
እንኳን ደህና
መጣችሁ
እንኳን ደህና
መጣችሁ
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የለውጥ ሥራ አመራር ሥልጠና

ለአዲስ አበባ ሀገረ ስበከት የሥራ አመራርና
ሠራተኞች የተዘጋጀ ሥልጠና

ነሐሴ 22 ቀን 2005 ዓ.ም.

ለአዲስ አበባ ሀገረ ስበከት የሥራ አመራርና
ሠራተኞች የተዘጋጀ ሥልጠና

ነሐሴ 22 ቀን 2005 ዓ.ም.
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የለውጥ ሥራ አመራር ሥልጠና

ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሥራ
አመራርና ሠራተኞች የተዘጋጀ

ነሐሴ 22 ቀን 2005 ዓ.ም.

ለአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የሥራ
አመራርና ሠራተኞች የተዘጋጀ

ነሐሴ 22 ቀን 2005 ዓ.ም.3Kassa A   & Tadesse A



የሥልጠናው ዓላማዎች

• ሥልጠናው ሲጠናቀቅ የሥልጠናው ተሳታፊዎች
የሚከተሉትን ዕውቀትና ክህሎቶች ያገኛሉ፡፡

– ለውጥ ምን እንደሆነ መረዳት፤

– ለውጥን እንዴት መተግበር /ሥራ ላይ ማዋል እንደሚቻል፤

– የለውጥ እንቅፋቶችን ማወቅና ማስተካከል/ማረም መቻል
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• ሥልጠናው ሲጠናቀቅ የሥልጠናው ተሳታፊዎች
የሚከተሉትን ዕውቀትና ክህሎቶች ያገኛሉ፡፡

– ለውጥ ምን እንደሆነ መረዳት፤

– ለውጥን እንዴት መተግበር /ሥራ ላይ ማዋል እንደሚቻል፤

– የለውጥ እንቅፋቶችን ማወቅና ማስተካከል/ማረም መቻል

Kassa A   & Tadesse A



• በሚገኘው ዕውቀት ለውጥን በየሥራ ዘርፋቸው ውጤታማ
የማድረግ

• ለውጥ በሚመሩት ተቋም የሚያመጣውን ጥቅም የመረዳት

• ስኬታማ ለውጥ ለማምጣት በተቋሙ ውስጥ የሚያስፈልጉ
ሁኔታዎችን የመለየት

የሥልጠናው ዓላማዎች … የቀጠለ
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• በሚገኘው ዕውቀት ለውጥን በየሥራ ዘርፋቸው ውጤታማ
የማድረግ

• ለውጥ በሚመሩት ተቋም የሚያመጣውን ጥቅም የመረዳት

• ስኬታማ ለውጥ ለማምጣት በተቋሙ ውስጥ የሚያስፈልጉ
ሁኔታዎችን የመለየት
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በሥልጠናው የተካተቱ ርዕሶች

ሀ. የለውጥ ጽንሰ ሐሳብ
1. ለውጥ ምንድነው

2. የለውጥ ምንጮች

3. የለውጥ ዓይነቶች

4. የለውጥ ይዘቶች/መለኪያዎች
5. ለለውጥ ቅድመ ሁኔታዎች /ዝግጅቶች
6. የለውጥ መጓተት

7. ለውጥን ላለመቀበል ምክንያቶች

8. ለውጥን መምራት

ሀ. የለውጥ መሪ ማገኘት
ለ. የለውጥ መሪ አስፈላጊነት

ሀ. የለውጥ ጽንሰ ሐሳብ
1. ለውጥ ምንድነው

2. የለውጥ ምንጮች

3. የለውጥ ዓይነቶች

4. የለውጥ ይዘቶች/መለኪያዎች
5. ለለውጥ ቅድመ ሁኔታዎች /ዝግጅቶች
6. የለውጥ መጓተት

7. ለውጥን ላለመቀበል ምክንያቶች

8. ለውጥን መምራት

ሀ. የለውጥ መሪ ማገኘት
ለ. የለውጥ መሪ አስፈላጊነት
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በሰነዱ የተካተቱ እርሶች …. የቀጠለ

9. የለውጥ መሪዎች መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
10. ለውጥን ማስተዋወቅና ማስረጽ
11. በለውጥ ጊዜ የሚፈጸሙ ስህተቶች
12. ለውጥን በሥራ መተግበር
13. የለውጥ ሥራን መለካትና መከታተል
14. በለውጥ ትግበራ የሚያጋጥሙ ዋና ዋና ችግሮች
15. ከለውጥ ጋር ለመጓዝ መታወቅ ያለባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች
16. ለውጥ ላይሳካ የሚችልባቸው ሁኔታዎች

17. ማጠቃለያ

ለ. በሀገረ ስብከቱ እየተካሄደ ያለው የለውጥ ሁኔታ
1. በለውጡ ዙሪያ የተሰሩ ሥራዎች

2. እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች

3. የለውጡ ዋና ዋና ተዋናዮች

4. ለለውጡ መሳካት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች

5. የለውጡ ትግበራና የአፈጻጸም ደረጃው

6. ከለውጡ የሚጠበቁ ውጤቶች

7. ማጠቃለያ.

9. የለውጥ መሪዎች መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
10. ለውጥን ማስተዋወቅና ማስረጽ
11. በለውጥ ጊዜ የሚፈጸሙ ስህተቶች
12. ለውጥን በሥራ መተግበር
13. የለውጥ ሥራን መለካትና መከታተል
14. በለውጥ ትግበራ የሚያጋጥሙ ዋና ዋና ችግሮች
15. ከለውጥ ጋር ለመጓዝ መታወቅ ያለባቸው ዋና ዋና ጉዳዮች
16. ለውጥ ላይሳካ የሚችልባቸው ሁኔታዎች

17. ማጠቃለያ

ለ. በሀገረ ስብከቱ እየተካሄደ ያለው የለውጥ ሁኔታ
1. በለውጡ ዙሪያ የተሰሩ ሥራዎች

2. እየተሰሩ ያሉ ሥራዎች

3. የለውጡ ዋና ዋና ተዋናዮች

4. ለለውጡ መሳካት አስፈላጊ ቅድመ ሁኔታዎች

5. የለውጡ ትግበራና የአፈጻጸም ደረጃው

6. ከለውጡ የሚጠበቁ ውጤቶች

7. ማጠቃለያ.
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ለውጥ ምንድነው
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ለውጥ

