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የመንግስት ሠራተኞች ማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ 

ኤች አይቪ/ኤዴስ በስራ ቦታ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የተዘጋጀ የአፇፃፀም 

ማኑዋሌ 

መግቢያ 

በኢትዮጵያ ፌዴራሊዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ህገ መንግሥት አንቀፅ 42/2 እና በፌዯራል 

መንግስት ሠራተኞች አዋጅ ቄጥር 515/1999 ተሻሽሎ የወጣው 1064/2010 መሠረት 

ማንኛውም ሠራተኛ ጤናማና አዯጋ የማያስከትል ምቹ የሥራ አካባቢ የማግኘት መብት ያሇው 

በመሆኑ፣ 

ሀገራችንን ከድህነት በማሊቀቅ መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው ሀገሮች ተርታ ሇማሰሇፍና 

ድህነትን ተረት ሇማድረግ በሚካሄዯው ርብርብ የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የሚጠበቅብትን 

ድርሻ ሇመውጣት በምንም የማይተካ ሚና የሚጫወተውን የሰው ኃይል የሚያሳጣ በሽታ 

አሳሳቢ የሥራ ቦታዎች የልማት ችግር መሆኑን በመገንዘብ፣ 

 በተፈጥሮ፣በኢኮኖሚና በማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ሇኤች አይቬ ኤድስ ወረርሽኝ 

ይበልጥ ተጋሊጭ ሇሆኑ የመ/ቤቱ ሠራተኞች ልዩ ትኩረት ድጋፍ የሚሰጥበትን ሥርዓት 

መዘርጋት አስፈሊጊ በመሆኑ፣ 

የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲን ተልእኮ ሇማሳካትና ራእይን እውን ሇማድረግ እንዲቻል 

ሠራተኞችን ከኤች ኤይቪ/ኤድስ ወረርሽኝ ሇመከሊከልና ኤች አይቪ/ኤድስ በዯማቸው  ውስጥ 

ያሇና ህሙማን ሠራተኞች ምንም ልዩነት ሳይዯረግባቸው ሰብዓዊ መብታቸው ተጠብቆ 

ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ እየተዯረገሊቸው ውጤታማ ሆነው እንዲቀጥለ ማስቻል ወሳኝ 

መሆኑን በመረዳት፣ 

ይህ የኤች አይቪ/ኤድስ የሥራ ቦታ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ማስፈፀሚያ ማኑዋል  ወጥቷል፡፡ 
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ክፌሌ አንዴ 

ጠቅሊሊ 

1. አጭር ርዕስ 

1.1.1 ይህ ማኑዋሌ ‹‹ የማህበራዊ ዋስትና  ኤጀንሲ የኤች አይቪ ኤዴስ የሥራ 

ቦታ  መከሊከያና መቆጣጠሪያ ማስፇፀሚያ ማኑዋሌ›› ተብል ሉጠቀስ 

ይችሊሌ፡፡ 

2.ትርጓሜ 

  የቃለ  አግባብ ላሊ ትርጉም የሚያሰጠው ካሌሆነ በስተቀር በዚህ ማኑዋሌ ውስጥ 

2.1. ‹‹መሥሪያ ቤት›› ማሇት የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ መ/ቤት ሲሆን የሪጅን 

ጽ/ቤቶችን ፣ ቅ/ጽ/ቤቶችንም እና መስክ ጽ/ቤቶችንም ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

2.2. ‹‹ሠራተኛ››  ማሇት  በማህበራዊ  ዋስትና  ኤንጀንሲ  ዋና  መ/ቤት፣  

በሪጅን  ጽ/ቤትና  ቅ/ጽ/ቤት መስክ ጽ/ቤት ተቀጥሮ የሙከራ ጊዜውን 

የጨረሰ ቋሚ ሠራተኛ የሆነ ሲሆን  ሇዚህ ማኑዋሌ አፇፃፀም ቢያንስ አንዴ 

ዓመት እና ከዚያ በሊይ ሇሆነ ጊዜ በኤጀንሲው መ/ቤት በኮንትራት ተቀጥሮ 

በማሌገሌ ሊይ ያሇ ሠራተኞችንም ያጠቃሌሊሌ፡፡ 

2.3. ‹‹ከፌተኛ አመራር› የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ ዋና ዲይሬክተር ወይም 

