!h#M mL:Kt$ yt§kbTN qN ytmlkt$ 

mr©ãCN l!k¬tL YC§LÝÝ 

2.  yGlsb#N Ñl# |M y¸ÃWq$ sãC xD‰šWN bq§l# fLgW 

XNÄ!Ãgß#T l¥DrG XNÄ!rÄ yt-”¸ãC ymlÃ xD‰š ኢኮቴ 

ዯጋፉ ስራ ሂዯት b¸Ãd‰jW ymr© ÌT(Database) WS_ xD‰šW 

XNÄ!µtT l!drG YC§LÝÝ  

3.  bmS¶Ã b@t$ xW¬r mrB bk#L y¸§KÂ y¸mÈ ¥N¾WM yt-

”¸ãC mL:KT yGL በመሆኑ bFRD b@T T:²Z XSµLts- DrS 

ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት yGlsïCN mL:KT ¥NbB xYCLMÝÝ 
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4.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት kmS¶Ã b@t$ W+ y¸m-# x§Sf§g! 

mL:KèC½ yNGD ¥S¬wqEÃãC wYM ySUT MN+ yçn#Â lŠYrS 

ytUl-# mL:KèCN möÈ-R½ ¥gD XÂ ¥SwgD YC§LÝÝ 

5.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት bz!H xNq} yts-WN SLÈN bmUÍT yGL 

¸S_ÊN xW_aL y¸L sW QÊ¬WN lmS¶Ã b@t$ yb§Y xµL 

¥QrB YC§LÝÝ 

 

፴፭. የመሇያ አዴራሻን ስሇመሰረዝና ስሇመዝጋት  

1.  b¥N¾WM h#n@¬ xSf§g! çñ s!ÃgßW ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት lt-

”¸ãC bQD¸Ã bmGl} bmL:KT mlÃ m-qM mBTN 

l!ÃSqR YC§LÝÝ  

2.  ymS¶Ã b@t$ ymL:KT LWW_ |R›T t-”¸ yçn# Ì¸ wYM 

y÷NT‰T \‰t®C½ x¥µ¶ãCÂ l@lÖC Ælg#Ä×C y|‰ GNኙነት 

በተቋረጠ ጊዜ ሲጠቀሙበት የነበረውን መሇያ ይዘጋሌ ወይም ይቋረጣሌ፡፡ 

3.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ymlÃ åÄ!T b¸kÂwNbT wQT xND t-”¸ 

mlÃWN ÆLtfqd xµ*“N m-qÑ ytdrsbT XNdçn mlÃWN 

l!zU wYM l!srZ YC§LÝÝ 

4.  ymlÃ åÄ!T btµÿd XSk h#lT w‰T l¸dRS g!z@ y¬gd mlÃ 

:GÇ ÃLtnúlT kçn mlÃW bÌ¸nT XNÄ!srZ YdrULÝÝ  

5.  mlÃW bÌ¸nT ytsrzbT sW btly h#n@¬ xgLGlÖT ¥GßT 

s!flG xÄ!S mlÃ XNÄ!s-W x!÷t& dUð S‰ £dTN m-yQ 

YC§LÝÝ  

6.  bz!H xNq} N;#S xNq} 5 msrT ¥mLkÒ §qrb sW x!÷t& ዯጋፉ 

ስራ ሂዯት y¸s-W Wún@ kMKNÃt$ UR lxmLµc$ b}/#F 

Ygl}l¬LÝÝ bWún@W QR ytsß sW QÊ¬WN x!÷t& ዯጋፉ ስራ 

ሂዯት ks-W Wún@ XÂ MKNÃT UR b¥DrG lmS¶Ã b@t$ yb§Y 

xµL ¥QrB YC§LÝÝ 
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ክፍሌ አራት 

ሶፍትዌር ማሌማት፣ ዯህንነት መጠበቅ እና ዴጋፍ መስጠት 

ምዕራፍ አንዴ 

የሶፍትዌር ሌማት 

፴፮. የሶፍትዌር ማሌማት ስርዓት  

1.  ማንኛውም የሚሇማ ሶፍትዌር ዯረጃውን የጠበቀ የሶፍትዌር ሌማት ኡዯትን 

የተከተሇ መሆን አሇበት፡፡ 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት መዯበኛ የሆነ የስርዓት ፍሊጎት (System 

requirement) የስራ ክፍልች ጥያቄ ሊይ ተመስርቶ ጥናት ያካሂዲሌ፣ 

ሶፍትዌሮችን ያሇማሌ በተጨማሪም የሇሙ ሶፍትዌሮች ስራ ሊይ ከመዋሊቸው 

በፉት ሇተጠቃሚዎች ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 

3.  በኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሇሙ ሶፍትዌሮች በቢሮዉ ዲታ ሴንተር ሰርቨሮች 

እና በተፇቀደ ኮምፒዉተሮች ብቻ ሊይ ይጫናለ፤ በተጨማሪም በሲስተም እና 

ዲታቤዝ አዴሚኒስትሬተሮች ክትትሌ ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 

4.  በፍሊጎት ጥናቱ (requirement analysis) ወቅት የስራ ክፍልች የተሟሊ 

የመረጃ ስርዓት በመስጠት እና የሚመሇከታቸውን ባሇሙያዎች በመመዯብ 

ከኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሶፍትዌር ሌማት ቡዴን ጋር መስራት አሇባቸው፡፡ 

5.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሇሶፍትዌር ሌማት ተግባራት በእያንዲንደ ሊይ 

ተጠያቂነትን ሇመጣሌ እና ከሶፍትዌር ሌማት ጋር የተያያዙ የቴክኖልጂ 

ዯህንነት /ጥበቃ ተግባራትን ሇማስተባበር የፕሮጄክት አስተባባሪ የመመዯብ 

ኃሊፉነት አሇበት፡፡ 

6.  የሲስተም ድክመተቴሽን (system documentation) እና የተጠቃሚ መመሪያ 

(User manual) የመረጃ ስርዓት ሌማት ሂዯት አካሌና ውጤቶች 

(Outcomes) መሆን አሇባቸው፡፡ 
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7.  ኢኮቴ IBEX፣ Payrol l እና Inventory ሇመሳሰለ የሇሙ 