• ለውጥ ማለት ለውስጣዊና ውጫዊ ግፊቶች መልስ ለማስገኘት
በግለሰቦች፣ በቡድኖችና በተkማት የሚከናወን ሂደት ነው፡፡

• ለውጥ ሁልጊዜ ያለ ብቸኛ kሚ ክስተት ነው፤
በምናከሂደው የሥራ እንቅስቃሴ ሁሉ ልናየው የሚገባ
ሂደት ነው፡፡

• አንድ ተkም ለውጥን
– ማወቅና መረዳት
– ማሳለጥ/ማፋጠን
– አብሮ መራመድ
– ዋጋ መስጠት ያስፈልገዋል::
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• ለውጥ ማለት ለውስጣዊና ውጫዊ ግፊቶች መልስ ለማስገኘት
በግለሰቦች፣ በቡድኖችና በተkማት የሚከናወን ሂደት ነው፡፡

• ለውጥ ሁልጊዜ ያለ ብቸኛ kሚ ክስተት ነው፤
በምናከሂደው የሥራ እንቅስቃሴ ሁሉ ልናየው የሚገባ
ሂደት ነው፡፡

• አንድ ተkም ለውጥን
– ማወቅና መረዳት
– ማሳለጥ/ማፋጠን
– አብሮ መራመድ
– ዋጋ መስጠት ያስፈልገዋል::
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የለውጥ ዓላማዎች

• የተገልጋይ ምእመናንን ፍላጎት ለማርካት
• ያሉ መልካም አጋጣሚዎችን ለመጠቀም
• ለወስጣዊ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት
• የውጫዊ ችግሮችን ለመkkም

• የተገልጋይ ምእመናንን ፍላጎት ለማርካት
• ያሉ መልካም አጋጣሚዎችን ለመጠቀም
• ለወስጣዊ ችግሮች መፍትሄ ለማምጣት
• የውጫዊ ችግሮችን ለመkkም
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የለውጥ መንስኤዎች/ምንጮች

• የለውጥ መንስዔዎች/ምንጮች ውስጣዊና ውጫዊ ሲሆኑ ብዙ
ናቸው ፡፡ ለመጥቀስ ያህል፤
– የአገልገሎት ተጠቃሚዎች
–ውስጣዊ የሥራ ሂደት
– ሠራተኞች
– የኢኮኖሚ ሁኔታ
– የዘርፉ ተወዳዳሪዎች
– ግብዓት አቅራቢዎች
– ቴክኖሎጂ
– ነባራዊ ባህል
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• የለውጥ መንስዔዎች/ምንጮች ውስጣዊና ውጫዊ ሲሆኑ ብዙ
ናቸው ፡፡ ለመጥቀስ ያህል፤
– የአገልገሎት ተጠቃሚዎች
–ውስጣዊ የሥራ ሂደት
– ሠራተኞች
– የኢኮኖሚ ሁኔታ
– የዘርፉ ተወዳዳሪዎች
– ግብዓት አቅራቢዎች
– ቴክኖሎጂ
– ነባራዊ ባህል
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የቡድን ውይይት

• በአ.አ. ሀገረ ስብከት የለውጥ መንስኤዎች ምን ምን
ናቸው………

• 5 ደቂቃ

• በአ.አ. ሀገረ ስብከት የለውጥ መንስኤዎች ምን ምን
ናቸው………

• 5 ደቂቃ
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በአ.አ.ሀ.ስ. የለውጥ አስፈላጊነትና የለውጥ መንስኤዎች

ሀ. የመዋቅር፡ የአደረጃጀትና የአሠራር ችግር፣
ለ. የሰው ኃይል አስተዳደር ችግር፣
ሐ. የሒሳብ አሠራርና የቁጥጥር ችግር ፣
መ. የሥነ ምግባር ችግር

ሀ. የመዋቅር፡ የአደረጃጀትና የአሠራር ችግር፣
ለ. የሰው ኃይል አስተዳደር ችግር፣
ሐ. የሒሳብ አሠራርና የቁጥጥር ችግር ፣
መ. የሥነ ምግባር ችግር
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የለውጥ ዓይነቶች

ደረጃ በደረጃ / ቀስ በቀስደረጃ በደረጃ / ቀስ በቀስ
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መሠረታዊ/ሁለንተናዊመሠረታዊ/ሁለንተናዊ

Kassa A   & Tadesse A



ደረጃ በደረጃ / ቀስ በቀስ የሚደረግ ለውጥ

• መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
– ብዙ ጊዜ የሚሠራበት
– አዝጋሚ የሆነ
– ሊታቀድ የሚችል
– ለውጥ ስለመኖሩ ብዙም የማይታይ
– አስቸጋሪ ሊሆን የሚችል
– መዋቅርና አሠራር ላይ ያተኮረ
– በአተገባበርና ዕቅድ ላይ ያተኮረ
– ከልማዳዊ አሠራር የመነጨ
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• መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
– ብዙ ጊዜ የሚሠራበት
– አዝጋሚ የሆነ
– ሊታቀድ የሚችል
– ለውጥ ስለመኖሩ ብዙም የማይታይ
– አስቸጋሪ ሊሆን የሚችል
– መዋቅርና አሠራር ላይ ያተኮረ
– በአተገባበርና ዕቅድ ላይ ያተኮረ
– ከልማዳዊ አሠራር የመነጨ

Kassa A   & Tadesse A



መሠረታዊ/ሁለንተናዊ

• መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
– አልፎ አልፎ የሚከሰት
– ብዙ ጊዜ ሳይታቀድ የሚመጣ
– ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የሆነ
– ሊሸከሙት የማይችል
– ሊሸሹት የማይቻል
– ለመኖር/ለመቆየት ወሳኝ የሆነ
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• መገለጫ ባህርያት/ጠባያት
– አልፎ አልፎ የሚከሰት
– ብዙ ጊዜ ሳይታቀድ የሚመጣ
– ለመቆጣጠር አስቸጋሪ የሆነ
– ሊሸከሙት የማይችል
– ሊሸሹት የማይቻል
– ለመኖር/ለመቆየት ወሳኝ የሆነ