ምክትሌ ዋና ዲይሬክተር ናቸው፡፡ 

2.4. ‹‹መካከሇኛ አመራር ማሇት››አጄንሲዉን ዲይሬከቶሬቶች፣ የሪጅን ጽ/ቤት 

፣ቡዴኖች እና የቅርንጫፌ ጽ/ቤቶችን በኃሊፉነት የሚመራ ሰዉ ነዉ፡፡ 

2.5.  ‹‹ የሥራ ቦታ›› ማሇት የመ/ቤቱ ሠራተኞች ሥራቸውን የሚያከናውኑበት 

መዯበኛ ሥፌራ ሲሆን አንዯአግባቡ በመስክ የሥራ ማከናወኛ ስፌራንም 

ይጨምራሌ፡፡ 

2.6.  ‹‹ኤች አይቪ/ኤዴስ››  ማሇት  በሰውነት  ውስጥ  በሽታን  የመቋቋም 

ኃይሌን በማዲከምሙለ  በሙለ የኤዴስ ህመምተኛ እንዱሆን የሚያዯርግ 

ህዋስ ወይንም ቫይረስ ነው፡፡ 

2.7.  ‹‹ ኤዴስ››   ማሇት  በኤች  አይ ቪ/ ኤዴስ  ሳቢያ  ሰውነት  በተፇጥሮ  

ያሇውን  በሽታ የመከሊከሌ  አቅም  በማዲከም ወይም በላሊ በማንኛውም 

ተዯራቢ በሽታ አምጪ ህዋስ ከተያዘ በኋሊ የሚከሰት በሽታ መገሇጫ ነው፡፡ 

2.8. ‹‹ኤች አይቪ/ኤዴስ በዯሙ ውስጥ የተገኘ›› ማሇት የጤና ምርመራ 

ሇማዴረግ ህጋዊ ፇቃዴ ሇተሰጠው ተቋም/ዴርጅት የዯም ናሙና ሰጥቶ 



3 
 

በተዯረገው የምርመራ ውጤት ኤች አይቪ/ኤዴስ ቫይረሱ በዯሙ ውስጥ 

ስሇመኖሩ በመረመረው ተቋም በጽሁፌ ተረጋግጦ ማስረጃ የተሰጠው ሰው 

ነው፡፡ 

2.9. ‹‹የኤዴስ ህመምተኛ›› ማሇት በዯሙ ውስጥ ኤች አይቪ/ኤዴስ መኖሩን 

ወይም  አሇመኖሩን ሇማረጋገጥ በሚዯረገው የዯም ምርመራ በዯሙ ውስጥ 

የኤች አይቪ ቫይረስ ያሇበት መሆኑ የተረጋገጠ እና በተጓዲኝ በሽታ 

አማካይነት ታማሚ የሆነ ነው፡፡ 

2.10. ‹‹ቅዴመ ምርመራ የምክር አገሌግልት›› ማሇት በፇቃዯኝነት ሊይ 

የተመሰረተ የኤች አይቪ የዯም ምርመራ ከመዯረጉ በፉት ተመርማሪው 

ሇምርመራው የተነሳበትን ዓሊማ መሠረት በማዯረግ የምርመራው ውጤት 

በቀጣይ ህይወቱ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ እንዲያስከትሌ ሥነ ሌቦናዊ ዝግጅት 

እንዱያዯርግ የሚያግዝ የባሇሙያ ምክር ነው፡፡ 

2.11. ‹‹ዴህረ ምርመራ የምክር አገሌግልት ›› ማሇት በፇቃዯኝነት ሊይ 

የተመሠረተ የኤች አይቪ   ምርመራ  ሊዯረገ  ሰው  የምርመራ ውጤቱን 

መሠረት በማዴረግ በባሇሙያ የሚሰጥ  የምክር የሥነ ሌቦና ዴጋፌ ነው፡፡ 

2.12. ‹‹ የአባሊዘር በሽታ›› ማሇት በግብረ ስጋ ግንኙነት ከአንዴ ሰው ወዯ ላሊ 

ሰው በረቂቅ ህዋስ   አማካኝነት  የሚተሊሇፌ   ሲሆን  ጨብጥ፣  ክርክር  

ባምቡላ፣   ቂጥኝ  እና  የመሳሰለትን ያካትታሌ፡፡ 

2.13. ‹‹ዴጋፌና  እንክብካቤ››  ማሇት  ኤች  አይቪ/ኤዴስ  በዯማቸው ውስጥ 

ሊሇና የኤዴስ ሕሙማን   ሠራተኞች   ሥራቸውንን  ሕይወታቸውን   

በተሻሇ  ሁኔታ  እንዱመሩና የቫይረሱን ስርጭት በመቀነስ ረገዴ 

የበኩሊቸውን አስተዋጽኦ እንዱያበረክቱ የሚያግዝ ሰብዓዊ፣  መንፇሳዊ፣  

ሥነ- ሌቦናዊ ፣ ማህበራዊና  ኢኮኖሚያዊ ተግባር  ነው፡፡ 

2.14. ‹‹ምስጢር›› ማሇት አንዴ ሰው የምርመራ ውጤቱ ወይም የህመሙ ሁኔታ 

ከኤች አይቪ/ኤዴስ ጋር ያሇውን ግንኙነት የሚያመሇክተው የህክምና 

ሪከርዴ ማወቅ ከሚገባቸው ባሇሙያዎች ውጭ ከሠራተኛው/ዋ ፌቃዴ ውጪ 

ግሌጽ የማይወጣበት ሥርዓት ነው፡፡ 

2.15. .‹‹የመከሊከሌ ተግባር›› ማሇት የኤች አይቪ/ኤዴስ በዯሙ ውስጥ ከሚገኝበት 

አንዴ ሰው ወዯ ጤነኛው ሰው እንዲይዛመት ተገቢ ጥንቃቄ የማዴረግ 
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ተግባር ሲሆን በሽታውን ሇመከሊከሌ የሚረዲ ማንኛውም የማስተማርና 