ሶፍትዌሮች /መተግበሪያዎች፣ መመሪያዎች ወይም የስራ ክፍልች ያሊቸውን 

ባሇቤትነት፣ ሚና እና ኃሊፉነት የሚያሳይ ሰነዴ ያዘጋጃሌ፡፡ 

፴፯. ሶፍትዌሮችን በሦስተኛ ወገን ስሇማሌማት 

1.   ቢሮዉ በቢሮዉ የቴክኖልጂ ባሇሙያዎች መሌማት ያሌቻለ ሶፍትዌሮች በሦስተኛ 

ወገን እንዱሇሙ ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

2.   የሦስተኛ ወገን የሶፍትዌር ሌማት ሂዯት የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሶፍትዌር ሌማት 

ቡዴን አባሊትን በሚያሳትፍና አቅማቸዉን በሚገነባ መሌኩ መሆን አሇበት፡፡ 

3.   የሶፍትዌር ማሌማት ስራዉን የሚሰራዉ ኩባንያ አስገዲጅ ሁኔታ ካሊጋጠመ በስተቀር 

በቢሮዉ ቅጥር ግቢ ዉስጥ ሆኖ የማሌማት ስራዉን እንዱሰራ በቅዴሚያ ስምምነት 

መዯረግ አሇበት፡፡ 

4.   የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሶፍትዌር ሌማት ቡዴን ሇማንኛዉም በሦስተኛ ወገን የሇማ 

ሶፍትዌር የተሟሊ ሰነዴ ተዘጋጅቶ የተሰጠ መሆኑን ማረጋገጥ አሇበት፡፡ 

5.   የሶፍትዌር ማሌማት ስራዉን የሰራዉ ኩባንያ የሇማዉ ሶፍትዌር ወዯ ሙለ ትግበራ 

ከመግባቱ በፉት የአሰሌጣኞች ስሌጠና ወይም የተጠቃሚዎች ስሌጠና ሇሚመሇከታቸዉ 

ክፍልች መስጠት አሇበት፡፡ 

፴፰. ባክአፕ ስሇማኖር እና የጠፈትን መሌሶ ስሇመተካት 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ከዚህ በታች የተዘረዘሩት ባክአፕ የማኖር ኃሊፉነቶች 

አለበት፡-  

ሀ. እንዲስፇሊጊነቱ በየቀኑና በየሳምንቱ የመጨረሻ ቀን የሜይሌ፣ አይቤክስ፣   

የመሳሰለ መተግበሪያ ሶፍትዌሮችና ዲታቤዞችን ባክአፕ የመውሰዴ፤  

ሇ. በሁሇተኛው ሳምንት መጨረሻ ቀን የሲስተምና መሳሪያ ኮንፉገሬሽን 

(configuration) ባክአፕ የመውሰዴ፤  

ሏ. የባክአፕ ሰነዴ የማዘጋጀት፣ በየጊዜው መረጃዎችን ወቅታዊ የማዴረግ፤ 
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መ. የባክአፕ ስራዎችን ሇመስራት አስፇሊጊውን የሰው ኃይሌ የመመዯብ፣ 

የተመዯበውም ባሇሙያ የባክአፕ ሙከራ መመሪያ እና የተወሰዯው ባክአፕ 

በትክክሌ እንዯሚሰራ በወሩ መጨረሻ የማረጋገጥ፤  

ሠ. የተወሰደ ባክአፕ ፊይልችን በትክክሌ እንዯሚሰሩ የማረጋገጥ፤ 

ረ. ከዋናው የስራ ቦታ ራቅ ብሇው የተቀመጡ የባክአፕ መሳሪያዎች በዋናው 

ስራ ቦታ ካሇው የባክአፕ መሣሪያ ጋር እኩሌ መሆናቸውን ወይም 

መብሇጣቸውን የማረጋገጥ፤ 

ሰ. የሚያዘው ባክአፕ በቀሊለ ሇመሇየት የሚያስችለ የባክአፕ ስያሜ፣ ባክአፕ 

የተዘጋጀበት ቀን፣ የባክአፑ ዓይነትና የቢሮዉ አዴራሻ እንዲሇበት 

የማረጋገጥ፤ 

ሸ. የቆዩ ባክአፖች በሰኔ ወር ሊይ በተዘጋጀሊቸው ማቆያ እንዱቀመጡ 

የማዴረግ፤ እና 

ቀ. በሀርዴ ዱስክ የተያዙት ባክአፖች አስተማማኝ ቦታ  ውስጥ እንዱቀመጡ 

የማዴረግ፡፡ 

2.  በተፇጥሯዊ ወይም በሰው ሰራሽ አዯጋ የመተግበሪያ (application) እና 

ሲስተም መረጃ ሲጠፊ ወዯ ነበረበት መመሇስ አሇበት፡፡ 

3.  ፊይልች የጠፈበት የኮምፒዩተር ተጠቃሚ የሚከተለትን መረጃዎች ሇኢኮቴ 

ዯጋፉ ስራ ሂዯት መስጠት ይጠበቅበታሌ፡- ፊይለ የተዘጋጀበት ቀን፣ የፊይለ 

ስም፣ ፊይለ የተቀየረበት ቀን እና ፊይለ የጠፊበት ቀን ፣ 

4.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት በተጠቃሚዎች ሊፕ ቶፕ እና ዳስክቶፕ ኮምፒዩተሮች 

ሊይ ያሇ ማንኛውም የግሌ መረጃ ቢጠፊ ኃሊፉነት የሇበትም ፣ 

5.  የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 4 እንዯተጠበቀ ሆኖ የቢሮዉ ሰራተኞች 