Kassa A   & Tadesse A



የለውጥ መገለጫዎች

መሪ ተኮርመሪ ተኮር

ሂደት ተኮርሂደት ተኮር

መሪ ተኮርመሪ ተኮር
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ሂደት ተኮር

ዕድገት/መሻሻል ተኮርዕድገት/መሻሻል ተኮር

ተkማዊ ህዳሴ ተኮርተkማዊ ህዳሴ ተኮር

Kassa A   & Tadesse A



መሪ ተኮር ለውጥ

• አዲስ መሪ ሲመጣ የሚመጣ

• መሪው ለውጥ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን

• በዚህ ጊዜ መሪው ለውጡን ሠርቶ ማሳሰየትና ሆኖ መገኘት
ይጠበቅበታል
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• አዲስ መሪ ሲመጣ የሚመጣ

• መሪው ለውጥ አስፈላጊ ነው ብሎ ሲያምን

• በዚህ ጊዜ መሪው ለውጡን ሠርቶ ማሳሰየትና ሆኖ መገኘት
ይጠበቅበታል

Kassa A   & Tadesse A



ሂደት ተኮር ለውጥ

• ይህ ለወጥ የሚያተኩርባቸው:

– የአሰራር ዘዴዎችን ማሻሻል

– ውጤታማነትን መጨመር / አዋጭ መንገዶችን መከተል

– አገልገሎት ተቀባዮች በቀላሉ የሚረኩበትን ማመቻቸት

– የተሻለ የአሠራር ዘዴዎችን መተግበር
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• ይህ ለወጥ የሚያተኩርባቸው:

– የአሰራር ዘዴዎችን ማሻሻል

– ውጤታማነትን መጨመር / አዋጭ መንገዶችን መከተል

– አገልገሎት ተቀባዮች በቀላሉ የሚረኩበትን ማመቻቸት

– የተሻለ የአሠራር ዘዴዎችን መተግበር

Kassa A   & Tadesse A



ዕድገት/መሻሻል ተኮር ለውጥ
• ይህ ለውጥ በተመረጡ የተkም ሥራዎች ያተኩራል:

– የሠራተኞችን ዕውቀትና ክህሎት በስልጠና ለማሳደግ

– ከተመሳሳይ ተkማት የሚታይ መልካም አሠራር ለመቅሰምና
ለመተግበር

– በተሞክሮ የተገኙና የተመረጡ የአሠራር ዘዴዎችን ለመጠቀም

– የተሻሉ አሠራሮችን በየጊዜው ለመተግበር
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• ይህ ለውጥ በተመረጡ የተkም ሥራዎች ያተኩራል:

– የሠራተኞችን ዕውቀትና ክህሎት በስልጠና ለማሳደግ

– ከተመሳሳይ ተkማት የሚታይ መልካም አሠራር ለመቅሰምና
ለመተግበር

– በተሞክሮ የተገኙና የተመረጡ የአሠራር ዘዴዎችን ለመጠቀም

– የተሻሉ አሠራሮችን በየጊዜው ለመተግበር

Kassa A   & Tadesse A



ተkማዊ ህዳሴ ተኮር ለውጥ

• ይህ ለውጥመሠረታዊና ሁለንተናዊ ነው:

– በተkማዊ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ተጠቃሚ ለመሆን

–መሠረታዊ ተkማዊ ለውጥ ለማምጣት

–የተkሙን የአሠራር ሁኔታ ከከባቢያዊ የሥራ እንቅስቃሴ ጋር
ለማጣጣም
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• ይህ ለውጥመሠረታዊና ሁለንተናዊ ነው:

– በተkማዊ የተቀናጀ እንቅስቃሴ ተጠቃሚ ለመሆን

–መሠረታዊ ተkማዊ ለውጥ ለማምጣት

–የተkሙን የአሠራር ሁኔታ ከከባቢያዊ የሥራ እንቅስቃሴ ጋር
ለማጣጣም

Kassa A   & Tadesse A



ለለውጥ መዘጋጀት
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የለውጥ ቅድመ ሁኔታዎች

የለውጥ ግፊትየለውጥ ግፊት

ግልጽ የሆነ የጋራ ርዕይ መኖርግልጽ የሆነ የጋራ ርዕይ መኖር
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ግልጽ የሆነ የጋራ ርዕይ መኖር

ለለውጥ የአቅም ግንባታ ማድረግለለውጥ የአቅም ግንባታ ማድረግ

ከመጀመሪያው ሊተገበር የሚችልከመጀመሪያው ሊተገበር የሚችል

Kassa A   & Tadesse A



የለውጥ ቅድመ ሁኔታዎች … የቀጠለ

– የለውጥ ግፊት
• የለውጥ ግፊት ከሌለ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራው ሥራ ዝቅተኛ
ይሆናል

– ግልጽ የሆነ የጋራ ርዕይ መኖር
• ይህ ከሌለ ዘላቂ ውጤት አይጠበቅም

– የአቅም ግንባታ ማድረግ
• ይህ ልሆነ ፍርሀትና ጭንቀት ይፈጥራል

– ከመጀመሪያው ሊተገበር የሚችል መሆን አለበት
• ይህ ካልሆነ እንቅስቃሴው ሁሉ በዘፈቀደና ብክነትን ያሰከትላል
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– የለውጥ ግፊት
• የለውጥ ግፊት ከሌለ ቅድሚያ ሰጥተን የምንሰራው ሥራ ዝቅተኛ
ይሆናል

– ግልጽ የሆነ የጋራ ርዕይ መኖር
• ይህ ከሌለ ዘላቂ ውጤት አይጠበቅም

– የአቅም ግንባታ ማድረግ
• ይህ ልሆነ ፍርሀትና ጭንቀት ይፈጥራል

– ከመጀመሪያው ሊተገበር የሚችል መሆን አለበት
• ይህ ካልሆነ እንቅስቃሴው ሁሉ በዘፈቀደና ብክነትን ያሰከትላል

Kassa A   & Tadesse A



በአ.አ. ሀ. ነባራዊ ቅድመ ሁኔታዎች

• የለውጥ ግፊት ከየአቅጣጫው መምጣቱ
• የለውጡ አስፈላጊነት በቤተ ክርስቲያን ደረጃና የቅዱስ
ሲኖዶስ ውሳኔ

• በ4 ተከፍሎ የነበረው የአ.አ. ሀገረ ስብከት መዋቅራዊ
ለውጥ

• የሽግግር ሥራዎች ውጤት
• የሠራተኞችን አቅም ለመገንባት ያለው ፍላጎት

• የለውጥ ግፊት ከየአቅጣጫው መምጣቱ
• የለውጡ አስፈላጊነት በቤተ ክርስቲያን ደረጃና የቅዱስ
ሲኖዶስ ውሳኔ

• በ4 ተከፍሎ የነበረው የአ.አ. ሀገረ ስብከት መዋቅራዊ
ለውጥ

• የሽግግር ሥራዎች ውጤት
• የሠራተኞችን አቅም ለመገንባት ያለው ፍላጎት
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የለውጥ እምነትን ማዳበር