ላልች ተግባሮችን ያካትታሌ፡፡ 

2.16. ‹‹መቆጣጠር›› ማሇት የኤች አይቪ/ኤዴስ ቫይረስን ሥርጭት እና 

ሉያስከትሌ የሚችሇውን ጉዲት ባሇበት ሇማቆም የሚወሰዴ የመከሊከሌ 

ተግባርና  የክትትሌ እርምጃ ነው፡፡ 

2.17.  ‹‹ምቹ የሥራ ሁኔታ›› ማሇት የሥራ ሊይ ህመም፣ የሥራ ሊይ ጉዲት፣ የፆታ 

ትንኮሣ፣ ቫይረሱ በዯማቸው ውስጥ የሚገኝ ሰዎችን ጤና፣ እና ሞራሌ 

ከሚነኩ የማግሇሌና አዴልአዊ ዴርጊቶች የፀዲ የሥራ ሁኔታን 

የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

2.18.  ‹‹መረጃ›› ማሇት ኤች አይቪ/ኤዴስን አስመሌክቶ በሁለም ዘንዴ በግሌጽ 

ሉታወቅ የሚገባቸው አህዛዊ ጥንቅር ወይም ንዴፇ ሃሳባዊ ንፅፅርን ትንታኔ 

የያዘ ወቅታዊ ሰነዴ ነው፡፡ 

2.19. ‹‹ በፇቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ ምርመራ››  ማሇት ተመርማሪው በራሱ 

ተነሳሽነት ኤች አይቪ በዯሙ ውስጥ መኖሩን ወይም አሇመኖሩን በህክምና 

ተቋም ወይም ኤች አይቪ ምርመራ በሚዯረግበት የህክምና ቦታ 

የሚያዯርገው ምርመራ ነው፡፡ 

2.20.  በዚህ ማኑዋሌ በወንዴ  ጾታ የተገሇፀው ሇሴትም ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 

3. ዓሊማ 

 የዚህ ማኑዋሌ  ዓሊማ  በሀገር  አቀፌ  ዯረጃ  ኤች.አይቪ/ ኤዴስን ሇመከሊከሌና  

ሇመቆጣጠር የሚነዯፈትን ፕሮግራሞች ወይም ዕቅድችን  በዚህ ማኑዋሌ በኤጀንሲው 

ተግባራዊ በማዴረግ  

3.1 ጤንነቱ የተጠበቀ ኣና አምራች ሠራተኞችን እንዴሆን ምቹ የሥራ አካባቢ 

መፌጠር ፣ 

3.2 በኤች አይቪ / ተጋሊጭነትን መቀነስና ተጎጂዋችን በመዯገፌ የመ/ቤቱ 

ሠራተኞች ሌዩ ትኩረትና ዴጋፌ የሚሰጥበትን ሥርዓት መዘረጋት፡፡ 

4. የተፇፃሚነት ወሰን 

ይህ  ማኑዋሌ  በማህበራዊ  ዋስትና ኤጀንሲ ሠራተኞች  ሊይ ተፇጻሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፌሌ ሁሇት 

ኤች አይቪ/ኤዴስ የሚያስከትሇውን ተፅእኖ 

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ስሇሚከናወኑ 

ተግባራት እና ኃሊፉነቶች 

5. በመ/ቤቱ ውስጥ ስሇሚከናወኑ ተግባራት፡- 

5.1. ኤች አይቪ/ኤዴስ የሥራ ቦታና አጠቃሊይ አገራዊ የሌማት ችግር መሆኑን 

በመቀበሌ ወረርሽኙ በኤጀንሲው ተሌእኮ አፇፃፀምና በሠራተኞች ኑሮ 

ሊይም የሚያስከትሇውን ዘርፇ ብዙ ተፅእኖ ሇመቋቋም በባሇቤትነት ስሜትና 

በቁርጠኝነት መንቀሳቀስ፤ 

5.2. የጤንነትና የዯህንነት ፕሮግራሞችን በመንዯፌና በመተግበር የኤጀንሲው 

የስራ   ቦታዎች ምቹና ጤናማ እንዱሆኑ ማዴረግ፣ 

5.3.  በኤጀንሲው የኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር፣ 

ሠራተኞችንና ላልች ተባባሪ አጋር አካሊትን ያቀፇ ዘሊቂ ተቋማዊ 

አዯረጃጀት ያሇው በዕቅዴና በበጀት የሚመራ፣ ግሌፅ አሳታፉ ተጠያቂነት 

የሰፇነበት አሰራር መፌጠር፣ኤች አይቪ/ኤዴስን የአባሊዘር በሽታዎችና የስነ 

ተዋሌድ ጤናን የሚመሇከት ወቅታዊ መረጃ ማቅረብ እንዱሁም   

የመከሊከሌና   የመቆጣጠሩን   አጠቃሊይ  ፕሮግራም ሇመከታተሌና  

ሇመገምገም የሚያስችሌ የመረጃ ሥርዓት መዘርጋት፣ 

5.4. በኤጀንሲው ኤች አይቪ/ኤዴስን ላልች የአባሊዘር በሽታዎችን  

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚነዯፌ ማንኛውም ፕሮግራም በሥርዓተ-ፆታ 

እኩሌነት መርህ ሊይ የተመሠረተ የሴቶችን ተሳታፉነት እና ተጠቃሚነት 

የሚያጎሇብት ማዴረግ፤ 

5.5. በተፇጥሮአዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ሇኤች አይቪ 

ስርጭት ይበሌጥ  ተጋሊጭ ሇሆኑ አካሌ ጉዲተኞች ሠራተኞች ሌዩ ትኩረት 

መስጠት፣ 
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5.6. አጠቃሊይ ሠራተኛው ስሇኤች አይቪ/ኤዴስ ወረርሽኝ ያሇውን ግንዛቤ 