በኮምፒዩተራቸው ሊይ የሚገኙ ሇስራ አስፇሊጊ የሆኑ ፊይልች፣ ፕሮጄክቶች፣ 

ጥናቶች እና ላልች ይዘቶች ካለ በተሇያዩ አማራጭ መሳሪያዎች ሇምሳላ 

በሲዱ መያዝ አሇባቸው፡፡ 
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ምዕራፍ ሁሇት 

የዯህንነት ጥበቃ 

፴፱. የገመድች ዯህንነት 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የመስሪያ ቤቱን የአውታረ መረብ ገመድችና ሽቦዎች 

ዯህንነቱ በተጠበቀ ሁኔታ መዘርጋታቸውን ማረጋገጥ አሇበት። 

2.  በብሌሽት ጊዜ ፇጣን ጥገናና ምሊሽ ሇመስጠት የሚያስችሌ የአውታረ መረብ 

የገመድችና የመስመሮች ዝርዝርና ስዕሊዊ ንዴፍ የያዘ ሰነዴ በኢኮቴ 

ይዘጋጃሌ። 

፵. የመረጃ ማከማቻ ዕቃዎች (Storage Devices) አያያዝ 

1.  የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሠራተኞች ሇስራ የሚጠቅማቸዉን የመረጃ ማከማቻ 

ዕቃዎችን ሇምሳላ ፍሊሽ ዱስክ ፣ ሀርዴ ዱስክ የመሳሰለትን መያዝና መጠቀም 

ይችሊለ፡፡  

2.  በመስሪያ ቤቱ የውስጥ አውታረ መረብም ሆነ ሇህዝብ ክፍት በሆነ አውታረ 

መረብ የተቀመጠ የሲስተም ሰነዴ ዯህንነቱ የተጠበቀ መሆን አሇበት። 

፵፩. የአውታረ መረብ የመዴረሻ ቁጥጥር  

1.  በአውታረ መረቡ ወዯሚገኙት የመረጃ ሀብቶች ሇመዴረስና ሇመጠቀም 

የሚያስችሌ ዯህንነቱ የተረጋገጠ የመግቢያ ሥርዓት ኢኮቴ ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ። 

2.  ወዯ አውታረ መረቡ የመዴረሻ መብቶች በየጊዜው መመዝገብና 

እንዯአስፇሊጊነቱ መከሇስ አሇባቸው። 

3.  የተጠቃሚዎች ከአውታረ መረቡ የመገናኘት ችልታ አስቀዴሞ በተዘጋጁ ህጏች 

መሠረት መሆኑን በሚያጣራው የአውታረ መረቡ ጌትዌይ አማካኝነት ሉፇቀዴ 

ወይም ሉከሇከሌ ይችሊሌ። 
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4.  ኢኮቴ የአውታረ መረቡን አፇፃፀም በተመሇከተ የተመዘገቡ የጥሰቶችን 

ማስታወሻ እና የአጠቃቀም ሪፖርቶችን በመገምገም መከታተሌ አሇበት። 

5.  ኢኮቴ ሇሥራ የማያስፇሌጉ የአውታረ መረቡ አገሌግልቶችንና ፓርቶች  

መዘጋታቸውን ወይም እንዲይሰሩ መዯረጋቸውን ማረጋገጥ አሇበት።  

6.  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 5 መሰረት ሇተዘጉ ወይም እንዲይሰሩ ሇተዯረጉ 

አውታሮች የማስጠንቀቂያ መሌዕክት የሚያሳይ፣ የመግቢያ መረጃዎችን 

የሚያረጋግጥ፣ ከፍተኛና ዝቅተኛውን የመግቢያ ሰዓት የመወሰን ባህርያትን 

ያካተተና ዯህንነቱ የተጠበቀ የመግቢያ ስርዓት በሥራ ሊይ ማዋሌ አሇበት። 

7.  ኢኮቴ ከኢንተርኔት እንዱሁም ከኤላክትሮኒክ የመሌዕክት ሌውውጥ አጠቃቀም 

ጋር በተያያዘ ሉከሰቱ የሚችለ አዯጋዎችን ሇመቀነስ የሚያስችሌ ሥርዓት 

ይዘረጋሌ።  

8.  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 7 መሰረት የሚዘረጋው ሥርዓት የሚከተለትን 

ያካትታሌ 

ሀ. ሇተጠቃሚዎች እንዯአስፇሊጊነቱ የሚሰጥ ፇቃዴ፣ 

ሇ. የተጠቃሚዎችን መሇያና ማንነት፣  

ሏ. ኬሊ የሚያበጅና የቫይረስ መከሊከያ ያሇው፣ እንዱሁም  

መ.የምዘገባ ማስታወሻዎችን በየጊዜዉ የሚከታተሌና የሚገመግም ስርዓት 

ይሆናሌ፡፡  

፵፪. የፀረ ቫይረስ ሥርዓት  

1. ኢኮቴ ዯጋፉ የስራ ሂዯት 

ሀ. የኮምፒዩተር ቫይረሶችን በማዕከሊዊት ሉቆጣጠርና ሉከሊከሌ የሚችሌ 

ተቋማዊ የሆነ ፀረ ቫይረስ በሁለም ኮምፒዩተሮችና ሰርቨሮች ሊይ በወጥነት 

መጫን፤ እንዱሁም ፀረ ቫይረሱ በሁለም ኮምፒዩተሮችና ሰርቨሮች ሊይ 

በሁለም ጊዜ በሥራ ሊይ መሆኑን ማረጋገጥ፤   

ሇ. የፀረ ቫይረሱን አፇፃፀምና ይዘት በየጊዜው መከታተሌ፤ 

ሏ. ከፍተኛ የሆነ የቫይረስ ጥቃት በሚኖር ጊዜ የመከሊከያ ዕርምጃ መውሰዴ፤ 
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መ. ፀረ ቫይረሱ በሁለም ኮምፒዩተሮችና ሰርቨሮች ሊይ ቢያንስ በሳምንት 