• የለውጡ ተዋናዮች እምነት ኑ[ቸው ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጡ
ማድረግ

• ስለለውጡ ግልጽ የሆነ ርዕይ እንዲኖር ማድረግ

• ርዕዩ ከሚከተሉት አኳያ መቃኘት ይኖርበታል
– ከዓላማ
– ከባህል
– ከእሴቶች
– ከተልእኮ
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• የለውጡ ተዋናዮች እምነት ኑ[ቸው ሙሉ ድጋፍ እንዲሰጡ
ማድረግ

• ስለለውጡ ግልጽ የሆነ ርዕይ እንዲኖር ማድረግ

• ርዕዩ ከሚከተሉት አኳያ መቃኘት ይኖርበታል
– ከዓላማ
– ከባህል
– ከእሴቶች
– ከተልእኮ

Kassa A   & Tadesse A



የለውጥ እምነትን ማዳበር … የቀጠለ

• የለውጥ ርዕያችን የሚከተሉትን ማሳመን ይገበዋል
– ወደፊት ሊመጣ የሚችለው ለወጥ ተገማችና ተአማኒ መሆን አለበት
– የለውጡን ተደራሾች ማሳመን መቻል አለበት
– ሊተገበሩ የሚችሉ ዓላማዎችን መያዝ አለበት
– ውሳኔን በግልጽ መወሰን የሚያስችል አቅጣጫ ማሳየት ይኖርበታል
– ግለሰቦች ራሳቸውን አነሳስተው ሊሳተፉበት የሚችል እድል መስጠት
አለበት

– ለመረዳትና ለማሰረዳት ግልጽ መሆን አለበት
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• የለውጥ ርዕያችን የሚከተሉትን ማሳመን ይገበዋል
– ወደፊት ሊመጣ የሚችለው ለወጥ ተገማችና ተአማኒ መሆን አለበት
– የለውጡን ተደራሾች ማሳመን መቻል አለበት
– ሊተገበሩ የሚችሉ ዓላማዎችን መያዝ አለበት
– ውሳኔን በግልጽ መወሰን የሚያስችል አቅጣጫ ማሳየት ይኖርበታል
– ግለሰቦች ራሳቸውን አነሳስተው ሊሳተፉበት የሚችል እድል መስጠት
አለበት

– ለመረዳትና ለማሰረዳት ግልጽ መሆን አለበት

Kassa A   & Tadesse A



ለውጥን ላለመቀበል አkም መያዝ/ እንቅፋት መሆን
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የቡድን ውይይት

• በሀገረ ስብከቱ እየተተገበረ ባለው የሽግግር የለውጥ
ሂደት ላለመቀበል የሚደረግ ጠkሚ እንቅስቃሴ
አለ/የለም: ምክንያቶቹን ጥቀሱ

5 ደቂቃ

• በሀገረ ስብከቱ እየተተገበረ ባለው የሽግግር የለውጥ
ሂደት ላለመቀበል የሚደረግ ጠkሚ እንቅስቃሴ
አለ/የለም: ምክንያቶቹን ጥቀሱ

5 ደቂቃ
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ለውጥ ከመነሻው ላይሰራ የሚችልበት ምክንያት!

– የተሳሳተ ሐሳብ ከሆነ
–ሐሳቡ ትክክል ቢሆንም ወቅቱን ያልዋጀ ከሆነ
– የለውጡ አስፈላጊነት ምክንያቶች ትክክል ካልሆኑ
–ለውጡ እውቅና ካላገኘ
– የሚሰጠው ተስፋ ከእውነቱ የራቀ ከሆነ
–መጥፎ አጋጣሚ ወይም ዕድል!
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– የተሳሳተ ሐሳብ ከሆነ
–ሐሳቡ ትክክል ቢሆንም ወቅቱን ያልዋጀ ከሆነ
– የለውጡ አስፈላጊነት ምክንያቶች ትክክል ካልሆኑ
–ለውጡ እውቅና ካላገኘ
– የሚሰጠው ተስፋ ከእውነቱ የራቀ ከሆነ
–መጥፎ አጋጣሚ ወይም ዕድል!

Kassa A   & Tadesse A



ለውጥ ከመነሻው ላይሰራ የሚችልበት ምክንያት!

• የአመራር ብቃት ማነስ
• የግል ፍላጉት መቅደም
• ለለውጥ ዝግጁ አለመሆን
• በሌላ ሥራ መጠመድ
• ብጥብጥና ግጭትን በመፍታት ጊዜ መባከን

ሁሉም ምክንያቶች በተናጠል ቢጠቀሱም ዕርስ በርሳቸው የተያያዙ
ናቸው
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• የአመራር ብቃት ማነስ
• የግል ፍላጉት መቅደም
• ለለውጥ ዝግጁ አለመሆን
• በሌላ ሥራ መጠመድ
• ብጥብጥና ግጭትን በመፍታት ጊዜ መባከን

ሁሉም ምክንያቶች በተናጠል ቢጠቀሱም ዕርስ በርሳቸው የተያያዙ
ናቸው

Kassa A   & Tadesse A



ለውጥን ላለመቀበል አkም መያዝ
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ለውጥን ላለመቀበል አkም መያዝ/ እንቅፋት መሆን ምክንያቶች

– ችግር አምጭ ነው በሚል
– ለውጥን ለመቀበል አለመፈለግ
– በግፊት የመጣ አድርጎ መገንዘብ
– የሥራ ጫና ያመጣል ብሎ መፍራት
– አመኔታ ማጣት
– በዓላማ አለመግባባት
– ቡድናዊ ስሜት መፍጠር
– ሁኔታውን በተለያየ አቅጣጫ መረዳት
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– ችግር አምጭ ነው በሚል
– ለውጥን ለመቀበል አለመፈለግ
– በግፊት የመጣ አድርጎ መገንዘብ
– የሥራ ጫና ያመጣል ብሎ መፍራት
– አመኔታ ማጣት
– በዓላማ አለመግባባት
– ቡድናዊ ስሜት መፍጠር
– ሁኔታውን በተለያየ አቅጣጫ መረዳት