ሇማሳዯግ አሇም አቀፊዊ ተቀባይነት ያገኙ ዘዳዎች በመጠቀም ትምህርት 

እንዱሰጥ ማዴረግ፡ 

5.7. በሥራ ሊይ ያለ ሠራተኞች እና በኤጀንሲው ሇመቀጠር የሚቀርቡ ሥራ 

ፇሊጊ አመሌካቾች የኤች አይ ቪ ምርመራ እንዱያዯርጉ አሇማስገዯዴ፣ 

5.8. የኤጀንሲው ሠራተኞች በፇቃዯኝነት  ሊይ የተመሰረተ የኤች አይቪ 

ምርመራ እንዱያዯርጉ ማበረታታት፣ የምርመራ ውጤቱም ሠራተኛው 

እንዱታወቅ ካሌፇቀዯ በስተቀር በምስጢር ጠብቆ መያዝ፣ 

5.9. ኤች አይቪ በዯማቸው ውስጥ ያሇና የኤዴስ ሕሙማን የኤጀንሲው 

ሠራተኞች ሥራ ፇሊጊ አመሌካቾች ሊይ ምንም አይነት መዴሌዎና 

መገሇሌ አሇማዴረግ፣ 

5.10. አግባብ ያሇው የኤጀንሲው አስተዲዯራዊ መመሪያ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

ማንኛውም የኤጀንሲው ሠራተኛ ኤች አይቪ በዯሙ ውስጥ በመኖሩ ወይም 

የኤዴስ ሕመምተኛ በመሆኑ ምክንያት ብቻ የሥራ ውለ እንዱቋረጥ 

ያሇማዴረግ፣ 

5.11. ኤች አይቪ በዯማቸው ውስጥ ሊሇና ኤዴስ ሕሙማን ሇሆኑ የኤጀንሲው 

ሠራተኞች አቅም  በፇቀዯ መጠን  አስፇሊጊውን  ዴጋፌና  እንክብካቤ 

ማዴረግ፣  

6. የኤጀንሲው በየዯረጃው ያለት አመራሮች ተግባርና ሃሊፉነት 

6.1. የኤጀንሲው ከፌተኛ አመራር የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነቶች 

ይኖሩታሌ፡፡ 

ሀ. ኤች አይቪ/ኤዴስ   የሥራ ቦታዎች የሌማትና ሉሰጥ ስሇሚገባው የተቀሊጠፇ 

አገሌግልት አሰጣጥ  ዋና  ችግር  መሆኑን  በመገንዘብ  ወረርሽኙ  ሇመግታትና 

የኤጀንሲው ተሌእኮና አፇፃጸም እንዱሁም በሠራተኛው ኑሮ ሊይ  የሚያስከትሇውን   

ዘርፇ ብዙ ተፅእኖ ሇመቋቋም ግንባር ቀዯም በመሆኑ ቁርጠኝነት የተሞሊበት አመራር 

መስጠት፡ 

ሇ.  በብሔራዊ የኤች አይቪ/ኤዴስ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ፖሉሲ በመንግስት መሥሪያ  

ቤቶች የሥራ ቦታዎች የኤች አይቪ/ኤዴስ መከሊከያና መቆጣጠሪያ ሕጎች እና በዚህ 

መመሪያ መሠረት የኤች አይቪ/ኤዴስ ወርሽኙን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር 

የሚያዯርጉትን ሥራዎች በበሊይነት መቆጣጠር፣ 
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ሐ. የፀረ ኤች አይቪ/ኤዴስ ግብረ ኃይሌ ማቋቋም፣ 

መ. የኤች አይቪ/ኤዴስ ፇንዴ ማቋቋም. በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋለን መከታተሌ፤ 

ሠ. የፇንደን የወጪና የገቢ ጊዜዉን ጠብቆ ኦዱት መዯረጉን ማረጋገጥ፤ 

 