አንዴ ጊዜ የማፅዲት ስራ እንዱያከናውን ማዴረግ፤ 

ሠ. ከአቅም በሊይ የሆነ የቫይረስ ጥቃት የዯረሰበትን ኮምፒዩተር ቫይረሱ 

እስኪፀዲ ዴረስ ከአውታረ መረቡ እንዲይገናኝ ማዴረግ፤ 

ረ. ዋናው ፀረ ቫይረስ ፕሮግራም ቢያንስ በሁሇት ሳምንት አንዴ ጊዜ አፕዳት 

እንዯሆነ ማረጋገጥ፤ 

ሰ. ማንኛውም ተጠቃሚ የቫይረስ ችግር ባጋጠመው ጊዜ ሇኢኮቴ እንዱያሳውቅ 

ማዴረግ፤ እና 

ሸ. ማንኛውም ተጠቃሚ የፀረ ቫይረሱን ተግባራት በማንኛውም ወቅት 

እንዲያቋርጥ ማስጠንቀቂያ መስጠት አሇበት። 

2. ተጠቃሚዎች ቫይረስን በመከሊከሌ ረገዴ የሚከተለትን መከተሌና ተግባራዊ 

ማዴረግ አሇባቸው :- 

ሀ. የመስሪያ ቤቱን ስታንዲርዴ ፀረቫይረስ መጠቀም፣ 

ሇ. ከማይታወቅ አዴራሻ ከሚመጡ መሌዕክቶች ጋር የተቆራኙ ፊይልችን 

አሇመክፇት፣ 

ሏ. አሊስፇሊጊ መሌዕክቶችን ሇላልች አሇማስተሊሇፍ እና ማጥፊት፣ 

መ. ከማይታወቁ ወይም አጠራጣሪ ከሆኑ ምንጮች የሚመጡ የማይታወቁ 

ፊይልችንና ፕሮግራሞችን አሇማውረዴ፣ 

ሠ. ተሰኪና ተነቃይ የሆኑ ዱስኮችን (ፍሊሽ ዱስክ) አስገዲጅ ሁኔታ 

ካሌተፇጠረ በስተቀር አሇመጋራት፣ 
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ረ. ተሰኪና ተነቃይ ዱስኮችን ከመጠቀም በፉት ሁሌጊዜ በፀረ ቫይረስ 

መመርመርና ማፅዲት፣ 

ሰ. ሊፕቶፕ ያሊቸው ተጠቃሚዎች ሊፕቶፖቻቸውን በየወቅቱ ከአውታረ መረቡ 

ጋር በማገናኘት ፀረ ቫይረሱን አፕዳት ማዴረግ፣ 

ሸ. በኮምፒዩተሮቻቸው ሊይ የተጫነውን ፀረቫይረስ ፕሮግራም አሇማጥፊት እና 

አሇመሇወጥ፣ እንዱሁም 

ቀ. ጠቃሚ መረጃዎቻቸውን በየጊዜው በመጠባበቂያ መያዝና በዯህና ቦታ 

በጥንቃቄ ማስቀመጥ። 

፵፫. ገመዴ አሌባ አውታረ መረብ 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የገመዴ አሌባ አውታረ መረብ አክሰስ የመጠቀሚያ 

ፇቃዴ ይሠጣሌ፡፡ 

2.  የገመዴ አሌባ አክሰስ ነጥቦችና ላልች ዕቃዎች የሚቀመጡበትን ቦታ 

ከአስተማማኝ ጥበቃና ዯህንነት አንፃር መወሰን አሇበት። 

፵፬. የመረጃ ሥርዓት ዯህንነት 

1.  የዯህንነት ፍሊጎቶችና ቁጥጥር የመረጃውን አግባብነትና ዋጋ እንዱሁም በሥራ 

ሊይ የዋለትን የቴክኖልጂ ንብረቶች ከግምት ውስጥ ያስገባ መሆኑን ኢኮቴ 

ዯጋፉ ስራ ሂዯት ማረጋገጥ አሇበት። 

2.  የሶፍትዌር ሌማት ከኦፕሬሽናሌና ከሙከራ ሥራዎች በተገሇሇ ሌዩ ከባቢያዊ 

ሁኔታ ውስጥ እንዱሁም ካሌተፇቀዯ አክሰስ (unauthorized access) የተጠበቀ 

መሆን አሇበት፡፡  

3.  የሶፍትዌር ሌማት ሥራዎች በሰነዴ በተቀመጠው የሲስተም ሌማት ዘዳ ብቻ 

ተመስርቶ መከናወኑን ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ማረጋገጥ አሇበት፡፡  
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4.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ቁሌፍ የዯህንነት ተግባራት የጥራት ዯረጃ መጠበቁን 

ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የዯህንነት ቁጥጥር እና የዯህንነት ፍሊጎት መግሇጫ 