Kassa A   & Tadesse A



ለውጥን ላለመቀበል አkም መያዝ/ እንቅፋት መሆን
.... የቀጠለ

–ካሁን በፊት ስለለውጥ ያገጠመ መጥፎ
አጋጣሚ መኖር

–ፍላጎት ማጣት
–በለውጥ መሰላቸት
–ፍርሀት
–ፈጥ[ዊ /ሰባዊ ፍላጎትና አkም
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–ካሁን በፊት ስለለውጥ ያገጠመ መጥፎ
አጋጣሚ መኖር

–ፍላጎት ማጣት
–በለውጥ መሰላቸት
–ፍርሀት
–ፈጥ[ዊ /ሰባዊ ፍላጎትና አkም

Kassa A   & Tadesse A



ለውጥን መምራት
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የለውጥ መሪ አስፈላጊነት

– የለውጥ ጥረቶችን ትኩረት ሰጥቶ ለማንቀሳቀስ

– አቅጠጫ ለማስቀመጥ

– የለውጡን ሂደት ከተkሙ አንጻር ለማብራራትና ቀጣይነትን
ለማረጋገጥ

– ወጥ የሆነ አካሔድ እንዲኖር
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– የለውጥ ጥረቶችን ትኩረት ሰጥቶ ለማንቀሳቀስ

– አቅጠጫ ለማስቀመጥ

– የለውጡን ሂደት ከተkሙ አንጻር ለማብራራትና ቀጣይነትን
ለማረጋገጥ

– ወጥ የሆነ አካሔድ እንዲኖር

Kassa A   & Tadesse A



በለውጡ ዙሪያ ለማተኮር

• ለውጥ የማይመች እንቅስቃሴ በመሆኑ መሪ ይፈልጋል:

– በዋና ዋና ፍላጎቶች ዙሪያ የበለጠ ለማተኮር

– ኃይልን በትክክል በለውጡ ዙሪያ ለማንቀሳቀስ

– በተገቢው ጊዜ ግብረመልስ በመስጠት የለውጡን አካሄድ
ለማሰተካከል
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• ለውጥ የማይመች እንቅስቃሴ በመሆኑ መሪ ይፈልጋል:

– በዋና ዋና ፍላጎቶች ዙሪያ የበለጠ ለማተኮር

– ኃይልን በትክክል በለውጡ ዙሪያ ለማንቀሳቀስ

– በተገቢው ጊዜ ግብረመልስ በመስጠት የለውጡን አካሄድ
ለማሰተካከል

Kassa A   & Tadesse A



አቅጣጫ ለማስቀመጥ

• የለውጡ መሪ ርእይ ያለው ሆኖ:

– ርእዩን በተkሙ ፍላጎት መሠረት የሚያራምድ

– ስለርእዩ በትክክል ግንዛቤ በመፍጠር ተገቢውን አቅጠጫ የሚያስይዝ

– እንቅስቃሴዎችን ትኩረት ሰጥቶ ውጤታማ የሚያደርግ
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• የለውጡ መሪ ርእይ ያለው ሆኖ:

– ርእዩን በተkሙ ፍላጎት መሠረት የሚያራምድ

– ስለርእዩ በትክክል ግንዛቤ በመፍጠር ተገቢውን አቅጠጫ የሚያስይዝ

– እንቅስቃሴዎችን ትኩረት ሰጥቶ ውጤታማ የሚያደርግ

Kassa A   & Tadesse A



የለውጥ መሪዎች
• ለለውጥ እንቅስቃሴ ይፈለጋሉ

• ከማንኛውም የተkሙ ክፍል ወይም የሠራተኛ መደብ
ሊገኙ ይችላሉ

• የከፍተኛውን የአመራር ድጋፍ ይሻሉ

• አስተሳሰባቸውና ትኩረታቸው ወደፊት ነው
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• ለለውጥ እንቅስቃሴ ይፈለጋሉ

• ከማንኛውም የተkሙ ክፍል ወይም የሠራተኛ መደብ
ሊገኙ ይችላሉ

• የከፍተኛውን የአመራር ድጋፍ ይሻሉ

• አስተሳሰባቸውና ትኩረታቸው ወደፊት ነው

Kassa A   & Tadesse A



የቡድን ውይይት

የለውጥ መሪዎች የሚባሉት ምን ዓይነት ሰዎች ናቸው
(መገለጫ ባህርያቸውን/ጠባያቸውን) ተወያዩ

5 ደቂቃ

የለውጥ መሪዎች የሚባሉት ምን ዓይነት ሰዎች ናቸው
(መገለጫ ባህርያቸውን/ጠባያቸውን) ተወያዩ

5 ደቂቃ
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የለውጥ መሪዎች … የቀጠለ

• መገለጫ ባህርያቸው/ጠባያቸው
– ለተሻለ ውጤት ሁልጊዜም የተጉ
– የሚያጋጥማቸውን የኃይል ሚዛን ፈተና የሚቋቋሙና መቻቻልን
የሚፈጥሩ

– ከተሰጣቸው ኃላፊነት በላይ ለመሥራት ተነሳሽነት ያላቸው
– ለራሳቸው ተግተው ሌሎችንም የሚያበረታቱ
– ለሰው ክብር ያላቸውና ማሠራት የሚችሉ
– በራሳቸው የማይታበዩ
– በራሳቸው ደስተኞች የሆኑና ለአካባቢውም ደስታን የሚፈጥሩ
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• መገለጫ ባህርያቸው/ጠባያቸው
– ለተሻለ ውጤት ሁልጊዜም የተጉ
– የሚያጋጥማቸውን የኃይል ሚዛን ፈተና የሚቋቋሙና መቻቻልን
የሚፈጥሩ

– ከተሰጣቸው ኃላፊነት በላይ ለመሥራት ተነሳሽነት ያላቸው
– ለራሳቸው ተግተው ሌሎችንም የሚያበረታቱ
– ለሰው ክብር ያላቸውና ማሠራት የሚችሉ
– በራሳቸው የማይታበዩ
– በራሳቸው ደስተኞች የሆኑና ለአካባቢውም ደስታን የሚፈጥሩ
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የለውጥ መሪዎች … የቀጠለ