6.2  የኤጀንሲው መካከሇኛ አመራር የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

ሀ. ኤች አይቪ/ኤዴስ የሥራ ቦታዎች የሌማትና ሉሰጥ ስሇሚገባው የተቀሊጠፇ አገሌግልት 

አሰጣጥ  ዋና  ችግር  መሆኑን  በመገንዘብ  ወረርሽኙ  ሇመግታትና የኤጀንሲው 

ተሌእኮና አፇፃጸም እንዱሁም በሠራተኛው ኑሮ ሊይ  የሚያስከትሇውን   ዘርፇ ብዙ 

ተፅእኖ ሇመቋቋም ግንባር ቀዯም በመሆኑ ቁርጠኝነት የተሞሊበት አመራር መስጠት፡ 

ሇ. በኤጀንሲው የሥራ ቦታዎች ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚነዯፈ 

እቅድችን ፕሮግራሞችን የስርዓተ ፆታ  እኩሌነትንና ሌዩ ትኩረት የሚሹ ሠራተኞችን 

ያገናዘቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ፣ 

ሐ ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የተነዯፈ እቅድችና ፕሮግራሞች 

ከዝግጅት ጀምሮ እስከ አፇፃፀም የሚኖራቸው አጠቃሊይ ሂዯት ግሌጽነት 

/አሳታፉነት/ፌትሐዊነትና ተጠያቂነት የሰፇነባቸው መሆናቸውን ማረጋገጥ፡ 

መ.  የኤች አይቪ/ኤዴስ ፇንዴ ማቋቋም. በአግባቡ ጥቅም ሊይ መዋለን መከታተሌ፤ 

ሠ. የፇንደን የወጪና የገቢ ጊዜዉን ጠብቆ ኦዱት መዯረጉን ማረጋገጥ፤ 

ረ. ኤች አይ ቪ በዯማቸው ውስጥ ካሇና ከኤዴስ ህሙማን ሰብዓዊ መብት አጠባበቅ 

ዴጋፌና እንክብካቤ በአጠቃሊይ ከፀረ ኤች አይቪ/ኤዴስ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ 

ጥቆማዎች፣ አቤቱታዎችና ቅሬታዎችን ተቀብል ውሳኔ መስጠት፣ 

6.3  የኤጀንሲው ዝቅተኛ አመራር የሚከተለት ተግባርና ኃሊፉነቶች ይኖሩታሌ፡፡ 

ሀ. የኤች አይቪ/ኤዴስ በዯማቸው ውስጥ ያሇና የኤዴስ ሕሙማን ሠራተኞች በሥራ 

ቦታዎች ሰብዓዊ መብታቸው የተከበረ መሆኑን ተገቢው ዴጋፌና እንክብካቤ መዯረጉን  

ማረጋገጥ፣ 

ሇ ኤች አይ ቪ በዯማቸው ውስጥ ካሇና ከኤዴስ ህሙማን ሰብዓዊ መብት አጠባበቅ 

ዴጋፌና እንክብካቤ በአጠቃሊይ ከፀረ ኤች አይቪ/ኤዴስ እንቅስቃሴ ጋር በተያያዘ 

ጥቆማዎች፣ አቤቱታዎችና ቅሬታዎችን ተቀብል ውሳኔ እንዱሰጥ ሁኔታዎችን 

ማመቻቸት፣ 
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7 የሠራተኞች ተግባርና ኃሊፉነት 

ማንኛውም የኤጀንሲው ሰራተኛ የሚከተለትን ተግባርና ኃሊፉነቶች 

ይኖሩታሌ፡፡ 

7.2  ሇአባሊዘር በሽታዎችና ሇኤች አይቪ/ኤዴስ ከሚያጋሌጡ ሁኔታዎች ራሱን በመጠበቅ 

ሇላልች መሌካም አርአያ መሆን፣ 

7.3  ኤጀንሲው ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ሇሚነዴፊቸው እቅድችና 

ፕሮግራሞች ተግባራዊነት ያሌተቆጠበ ጥረት ማዴረግ፣ 

7.4  በሥራ ቦታዎች ወሲባዊ ግንኙነት ከመፇፀም መታቀብ፣ 

7.5  በኤች አይቪ/ኤዴስ ዙሪያ የሚሰጡ ሥሌጠናዎችን ምክሮችንና ወቅታዊ  መረጃዎችን  

በንቃት የመከታተሌና ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

7.6  ኤጀንሲው ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በሚዘረጋቸው አሠራር ሊይ 

በንቃት መሳተፌ፡ 

7.7  ኤች አይ ቪ በዯማቸው ውስጥ ባሇና በኤዴስ ህሙማን ሠራተኞች በውሳኔ አሰጣጥ 

በስራ ግንኙነት፣ በቃሊት፣ በዴርጊት ወይም በላልች ዘዳዎች አዴልና መገሇሌ 

ከመፇጸም በመቆጠብ ሰብዓዊ መብታቸውን ማክበር፣ 

7.8  ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚካሄዯውን ጥረት ሇማሳካት 

በፌቃዯኝነት ሊይ የተመሰረተ የሙያ፣ የገንዘብና የቁሳቁስ ዴጋፌ ማዴረግ፤ 

7.9  ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ይህን ማኑዋሌ  ሇማስፇጸም የሚረደ 

ላልች ተግባሮችን ማከናወን፣ 

8 የኤች አይቪ/ኤዴስ ቫይረሱ በዯማቸው ውስጥ የሚኖር ሠራተኞች ቫይረሱ 

በዯሙ ውስጥ  የሚገኝ ማንኛውም ሠራተኛ የሚከተለትን ተግባራትና 

ኃሊፉነቶች   የመፇፀም  ግዳታ አሇበት፡፡ 

8.2  ሇአባሊዘር ሇፀረ፣ ኤች አይቪ ኤዴስና ሇተጓዲኝ በሽታዎች የሚሰጠውን የህክምና 

አገሌግልት በአግባቡ በመከታተሌና ህመሙን ከሚያባብሱ ዯባሌ ሱሶች በመታቀብ 

ጤንነቱን የመጠበቅ እና ሇኤጀንሲው ተሌእኮ የሚጠበቅበትን አስተዋጽኦ ማበርከት፣ 

8.3  ራሱን ከማግሇሌ  ተቆጥቦና ተገቢውን የሥራና የማህበራዊ ግንኙነት ማጎሌበት፣ 
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8.4  ሆን ብል ወይም በቸሌተኝነት ኤች አይቪን ወዯ ላሊ ሊሇማስተሊሇፌ ጥንቃቄ 