ያዘጋጃሌ፡፡ 

 ፵፭. የተጠቃሚዎች አስተዲዯር 

  ›=¢ቴ ÅÒò e^ H>Å� ¾T>Ÿ}K<�” T[ÒÑØ ›Ku�: - 

1.  }ÖnT>ች KY^†¨< ¾T>ÁeðMÒ†¨< M¿“ ¾}S²Ñu ¾}ÖnT> 

SKÁ ÁL†¨< SJ’<”፣ 

2.  K}ÖnT>‹ ¾T>cÖ¨< የመጠቀም ðnÉ“ Sw� ŸY^¨< Ò` 

}S××‡ SJ’<”፣ 

3.  ተጠቃሚዎች ስሇተፇቀዯሊቸው የመጠቀም መብት በፅሁፍ የሚገሇፅሊቸዉ 

መሆኑን፣  

4.  ተጠቃሚዎች በተሇያየ ምክንያት የሥራ ክፍሊቸውን ቢሇውጡ፣ የሥራ ሇውጥ 

ቢያዯርጉ ወይም ሥራቸውን በሚሇቁ ጊዜ መሇያቸው ወዱያውኑ መዘጋቱን 

ወይም መቋረጡን፣ 

5.  ተጠቃሚዎች ሇመጀመሪያ ጊዜ በጊዜያዊነት የተሰጣቸውን የይሇፍ ቃሌ 

ወዱያውኑ መቀየራቸውን፣ 

6.  የተጠቃሚዎች የይሇፍ ቃሌ ፉዯልችን፣ ቁጥሮችንና ምሌክቶችን ያካተተ 

መሆኑን፣ 

7.  የተጠቃሚዎች የይሇፍ ቃሌ በትንሹ 8 ፉዯሊትን የያዘና በቀሊለ ሉገመት 

የማይችሌ መሆኑን፣ 

8.  በቴክኖልጂ ዕቃዎች ወይም ሲስተሞች ሊይ ተጭነው የሚመጡ የይሇፍ ቃልች 

መቀየራቸውን። 

፵፮. የቴክኖልጂ ዯህንነት ሊይ ስሇሚፇጠር ችግር አያያዝና አፇታት 

1.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Ÿ�¡„KAÍ= ÅI”’� Ò` u}ÁÁ² ¾T>ðÖ\ 

‹Óa‹” ¾T>Ÿታ}Mu� ¾Sõ�H@ ›c×Ø Y`¯� Ã²[ÒM&  
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2.  T”†¨<”U ¯Ã’� ¾ÅI”’� ‹Ó` ¾}SKŸ} ¨ÃU ¾cT }ÖnT> 

eKG<’ @ታ¨< ¨Ç=Á¨<’< K›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Td¨p ›Ku�&  

3.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ¾}Ÿc~ ¾ÅI”’� ‹Óa‹”' ¾}Å[Ñ¨<” 

T×^�“ U`S^' ¾}cÖ¨<” Sõ�H@ እ”Ç=G<U ¾}Ñ‟¨<” ¨<Ö?� 

¾T>ÁSK¡� ´`´` uc’É SÁ´ ›Ku�:: 

 ፵፯. የዯህንነት ምርመራ 

1.  ¾›¨<ታረ S[u<”“ ¾fõ�«` MT� e^‹ ¾�¡„KAÍ= ÅI”’� Ã²�“ 

Å[Í u¾Ñ>²?¨< uSÅu†’� ¾T>Å[Ñ< ¾ÅI’� U`S^‹ ¨ÃU 

¡Kd‹ u¨<e×©U J’ u¨<Ý© ›"M LÃ ÃÅ[Óv†ªM :: 

2.  ¾U`U^¨< ›ÉTe ¾T>Ÿ}K<�” ያካትታሌ :-  

G. Ÿ¨<eØ“ Ÿ¨<ß ¾T>Å[Ó ¾}ÒLß’� Å[Í ÓUÑT“ Ø“� 

እ”Ç=G<U õ}h'  

K. ¾É[-Ñî ¾አW^` ¡õ}� õ}h& ¾fõ�«` ¢É ÓUÑT“ ¾c=e}S< 

¾eÒ� VÈM እ”Ç=G<U ”Éõ ÓUÑT' 

N. ¾c`y` ኮንፉገሬሽን (Configuration ) ÓUÑT፣  

S. የኬሊና (Firewall) የራውተር ኮንፉገሬሽን ግምገማና ፍተሻ፤  

W. ስሇዯህንነት ያሇው ግንዛቤና ዴንገተኛ ክስተቶች የሚፇጥሩትን ችግሮች 

በመፍታት ረገዴ ያሇው የዝግጁነት ዕቅዴ ግምገማ፤ 

[. የሌዩ አውታረ መረብ ወይም የአውታረ መረብ ንዴፍ ግምገማ፤ 

ሰ. የገመዴ አሌቦ አውታረ መረብ እንዱሁም ያሇመዯፇር ዝግጁነት ግምገማና 

ፍተሻ (Penetration Testing )፤  

ሸ. የምናባዊ መሠረተ ሌማት ዯህንነት ግምገማ፤ 
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ቀ.  አካሊዊ የጥበቃ ሁኔታ ግምገማ፤  

በ. የመረጃ ዯህንነት ሇአዯጋ ተጋሊጭነት ግምገማ። 

፵፰. የቴክኖልጂ ሲስተሞች አጠቃቀም 

1. በላሊ የዯህንነት ማረጋገጫ ዘዳ ግንኙነቱን መከሊከሌ ካሌተቻሇ በስተቀር 

በሪሞት አክሰስ ግንኙነት የመሰረቱ ተጠቃሚዎች ሥራቸውን ባጠናቀቁ 

ጊዜ ግንኙነቱን ማቋረጥ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 

2. ተጠቃሚዎች ሥራቸውን ባጠናቀቁ ጊዜ ከኮምፒዪተሮቻቸው ወይም 

ከሰርቨሮቻቸው መውጣት አሇባቸው ። 

3. ተጠቃሚዎች የይሇፍ ቃሊቸውን በሚስጥር መያዝ አሇባቸው፤ በፅሁፍ 

ማስቀመጥም ሇአዯጋ ስሇሚያጋሌጥ ከዴርጊቱ መቆጠብ ይኖርባቸዋሌ። 

4. የኮምፒውተሮቻቸው የይሇፍ ቃሌ ሚስጢራዊነት አስተማማኝነት ጥርጣሬ 

ቢፇጠር ተጠቃሚዎች የይሇፍ ቃልቻቸውን መሇወጥ አሇባቸው። 

5. ተጠቃሚዎች ቢያንስ በየወሩ የይሇፍ ቃልቻቸውን እንዱሁም ጊዜያዊ 

የይሇፍ ቃልቻቸውን ወዱያዉኑ መቀየር ይኖርባቸዋሌ። 

  

ምዕራፍ ሶስት 

ዲታ ሴንተር 

፵፱. የዲታ ሴንተር አስተዲዯር 

1.  ከኢ =¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት °¬p“ ¨<ß ŸÇታ c?”}` T”†¨<”U ¯Ã’� 

H`É«`& fõ�«`& °n& SÅ`Å]Á“ K?KA‹ ldlf‹” TeÑv�U J’ 

Te¨×� ›Ã‰MU:: 

2.  ኢ =¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት KÇታ c?”}` አeðLÑ> KJ’< ldlf‹ ¾õLÔ� 