– ያልታሰበ ችግር ሲመጣ መkkም የሚችሉ
– ከሌሎች ጋር ለመወዳደር የሚጥሩ
– ፈጣን ምላሽ ሰጭ የሆኑ
– ወደፊት የሚያተኩሩ
– ያሉትን ሆነውና ተግብረው የሚገኙ
– ሁልጊዜ መረጃ የሚሰጡ
– በሚመሩት የለውጥ ሂደት ሁልጊዜ የሚማሩ
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– ያልታሰበ ችግር ሲመጣ መkkም የሚችሉ
– ከሌሎች ጋር ለመወዳደር የሚጥሩ
– ፈጣን ምላሽ ሰጭ የሆኑ
– ወደፊት የሚያተኩሩ
– ያሉትን ሆነውና ተግብረው የሚገኙ
– ሁልጊዜ መረጃ የሚሰጡ
– በሚመሩት የለውጥ ሂደት ሁልጊዜ የሚማሩ
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የለውጥ ሂደት

አሁን ያለው
ሁኔታ

አሁን ያለው
ሁኔታ

የአዲሱ ከባቢ
ሁኔታ

ሽግግርሽግግር

አዲሱን መንገድ የመከተል
ፍላጎት
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አሁን ያለው
ሁኔታ

የአዲሱ ከባቢ
ሁኔታ

የአዲሱ ከባቢ
ሁኔታ

ሽግግርሽግግር

በነባሩ የመቀጠል ፍላጎት

Kassa A   & Tadesse A



10ሩ የለውጥ ትግበራ መርሆዎች

1. ተkሙን መገምገምና የለውጥ ፍላጎት ማወቅ
2. የጋራ ርዕይና አቅጣጫ መያዝ
3. ከተለምዶ አሠራር መውጣት
4. በጊዜ የለኝም ቅኝት መንቀሳቀስ
5. የለውጡን መሪ መደገፍ
6. ተkማዊ ድጋፍ መስጠት
7. የትግበራ ዕቅድ መንደፍ
8. ሊያሠራ የሚችል ድርጅታዊ መዋቅር ማዘጋጀት
9. የመረጃ ልውውጥ፣አሳታፊነትንና ታማኒነትን መፍጠር
10. ለውጡን ተkማዊ ይዘት እንዲኖርው ማድረግ

1. ተkሙን መገምገምና የለውጥ ፍላጎት ማወቅ
2. የጋራ ርዕይና አቅጣጫ መያዝ
3. ከተለምዶ አሠራር መውጣት
4. በጊዜ የለኝም ቅኝት መንቀሳቀስ
5. የለውጡን መሪ መደገፍ
6. ተkማዊ ድጋፍ መስጠት
7. የትግበራ ዕቅድ መንደፍ
8. ሊያሠራ የሚችል ድርጅታዊ መዋቅር ማዘጋጀት
9. የመረጃ ልውውጥ፣አሳታፊነትንና ታማኒነትን መፍጠር
10. ለውጡን ተkማዊ ይዘት እንዲኖርው ማድረግ
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ለውጥን ማሳወቅ፤ማስረፅና ሥራ ላይ ማዋል
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ለውጥን ማሳወቅና ማስረጽ

• የመረጃ ልውውጥ ተፅእኖ ፈጣሪነትን በክፍተኛ ዘዴ
መጠቀም
– ቀለል አድርጎ ማቀረብ/ በቀላሉ በሚገባ መንገድ
– ተምሳሌታዊ ገለጻ መጠቀም
– አጫጭር ሰሚናሮችን ማካሄድ
– አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መደጋገም
– ማዳመጥ
– ራስን ምሳሌ አድርጎ በመገኘት መምራት
– በሥራ ግንኙነት የሚጋጩ ነገሮች ካሉ ማስተከከያ መውሰድ

46

• የመረጃ ልውውጥ ተፅእኖ ፈጣሪነትን በክፍተኛ ዘዴ
መጠቀም
– ቀለል አድርጎ ማቀረብ/ በቀላሉ በሚገባ መንገድ
– ተምሳሌታዊ ገለጻ መጠቀም
– አጫጭር ሰሚናሮችን ማካሄድ
– አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ መደጋገም
– ማዳመጥ
– ራስን ምሳሌ አድርጎ በመገኘት መምራት
– በሥራ ግንኙነት የሚጋጩ ነገሮች ካሉ ማስተከከያ መውሰድ
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ግልጽ የሆነ ግንኙነት/መረጃ ልውውጥ ማድረግ ጥቅሙ

– ግንዛቤ ይፈጥራል
– መግባባትን ይፈጥራል
– መደጋገፍን ይፈጥራል
– ተሳታፊነትን ያመጣል
– ቁርጠኝነትን ያዳብራል
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– ግንዛቤ ይፈጥራል
– መግባባትን ይፈጥራል
– መደጋገፍን ይፈጥራል
– ተሳታፊነትን ያመጣል
– ቁርጠኝነትን ያዳብራል
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በአግባቡ ያልተካሄደ ለውጥ የሚያስከትላቸው ችግሮች

– የሥራ መሪዎች ተስፋ መቁረጥና ሠራተኞች በፈለጉት
መንገድ እንዲጓዙ መተው፤ የሥራ ጥላቻና መበሳጨት

–ጭንቀት መፈጠር

– ስለ ራስ ማሰብና መውጫ መንገድ ማዘጋጀት

– ከጭንቀት የተነሳ መታመምና ውጤታማነትን መቀነስ
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– የሥራ መሪዎች ተስፋ መቁረጥና ሠራተኞች በፈለጉት
መንገድ እንዲጓዙ መተው፤ የሥራ ጥላቻና መበሳጨት

–ጭንቀት መፈጠር

– ስለ ራስ ማሰብና መውጫ መንገድ ማዘጋጀት

– ከጭንቀት የተነሳ መታመምና ውጤታማነትን መቀነስ
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የለውጥ ወሳኝ ሁኔታዎች

የባለድርሻዎች ተሳትፎየባለድርሻዎች ተሳትፎ

ከበላይ በተገቢው ሁኔታ መምራትና
ከበታች በተፈለገው ደረጃ መተግበር
ከበላይ በተገቢው ሁኔታ መምራትና
ከበታች በተፈለገው ደረጃ መተግበር
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ከበላይ በተገቢው ሁኔታ መምራትና
ከበታች በተፈለገው ደረጃ መተግበር
ከበላይ በተገቢው ሁኔታ መምራትና
ከበታች በተፈለገው ደረጃ መተግበር

አፈጻጸምን መለካት ፤መከታተልና
ማስተካከያ መውሰድ

አፈጻጸምን መለካት ፤መከታተልና
ማስተካከያ መውሰድ
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የባለድርሻዎች ተሳትፎ