በማዴረግ ሠራተኞችን መሊውን ህብረተሰብ ከወረርሽኝ ስርጭት ሇመጠበቅ ያሇበት 

ኃሊፉነት በተነሳሽነትና በተቆርቋሪ ስሜት መወጣት፣ 

8.5  እንዯማንኛውም ሠራተኞች አግባብ ያሇውን ሕግ፣ ዯንብና መመሪያ ሇማክበር 

የመስራት፣ 

8.6  በኤች.አይቪ/ኤዴስ ዙሪያ ያሇውን ተሞክሮ በፌቃዯኝነት የግብረ ኃይለ አባሌ በመሆን 

ሇሠራተኞች ግንዛቤ በመስጣት አርአያ መሆን፣  

9  የፀረኤች አይቪ/ኤዴስ ግብረ ኃይሌ መቋቋም፣ 

 በዋና ዲይሬክተሩ የሚሰየም የፀረ ኤች አይቪ/ኤዴስ ግብረ ኃይሌ በዚህ 

ማኑዋሌ ተቋቁሟሌ፡፡ 

10.   የፀረ ኤች አይቪ/ኤዴስ ግብረ ኃይሌ አባሊትም አሰያየም ግብረ 

ኃይለ፡- 

10.1  ስብሰቢውን ጨምሮ ከየሥራ ሂዯቱ በዋና ዲይሬክተር የሚሰየመው አባሊት፣ 
10.2  በዋና ዲይሬክተር የሚመዯብ የሥራ ሂዯት/ የሥራ ክፌሌ 
10.3  ከዋና መ/ቤት ከሠራተኞች ከሶሻሌ ኮሚቴ አንዴ ተወካይ አባሌ ይሆናሌ ፣ 
10.4  ፌቃዯኛ በመሆን ራሱን ያሳወቀ ኤች አይ ቪ ቫይረሱ በዯሙ ውስጥ የሚገኝ 

ከሠራተኛ አንዴ አባሌ፡ 

11. ስሇ ግብረ ኃይለ የሥራ ዘመን   

የግብረ ኃይለ አባሊት የሥራ ዘመን 2(ሁሇት) ዓመት ይሆናሌ፡፡ ሆኖም አባለ ሇተጨማሪ 

2(ሁሇት) ዓመት ሉመዯብ ይችሊሌ፡፡ 

12.  የፀረ ኤች አይቪ/ ኤዴስ  ግብረ ኃይሌ ተግባርና  ኃሊፉነት 

የፀረ ኤች አይ ቪ/ ኤዴስ ግብረ ኃይሌ ተጠሪነቱ ሇዋና ዲይሬክተር  ሆኖ የሚከተለት 

ተግባርና  ኃሊፉነት ይኖሩታሌ፡፡ 

12.1  የብሔራዊ ኤች አይ ቪ ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠሪያ ፖሉሲ የሥራ ቦታ የኤች 

አይ ቪ/ኤዴስን መከሊከሌና መቆጣጠሪያ መመሪያ ፣ኤች አይቪ ኤዴስን የሚመሇከቱ 

ላልች የፋዯራሌ መንግስት ሕጎችና ይህ ማኑዋሌ በኤጀንሲው ውስጥ እንዯ አግባቡ 

ተግባራዊ መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፡፡ 

12.2  የሥራ መርሃ ግብር እና አመታዊ ረቂቅ ዕቅዴ ይዘጋጃሌ፣ ሲፀዴቅም ተግባራዊ 

ያዯርጋሌ፡፡ 
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12.3  በኤጀንሲው የሥራ ቦታዎች የኤች አይቪ /ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር 