SÓKÝ T²ÒË�“ SÁ´ ÃÑvªM:: 

3.  ¨Å Çታ c?”}\ SÓv�” ¾T>h T”†¨<U ¯Ã’� }Óv` c=„` 

upÉT>Á Kc=e}U ›ÉT>’>e�_}a‹ Td¨p አKu�:: 
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4.  uU”U አÃ’� SMŸ< T”†¨<”U ¯Ã’� UÓw“ SÖØ ¨Å Çታ 

c?”}\ Ãµ SÓv� አÃ‰MU:: 

5.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት uÇታ c?”}` ¨<eØ KT>Ñ‟<� T“†¨<U 

¾�¡„KAÍ= °n‹“ ldlf‹ እ”Ç=G<U ¾›?K?¡�]¡ ÑSÊ‹“ ix‹ 

S’h“ SÉ[h Ýö‹ LÃ }K×ò SKÁ TekSØ አKu�::  

6.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት uÇታ c?”}` ¨<eØ ¾T>kSÖ< T“†¨<U 

¾�¡„KAÍ= °n‹ SÅ`Å]Á LÃ }cŸ= (Rack Mountable ) SJ“†¨<” 

T[ÒÑØ አKu�:: 

7.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Çታ c?”}\ ”èI SJ’<”፣ G<K<U ua‹“ 

Se¢�‹ uT”†¨<U Ñ>²? S²Òታ†¨<” እ“ ¾S<k� SÖ’<U uአ¾` 

Tk´k¹¨< ›T"‡’� Ÿ20-24 Ç=Ó] c?”+Ó_É SÖul” T[ÒÑØ 

አKu�:: 

8.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት SÖvumÁ Ë’_}a‹” uSÖkU ßU` Çታ 

c?”}\ አe}TT‡ ¾HÃM ›p`x� TÓ‟~” T[ÒÒØ አKu�:: 

 

፶. የዲታ ሴንተር አጠቃቀም  

 

1.  ¾}ðkÅL†¨< ¾c=e}U አÉT>’>e�_}a‹ uT”†¨<U Ñ>²? እ“ c¯� 

T”’ታ‹¨<” uT>Á[ÒÓØ "`É ¨ÃU ¾ÃKõ nM uSÖkU ¨Å Ç• 

c?”}\ SÓv� Ã‹LK<:: 

2.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ¨Å Ç• c?”}\ እ”Ç=Ñu< ›ekÉV ¾}ðkÅL†¨< 

vKSw�‹ ¨ÃU Ôw‟>‹ ¨Å Ç• c?”}` ¾Ñu<u�” •“ Çታ c?”}\” 

Kk¨< ¾¨Ö<u�” c›� እ”Ç=G<U ¾Ñ<w‡~” ¯LT S´Óx ÃÃ³M:: 

3.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ›Óvw’� ÁK¨< ¾እd� TØòÁ“ ¾TeÖ”kmÁ 

Å¨<M & uT”†¨<U c¯� e^†¨<” u›Óvu< እያከናወኑ SJ’<” 

u¾Ñ>²?¨< SŸታ}M“ T[ÒÑØ ›Ku� :: 

4.  ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Çታ c?”}\ ¨<eØ ›ÅÑ†“ }k××Ã ¾J’< 

እn‹ ›KSŸT†ታ†¨<”“ ›KS„^†¨<” u¾Ñ>²?¨< T[ÒÑØ ›Ku�::: 
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5.  ቢሮዉ Çታ c?”}` LÃ u²ðkÅ ¾T>Å[Ó Ñ<w‡� ¡M¡M ’¨<:: ›=¢ቴ 

ዯጋፉ ስራ ሂዯት ŸÔw‟>‹ ØÁo c=k`w ¾Ñ<w‡~” ›LT �“ ¾Ç� 

c=”}\” ÅI”’� ŸÓU� ¨<eØ uTeÑv� Ñ<w‡~” K=ðpÉ Ã‹LM::  

6.  ¾¨<eØU J’ ¾¨<ß Ôw‟ > Çታ c?”}` ¨<eØ e^ Se^� c=ðMÑ< 

ØÁoÁ†¨<” Ÿ›”É k” uò� K›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት Tp[w 

›Kv†¨<::  

7.  ¾¨<eØ“ ¾¨<ß vKS<Á‹ ¨ÃU Ôw‟>‹ uÇታ c?”}\ ¾T>„^†¨< 

qÃታና እ”penc? G<K< uÇታ c?”}\ }q××] ¨ÃU uK?L 

uT>SKŸ}¨< vKS<Á ¡��M ÃÅ[Óu•M:: 

8.  Ôw‟ >‹ uÇታ c?”}` ¨<eØ Ÿ›=¢ቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ðnÉ“ °¨<p“ 

¨<ß •”Å ¾¨KM U”×õ T”d�፣ "u=’@�‹ S¡ð�፣ °n‹” 

S”kM“ Sc"� እንዱሁም ¾Sw^� TŸóðÁ እ“ ¾›¾` Tk´k¹¨<”  

S”"� •“ K?KA‹ }SddÃ É`Ñ>�‹” SðìU ›Ã‹K<U :: 

9.  HLò’� ¾}c×†¨< ¾¨<eØU J’ ¾¨<ß Ôw‟ >‹ አ×Çò e^‹ 

c=ÁÒØTE†¨< upÉT>Á ueM¡ ØÁo አp`u¨< c=ðkÉ u¨p~ ¾Çታ 

c?”}\” KSÖkU Ã‰LM::  

ምዕራፍ አራት 

የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ ዴጋፍ አገሌግልት 

፶፩. የቴክኖልጂ የውስጥ ዴጋፍ ጥያቄ አቀራረብ 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት አስፇሊጊ በሚሆንበት ጊዜ እና በተጠቃሚዎች 

በሚቀርብ ጥያቄ መነሻ የቴክኖልጂ የውስጥ ዴጋፍ ያዯርጋሌ፡፡ 

2.  ተጠቃሚዎች ማንኛውንም የእንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ የዴጋፍ ጥያቄ 