• ለውጡ በየትኞቹ ባለድርሻዎች ዙሪያ ተፅኖ እንዳለው ማሰብና
ማወቅ

• ለነዚህ ባለድርሻዎች ማማከርና ማሳተፍ

• ስለእንቅስቃሴውና ውጤቱ መግለጽ

• እንዴት እንደሚሳተፉ እቅድ ማውጣትና መተግበር
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• ለውጡ በየትኞቹ ባለድርሻዎች ዙሪያ ተፅኖ እንዳለው ማሰብና
ማወቅ

• ለነዚህ ባለድርሻዎች ማማከርና ማሳተፍ

• ስለእንቅስቃሴውና ውጤቱ መግለጽ

• እንዴት እንደሚሳተፉ እቅድ ማውጣትና መተግበር
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ከበላይ በተገቢው ሁኔታ መምረትና ከበታች በተፈለገው ደረጃ መተግበር

• ለውጥ በበላይ አመራር መመራትና እውቅና ማገኘት አለበት

– የለውጥ ድጋፍ ከበላይ አመራር መጀመር አለበት

– የበላይ አመራሩ የተናገረውን መተግበር አለበት

– የተkሙ አደረጃጀትና የአሠራር መመሪያዎች ለውጡን
የሚያሳልጡ መሆን አለባቸው
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• ለውጥ በበላይ አመራር መመራትና እውቅና ማገኘት አለበት

– የለውጥ ድጋፍ ከበላይ አመራር መጀመር አለበት

– የበላይ አመራሩ የተናገረውን መተግበር አለበት

– የተkሙ አደረጃጀትና የአሠራር መመሪያዎች ለውጡን
የሚያሳልጡ መሆን አለባቸው

Kassa A   & Tadesse A



በለውጥ ትግበራ ወቅት የሚያጋጥሙ ሁለት ዋና ዋና ችግሮች

– የውሰጣዊና ውጫዊ ፍላጎት በታሰበው ለውጥ መሠረት ሆኖ
አለመገኘት

• ከባለድርሻዎች፤ ከቴክኖሎጂ ፤ ከእድገት፤ ከተወዳዳሪ
እንቅስቃሴ አንጻር

• ይህን ለመከላከል መጠየቅ፤ማዳመጥና መልስ መስጠት
– የለውጡ ፍላጎት መጠን መቀየር

• ከግበአት/ከሪሶርስ እጥረት፣ ከትኩረት መቀየር፤ ከከባቢያዊ
ሁኔታ መቀየር

• ይህን ለመከላከል በቅርብ መከታተል፤ መገምገምና መለካት፤
ከበላይ ድጋፍ ማገኘት
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– የውሰጣዊና ውጫዊ ፍላጎት በታሰበው ለውጥ መሠረት ሆኖ
አለመገኘት

• ከባለድርሻዎች፤ ከቴክኖሎጂ ፤ ከእድገት፤ ከተወዳዳሪ
እንቅስቃሴ አንጻር

• ይህን ለመከላከል መጠየቅ፤ማዳመጥና መልስ መስጠት
– የለውጡ ፍላጎት መጠን መቀየር

• ከግበአት/ከሪሶርስ እጥረት፣ ከትኩረት መቀየር፤ ከከባቢያዊ
ሁኔታ መቀየር

• ይህን ለመከላከል በቅርብ መከታተል፤ መገምገምና መለካት፤
ከበላይ ድጋፍ ማገኘት

Kassa A   & Tadesse A



ከለውጥ ጋር መራመድ

• መሠረታዊ መመሪያዎች
– ለውጥ ሁልጊዜም ያለ መሆኑን መገንዘብ
– የለውጥ አስፈላጊነትን መቀበል
– ስለለውጥ ማሰብና ብዥታን መቀነስ
– በለውጡ ዙሪያ የሚያጋጥሙ ከስተቶችን መጋፈጥ
– የራስን ፍላጎት ከለውጡ እንቅስቃሴ ጋር ማጣጣም
– ከለውጡ ጋር ራስን ማጣጣምና ማዘጋጀጥ
– ለውጥን እንደ መልካም አጋጣሚ መውሰድ
– ቀና አመለካከትን ማሳደግ
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• መሠረታዊ መመሪያዎች
– ለውጥ ሁልጊዜም ያለ መሆኑን መገንዘብ
– የለውጥ አስፈላጊነትን መቀበል
– ስለለውጥ ማሰብና ብዥታን መቀነስ
– በለውጡ ዙሪያ የሚያጋጥሙ ከስተቶችን መጋፈጥ
– የራስን ፍላጎት ከለውጡ እንቅስቃሴ ጋር ማጣጣም
– ከለውጡ ጋር ራስን ማጣጣምና ማዘጋጀጥ
– ለውጥን እንደ መልካም አጋጣሚ መውሰድ
– ቀና አመለካከትን ማሳደግ

Kassa A   & Tadesse A



የለውጥ አለመሳካት

የቡድን ውይይት

ለውጥ ሁሉ ለምን በስኬት አይጠናቀቅም?

ምክንያቶችን ተወያዩ

ለ 6 ደቂቃ

የቡድን ውይይት

ለውጥ ሁሉ ለምን በስኬት አይጠናቀቅም?

ምክንያቶችን ተወያዩ

ለ 6 ደቂቃ

54Kassa A   & Tadesse A



ለውጥ ሁሉ ለምን በስኬት አይጠናቀቅም?

• ሁሉም ልውጦች በስኬት አይጠናቀቁም፡፡ ይህ ደግሞ በሕይወትም ሆነ
በተkም የሚያጋጥም ነው

• አንዱ በሚከተሉት ዙሪያ ክህሎት ማነስ ነው፡፡
– የተkማዊ ፖለቲካ ክህሎት ማነስ

– አርቆ የማሰብና የከባቢ ሁኔታን የመተንተን ክህሎት ማነስ

– የሰው ኃይል ክህሎት ማነስ

– የአሠራር ክህሎት ማነስ

– የተ kሙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎችን ተቀናጀተው ውጤት እንዲያመጡ የማድረግ
ክህሎት ማነስ
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• ሁሉም ልውጦች በስኬት አይጠናቀቁም፡፡ ይህ ደግሞ በሕይወትም ሆነ
በተkም የሚያጋጥም ነው