አስፇሊጊ የሆኑ የሙያ የቴክኒክ የቁሳቁስና የፊይናንስ እገዛ የሚገኝበትን ሁኔታ 

ያመቻቻሌ፡፡ 

12.4  የኤች  አይ  ቪ ቫይረስ  በዯማቸው  ውስጥ ያሇ እና የኤዴስ ህሙማን ዴጋፌና 

የእንክብካቤ አገሌግልት ስሇሚያገኝበት ሁኔታ ወይም አገሌግልቱ ስሇሚቋረጥበት 

ሁኔታ በሚቀርብ ኃሳብ ሊይ ውሳኔ ይሰጣሌ፡፡ 

12.5  የኤች  አይቪ  ፇንዴ  ስሇሚዲብርበት  ሁኔታ  በማጥናት  ተግባራዊ እንዱሆን 

ጥረት ያዯርጋሌ፡፡ 

12.6  ግብረ ኃይለ የሚመራበትን የአሰራር ማኑዋሌ ሉያዘጋጅ፤ በኤጀንሲው ከፌተኛ 

አመራር ሲፀዴቅም በሥራ ሊይ ያውሊሌ፡ 

12.7  ከኤጀንሲው የበሊይ ኃሊፉ የሚሰጡትን ላልች ተመሳሳይ ተግባሮች ያከናውናሌ፡፡  

13. ስሇግብረ ኃይለ ስብሰባዎችና የውሳኔ አሰጣጥ ስርዓት፣ 

13.1  የፀረ ኤች አይቪ /ኤዴስ ግብረ ኃይሌ ቢያንስ በወር አንዴ ጊዜ መዯበኛ ስብሰባ 

ይኖረዋሌ፡ሆኖም አስቸኳይ ጉዲይ ሲያጋጥም የኤጀንሲው የፀረ ኤች አይቪ ኤዴስ 

የሚወከሌ የሥራ ሂዯት/ የክፌሌ በሚያቀርበው ጥሪ በማንኛውም ጊዜ ሉሰበስብ 

ይችሊሌ፡፡ 
13.2  ግብረ ኃይለ በዚህ ማንዋሌ በተሰጠው ኃሊፉነት መሠረት ውሳኔ በሚያስፇሌጋቸው 

ጉዲዮቸ ሊይ በጋራ ስምምነት ውሳኔ ያስተሊሌፊሌ፣ሆኖም በአባሊቱ መካከሌ የሀሳብ 

ሌዩነት ሲያጋጥም በአብሊጫ ዴምፅ ይወስናሌ፡፡ የተሰጠው ዴምፅ እኩሌ በእኩሌ 

ሲሆን በኤች አይ ቪ ግብረ ሃይሌ ሰብሰቢ እና በሰብሳባው የተዯገፇው ሃሳብ ተፇፃሚ 

ይሆናሌ፡፡ 
13.3  ግብረ ሃይለ የፇንደን አቅም በማየት በከፌተኛ አመራር በማማከር ዴጋፈን መጠን 

መጨመርም መቀነስም ይችሊሌ፡፡ 

14. የሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ዲይሬክተር ተግባር እና ኃሊፉነት፣  

 የሚከተለትን ተግባርና ኃሊፉነት ይኖሩታሌ፡፡ 

14.1  ኤችአይቪ/ኤዴስ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር በተሇያየ የሥራ ሂዯቶች የሚነዴፈት 

ፕሮግራሞችና እቅድች ያቀናጃሌ የሚዯረጉ ጥረቶችን ያስተባብራሌ፣ 

14.2 በኤች አይቪ/ ኤዴስ ዙሪያ የሚወጡ ወቅታዊ መረጃዎችን በማሰባሰብ በማዯራጀት፣ 

በማጠናቀርና በማሰራጨት ሠራተኞች እንዱያውቋቸው ያዯርጋሌ፡፡ 
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14.3 ኤችአይቪ/ ኤዴስ በኤጀንሲው እያዯረሰ ያሇውን ተጽእኖ እያጠና ተገቢው  

እርምጃ    እንዱወስዴ ሇግብረ ኃይለ ሃሳብ ያቀርባሌ፣ 

14.4  በኤች አይቪ/ኤዴስ ዙሪያሥሌጠና እና የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን  

እያቀናጀ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ኤች አይቪ/ኤዴስን በተመሇከተ የሚሰጡ 

ትምህርትና ሥሌጠናዎች በተሇይ ሇበሽታ ተጋሊጭ የሆኑትን ሴት ሠራተኞችና 

የአካሌ ጉዲተኞች ያገናዘበ  መሆናቸውን ያረጋግጣሌ፣ 

14.5 ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር ሇሚወጡ እቅድች ማስፇፀሚያ 

የሚውሌ የሀብት ምንጭ የሚገኝበትን መንገዴ ያፇሊሌጋሌ፡፡ 

14.6 ኤች አይቪ/ኤዴስን የሚመሇከቱ ፖሉሲዎችን ህጎችና መመሪያዎችንየኤጀንሲው 

ሠራተኞችእንዱያውቋቸው ያዯርጋሌ፡ መተግበራቸውንም ይከታተሊሌ፣ይገመግማሌ፤ 

14.7 በኤች አይቪ/ኤዴስ ዙሪያ ከሚሠሩ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ካሌሆኑ 

ዴርጅቶችና ከላልች አካሊት ጋር በአጋርነት ይሠራሌ፡፡በሪጅን ና በቅ/ጽ/ቤት 

የተቋቋሙት  የኤች አይ ቪ ኤዴስ  ግብረ ሀይሌ ይከታተሊሌ፣  ያስተባብራሌ. 