በሚዘረጋዉ የጉዲይ  መመዝገቢያ ሥርዓት(Case Tracking System) እና 

በሚከተለት አዴራሻዎች በመጠቀም ማስመዝገብ አሇባቸው፡፡ 

ሀ. የውስጥ ስሌክ 0462204629  

ሇ. በኢሜሌ helpdesksupport@sbofed.gov.et፣ ወይም  

mailto:helpdesksupport@mofed.pov.et
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ሏ. support@sbofed.gov.et  

፶፪. የቴክኖልጂ የውስጥ ዴጋፍ አገሌግልት 

ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የቴክኖልጂ ተጠቃሚዎች ያጋጠማቸውን ችግር ሇመፍታት :- 

1.  ጥያቄ የሚያቀርቡበትን ወይም የሚያስመዘግቡበትን መንገዴ ያመቻቻሌ፤ 

2.  መውሰዴ ያሇበትን እርምጃ ሁለ መውሰዴ አሇበት፡፡ 

3.  ችግሩ ከባሇሙያዎቹ አቅም በሊይ ከሆነ በሦስተኛ ወገን እንዱፇታ ሇማዴረግ 

ይችሊሌ፡፡ 

፶፫. የሶፍትዌርና የሃርዴዌር ዴጋፍ አሰጣጥ  

1.  የሶፍትዌር ዴጋፍ የሚሰጠው ቢሮዉ ሇስራ የሚገሇገሌባቸውና በተሇያዩ 

ኮምፒውተሮች ሊይ ሇተጫኑ ሶፍትዌሮች ብቻ ነው፡፡ 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሇኮምፒውተሮች፣ ኘሪንተሮች፣ የፊክስ ማሽኖች፣ 

አስካነሮች፣ ፎቶኮፒዎች እንዱሁም ሇላልች ሃርዴዌሮች ዴጋፍ ይሰጣሌ፡፡ 

3.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሇግሌ ጥቅም የሚውለ ኮምፒውተሮች፣ እስፒከር፣ 

ካሜራ፣ ሞባይሌ እና ሇመሳሰለት መሳሪያዎች ዴጋፍ አይሰጥም፡፡ ይህ 

እንዯተጠበቀ ሆኖ ኢኮቴ የግሌ ንብረቱ ሇመስሪያ ቤቱ ጥቅም እንዯሚዉሌ 

ወይም እንዯዋሇ ሲያረጋግጥ አስፇሊጊዉን ዴጋፍ ሉሠጥ ይችሊሌ፡፡ 

፶፬. የቴክኖልጂ የውስጥ ዴጋፍ የሚሠጥባቸው መንገድች 

ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ከሚከተለት መንገድች በአንደ ዴጋፍ ሉሰጥ ይችሊሌ:- 

1.  ቀሊሌ ሇሆኑ ችግሮች በስሌክ፤  

2.  እንዯአስፇሊጊነቱ በሪሞት አክሰስ፤ ወይም 

3.  በአካሌ ችግሩ የተፇጠረበት ቦታ በመገኘት፤ 

 ፶፭ .  የቴክኖልጂ የውስጥ ዴጋፍ አገሌግልት ማስፇፀሚያ ስሌቶች 

 የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ዴጋፍ ሰጪ ሰራተኞች :- 

mailto:support@sbofed.gov.et


35 

 

1.  በተጠቃሚዎች ኮምፒውተሮችና ሲስተሞች ሊይ የተጫኑ ሶፍትዌሮችንና 

ሃርዴዌሮችን የመቆጣጠር ግዳታ አሇባቸው፤ 

2.  በየሦስት ወሩ በተጠቃሚዎች ኮምፒውተሮችና ሲስተሞች ሊይ የተጫኑ 

ሶፍትዌርና ሃርዴዌሮች ሊይ U`S^ ማዴረግ አሇባቸው፤ 

3.  እንዯ አስፇሊጊነቱ በተጠቃሚዎች ኮምፒውተሮችና ሲስተሞች ሊይ የተጫኑ 

ሶፍትዌርና ሃርዴዌሮች ሊይ ዴንገተኛ የሆነ U`S^ ሉያካሂደ ይችሊለ፤ 

4.  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 2 እና 3 በተካሄዯው ኦዱት መሠረት አስፇሊጊውን 

ማስተካከያ እና እርምጃ መውሰዴ አሇባቸው፤ 

ምዕራፍ አምስት 

የአይቤክስ እና የላልች ሲስተሞች ዴጋፍ አገሌግልት 

፶፮. የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ ጥያቄ አቀራረብ 

1.  የክሌሌ ሴክተር መ /ቤቶች ፣ የዞንና የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯር መምሪያዎች ፣ 

የወረዲና የከተማ አስተዲዯሮች ጽ/ቤቶች እንዱሁም የቢሮዉ የተሇያዩ የስራ 

ሂዯቶች የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ ጥያቄ በኢሜሌ፣ በስሌክ፣ 

ወይም በፊክስ ሇኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ማቅረብ ይችሊለ፡፡ 

2.  ተጠቃሚዎች የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች የዴጋፍ ጥያቄዎቻቸውን 

በሚከተለት አዴራሻዎች በመጠቀም ማስመዝገብ ይችሊለ፡፡ 

ሀ. ስሌክ ቁጥር 251-462-214-629   

ሇ. ኢሜሌ ibexsupport@sbofed.gov.et  ወይም   

ሏ. ፊክስ   251-462-214-629 

3.  ኢኮቴ የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ ጥያቄዎችን ሇክትትሌ 

እንዱያመች በCase &  Knowledge Management System በመታገዝ 

እንዱመዘገብ ያዯርጋሌ፡፡ 

mailto:ibexsupport@sbofed.gov.et
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4.  በኢኮቴ የተመዘገቡት የዴጋፍ ጥያቄዎች ሇሚመሇከታቸው የክፍለ ባሇሙያዎች 