• አንዱ በሚከተሉት ዙሪያ ክህሎት ማነስ ነው፡፡
– የተkማዊ ፖለቲካ ክህሎት ማነስ

– አርቆ የማሰብና የከባቢ ሁኔታን የመተንተን ክህሎት ማነስ

– የሰው ኃይል ክህሎት ማነስ

– የአሠራር ክህሎት ማነስ

– የተ kሙ የተለያዩ የሥራ ክፍሎችን ተቀናጀተው ውጤት እንዲያመጡ የማድረግ
ክህሎት ማነስ

Kassa A   & Tadesse A



ለለውጥ አለመሳካት መሠረታዊ ስህተቶች

– ለውጥን ሊመራ የሚችል በቂና ወሳኝ ሥልጣን ያለው ቡድን አለመኖር
– የለውጥ ርእይ አለመኖር
– ርእዩን አለማሳወቅ
– የአጭር ጊዜ ድሎች አለመኖር
– ድሎችን ቀድሞ ማሳወቅና መመጻደቅ
– መሠረታዊ የሆነ የለውጥ ባህልን አለማዳበር
– በጥቂቱ መርካት
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– ለውጥን ሊመራ የሚችል በቂና ወሳኝ ሥልጣን ያለው ቡድን አለመኖር
– የለውጥ ርእይ አለመኖር
– ርእዩን አለማሳወቅ
– የአጭር ጊዜ ድሎች አለመኖር
– ድሎችን ቀድሞ ማሳወቅና መመጻደቅ
– መሠረታዊ የሆነ የለውጥ ባህልን አለማዳበር
– በጥቂቱ መርካት

Kassa A   & Tadesse A



ማጠቃለያ

• በተkማዊ እንቅስቃሴ kሚ ነገር ቢኖር ለውጥ ብቻ ነው

• ለውጥ በውስጣዊና ውጫዊ ግፊቶች ይመጣል

• የለውጥ እንቅፋቶች መኖር የተለመደ ክህስተት ነው

• ለውጥ ሁልጊዜ በዕቅድ ብቻ አይመራም
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• በተkማዊ እንቅስቃሴ kሚ ነገር ቢኖር ለውጥ ብቻ ነው

• ለውጥ በውስጣዊና ውጫዊ ግፊቶች ይመጣል

• የለውጥ እንቅፋቶች መኖር የተለመደ ክህስተት ነው

• ለውጥ ሁልጊዜ በዕቅድ ብቻ አይመራም

Kassa A   & Tadesse A



ማጠቃለያ … የቀጠለ

• ለውጥን በዕቅድ ለመምራት ሁሉንም መረጃዎች መጠቀም ይኖርብናል

• መረጃ ልውውጥና ተሳትፎ ሁለቱ የለውጥ ወሳኝ ሂደቶች ናቸው

• ለውጥ ጠንካራ የለውጥ መሪ ይፈልጋል

• የለውጥን እንቅፋቶች ለይቶ ማወቅና ማስወገድ ወይም መቀነስ አንዱ የለውጥ
ትግበራ ሂደት ነው፡፡

• ለውጥን እንደአንድ መልካም አጋጣሚ የተkም ስኬት መሳሪያ እንየው

• ራሳችን ተለውጠን ተkማችን አሠራር እንለውጥ
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• ለውጥን በዕቅድ ለመምራት ሁሉንም መረጃዎች መጠቀም ይኖርብናል

• መረጃ ልውውጥና ተሳትፎ ሁለቱ የለውጥ ወሳኝ ሂደቶች ናቸው

• ለውጥ ጠንካራ የለውጥ መሪ ይፈልጋል

• የለውጥን እንቅፋቶች ለይቶ ማወቅና ማስወገድ ወይም መቀነስ አንዱ የለውጥ
ትግበራ ሂደት ነው፡፡

• ለውጥን እንደአንድ መልካም አጋጣሚ የተkም ስኬት መሳሪያ እንየው

• ራሳችን ተለውጠን ተkማችን አሠራር እንለውጥ
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ለለውጥ ተዘጋጅተናልን

59Kassa A   & Tadesse A



በሀገረ ስብከቱ እየተከናወኑ ያሉ የለውጥ ሥራዎች

1. መዋቅራዊ ፡ ከአጥቢያ እስከ ሀገረ ስብከት
o አደረጃጀት - የሥራ ክፍሎችንና መደቦችን መፍጠር
o የአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ማውጣት

o የሥራ ምዘና ሥርዓት - የሥራ ድርሻ ዝርዝር
o የሰው ኃይል ትመናና የተፈላጊ ችሎታ መመዘኛ መስፈርት

o የደመወዝ ስኬልና የጥቅማጥቅም /የክፍያ ሥርዓት/

1. መዋቅራዊ ፡ ከአጥቢያ እስከ ሀገረ ስብከት
o አደረጃጀት - የሥራ ክፍሎችንና መደቦችን መፍጠር
o የአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ማውጣት

o የሥራ ምዘና ሥርዓት - የሥራ ድርሻ ዝርዝር
o የሰው ኃይል ትመናና የተፈላጊ ችሎታ መመዘኛ መስፈርት

o የደመወዝ ስኬልና የጥቅማጥቅም /የክፍያ ሥርዓት/
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በሀገረ ስብከቱ እየተከናወኑ ያሉ የለውጥ ሥራዎች

2. ልዩ ልዩ የፖሊሲና ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎች
o የሰው ሀብት/አገልጋዮች/ አስተዳደር
o የፋይናንስ
o የግዥ፣ ሽያጭና ንብረት አስተዳደር
o የልማትና ምግባረ ሰናይ
o የቅርስና ቱሪዝም
o የኦዲትና ኢንስፔክሽን
o የዕቅድ ዝግጅት፣ክትትል፤ግምገማና ሪፖርት
o የአብያተክርስቲናት ደረጃ ምደባ መስፈርት
o የሥልጠና እና የአቅም ማጎልበቻ

2. ልዩ ልዩ የፖሊሲና ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎች
o የሰው ሀብት/አገልጋዮች/ አስተዳደር
o የፋይናንስ
o የግዥ፣ ሽያጭና ንብረት አስተዳደር
o የልማትና ምግባረ ሰናይ
o የቅርስና ቱሪዝም
o የኦዲትና ኢንስፔክሽን
o የዕቅድ ዝግጅት፣ክትትል፤ግምገማና ሪፖርት
o የአብያተክርስቲናት ደረጃ ምደባ መስፈርት
o የሥልጠና እና የአቅም ማጎልበቻ
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