መፍትሔ እንዱሰጡባቸው ይመዴባሌ፣ ክትትሌም ያዯርጋሌ፡፡ 

፶፯. የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ አሰጣጥ 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሇተጠየቁት የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፎች 

በአጭር ጊዜ መሌስ ሇመስጠት ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሇተጠየቁት የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ 

ስሌጠና ይሰጣሌ፡፡ 

3.  በኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የተመዯቡት የክፍለ ባሇሙያዎች በስሌክ፣ በኢሜሌ 

እንዱሁም ችግሩ ካሌተፇታ በአካሌ ቦታው ዴረስ በመሄዴ ዴጋፍ ይሰጣለ፡፡ 

4.  የዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 3 እንዯተጠበቀ ሆኖ ችግሩ ሉፇታ ካሌተቻሇ 

የተበሊሸው ዕቃ እና ዲታው ወዯ ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት መጥቶ እንዱሠራ 

ሉያዯርግ ይችሊሌ፡፡ 

5.  የአይቤክስ እና ላልች ሲስተሞች ዴጋፍ ሰጪ ባሇሙያ የሰጠውን ዴጋፍ በCase 

&  Knowledge Management System ተጠቅሞ መመዝገብ አሇበት፡፡ 

 

ክፍሌ አምስት 

    የቴክኖልጂ ሥሌጠና 

፶፰. የቴክኖልጂ ስሌጠና ፍሊጎት ጥያቄ አቀራረብ ሥርዓት 

1.  የu=a¬ የስራ ክፍልች እንዱሁም ላልች የክሌሌ ሴክተር መ /ቤቶች ፣የዞንና 

የሀዋሳ ከተማ አስተዲዯር መምሪያዎች ፣ የወረዲና ከተማ አስተዲዯሮች ጽ /ቤቶች 

የተጣሇባቸውን የሥራ ዴርሻና ኃሊፉነት በብቃት ሇመወጣት እንዱያስችሊቸው 

የቴክኖልጂ ስሌጠና ፍሊጎታቸውን በዓይነት፣ በመጠን፣ ሇስራው አስፇሊጊነት፣ 

በጀት፣ የሰሌጣኞች ብዛት፣ ጊዜ እና የስሌጠና ቦታ በመሇየት ሇኢኮቴ ዯጋፉ ስራ 

ሂዯት ማቅረብ ይችሊለ፡፡ 
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2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት በሚያካሂዯው የስሌጠና ፍሊጎት ዲሰሳ መሠረት 

ሇመስሪያ ቤቱ የሥራ ክፍልች አስፇሊጊውን የቴክኖልጂ ስሌጠና በመሇየት 

ያቀርባሌ፡፡ 

3.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የተጠየቀው ስሌጠና ከኢኮቴ አcM×•‹ አpU uLÃ 

ŸJ’ uZe}† ¨Ñ” eMÖ“¨< እ”Ç=cØ K=ÁÅ`Ó Ã‹LM:: 

  ፶፱. የኢኮቴና የላልች የስራ ሂዯቶች ኃሊፉነቶች 

1. ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት የሥሌጠና ክፍለን በበሊይነት ያስተዲዴራሌ፣ በበቂ 

የሰው ኃይሌና ግብዓት እንዱዯራጅ ያዯርጋሌ፡፡ 

 

2.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት ሰሌጣኞች ስሌጠናውን ስሇማጠናቀቃቸው የሚገሌፅ 

¾Ue¡` ¨[k� K=cØ Ã‹LM:: 

3.  የስራ ሂዯቶች ማንኛውንም የቴክኖልጂ ስሌጠና በተመሇከተ ሇኢኮቴ ዯጋፉ ስራ 

ሂዯት ማሳወቅ አሇባቸው፡፡ 

  ፷. የአሰሌጣኞች ኃሊፉነት 

1.  ኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት 

ሀ. አሰሌጣኞች የስሌጠና ፍሊጎት ዲሰሳ ያከሂዲለ፤ 

ሇ. የጊዜ ሰላዲና ማስተማሪያ ሞጁልችን ያዘጋጃለ፤ እንዱሁም 

ሏ. ኮምፒውተሮችና አውታረ መረቡ በሚፇሇገው ዯረጃ መስራታቸውን ክትትሌ 

ያዯርጋለ፡፡ 

2.  በውጪ አሰሌጣኞች ሇሚሰጥ ስሌጠና የኢኮቴ ዯጋፉ ስራ ሂዯት አሰሌጣኞች 

ስሌጠናውን በበሊይነት ማስተባበር አሇባቸው፡፡ 
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ክፍሌ ስዴስት 

ሌዩ ሌዩ ዴንጋጌዎች 

፷፩. ጥፊቶች እና ቅጣቶች 
 

1. አንዴ ተጠቃሚ መመሪያውን የማያከብር ሆኖ ሲገኝ በቅዴሚያ በኢኮቴ ዯጋፉ ስራ 

ሂዯት የቃሌ ማስጠንቀቂያ ይሰጠዋሌ፡፡ 

2. በተከታታይ በመመሪያው ሊይ ጥሰት የሚፇጽም ማንኛውም ተጠቃሚ የቴክኖልጂ 

አገሌግልት እንዲያገኝ ይዯረጋሌ፤ ስሇዕርምጃውም ሇሰው ሃብት አስተዲዯር ዯጋፉ የስራ 

ሂዯትና ሇሥራ ክፍለ ጭምር በጽሁፍ ይገሇፃሌ፡፡ 

፷፪. መመሪያዉ ተፇጻሚ የሚሆንበት ጊዜ 
 

    ይህ መመሪያ ከሰኔ 1 ቀን 2005 ዓ.ም ጀምሮ ተፇፃሚነት ይኖረዋሌ፡፡ 

         

 

                                                         

                                                            ሀዋሳ 

 

                                                     ኃይሇብርሀን ዜና ማሞ 

                                             የፊይናንስና ኢኮኖሚ ሌማት ቢሮ ኃሊፉ 