ይገመግማሌ ፣የሥሌጠና ሥርዓቶችን እያቀናጀ ተግባራዊ ያዯርጋሌ፣ኤች አይ 

ቪ/ኤዴስ ቫይረስ በዯማቸው የሚገኝ ሠራተኞች ሚስጥራቸውን በመጠበቅ ክትትሌ 

ያዯርጋሌ፣ 

14.8 ኤች አይቪ/ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የወጡ ዕቅድችንና ፕሮግራሞችን 

አፇፃፀምን በተመሇከተ የክትትሌና የግምገማ ሥርዓት በመዘርጋት ሇኤጀንሲው ዋና 

ዲይሬክተር በየጊዜው ሪፖርት ያቀርባሌ፡፡ 

14.9 ዴጋፌ ስሇሚያስፇሌጋቸው የኤዴስ ህሙማን እያጠና ከግብረ ኃይለ ጋር ውሳኔ 

እንዱሰጥበት ያዯርጋሌ፡፡ 

14.10 ኤች አይቪ/ኤዴስ በዯማቸው ውስጥ ያሇ የኤጀንሲው ሰራተኞች ገንዘብ ነክ ከሆኑ 

ዴጋፍች ውጪ የዴጋፌ አገሌግልት ሲጠይቁ ሚስጥሩ በስራ ሂዯቱ/ ክፌሌ ብቻ 

ተይዞ በተሇያዩ የሥራ ቦታ ሊይ አገሌግልት እንዱያገኙ ያዯርጋሌ፡፡ 

14.11 ከኤች አይቪ/ኤዴስ ግብረ ሀይሌ ጋር ተቀናጅቶ ላልች ተመሳሳይ ተግባሮችንም 

ያከናውናሌ፡፡ 

14.12  የግብረ ኃይለ ሰብሳብ በመሆን ያገሇግሊሌ፡፡ 

15. የኦዱት ዲይሬክቶሬት ተግባርና ኃሊፉነት 

የኦዱት ዲሬክቶሬቱ ተጠሪነቱ ሇኤጀንሲው ሇከፌተኛ አመራር ሆኖ የሚከተለት 

ተግባራትና ኃሊፉነት ይኖሩታሌ፡  
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15.1. የፀረ ኤች አይ ቪ ግብረ ኃይለን የሥራ አፇፃፀም በየ3 ወሩ ይገመግማሌ   

የአሠራር ግዴፇቶች ሲኖሩ የመፌትሄ እና የአሠራር ማሻሻያ /ማስተካከያ/ ሃሳቦችን 

ያቀርባሌ፣ 

15.2. የፇንደን የገቢ እና የወጪ ሒሳቦችን ይመረምራሌ፤ 

15.3.  በየ6 ወሩ ስሇ ፇንደ የፊይናንስ እና ሥራ አፇፃፀም እንቅስቃሴ ሇከፌተኛ አመራር  

ሪፖርት ያቀርባሌ፣ 

15.4. ሇግብረ ኃይለ ጠቃሚ የሆኑ የሂሳብ እና የንብረት አያያዝ ስሌቶችን     

ይቀይሳሌ፡፡ 

16. የሠራተኞች መብት 

16.1  የኤች አይቪ/ኤዴስ የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና ግብረ ሀይሌ በሚነዴፎቸው 

እቅድችና ፕሮግራሞች በሚሰጧቸው አገሌግልቶች እኩሌ ተሳታፉ መሆን፡፡ 

16.2  ከኤች አይ ቪ/ኤዴስ የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና ግብረ ኃይለ  በሚዘጋጇቸው 

የምክክር ስብሰባዎች ስሌጠናዎችና ፕሮግራሞች ሊይ የመካፇሌ፤ 

16.3  የኤች አይቪ/ኤዴስ የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና የግብረ ኃይለን አጠቃሊይ 

አሰራር ወይም የኤች አይ  ቪ/ኤዴስ ፇንዴ አጠቃቀም ግሌፅ እንዱሆንሊቸው 

የመጠየቅ ማብራሪያ የማግኘትና የማወቅ፣ 

16.4  የኤችአይቪ/ኤዴስ የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና ግብረ ኃይለ አጠቃሊይ 

አሠራር ወይም የኤች አይቪ ኤዴስ ፇንዴ አጠቃቀም ግሌጽ እንዱሆንሊቸው 

የመጠየቅ ማብራሪያ የማግኘትና የማወቅ 

16.5  በጾታ፣ በአካሌጉዲት በኢኮኖሚ ወይም በማህበራዊ ችግሮች ምክንያት ከኤች 

አይቪ/ኤዴስ ተገሊጭነነት ጋር በተያያዘ የተሇየ ሁኔታ ሲያጋጥመው ይህንኑ 

በማስረዲት ሌዩ ዴጋፌ የመጠየቅ፣ 

16.6  ኤች አይ ቪ/ኤዴስን በተመሇከተ በተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና በግብረ ኃይለ 

ይዞታ ስር የሚገኙ መረጃዎችን ሇአጠቃቀም አመቺ በሆነ መንገዴ የማግኘት፣ 

16.7  የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና በግብረ ሀይለ አሠራርና በፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ 

እንቅስቃሴ የአፇፃፀም ሂዯት ቅር ሲሰኝ አቤቱታ የማቅረብና የመዯመጥ፣ 

16.8 ማንኛውም ሠራተኛ በሙለ ነፃ ፇቃዯኝነት የኤች አይ ቪ/ኤዴስ ምርመራ 

እንዱያዯርግ ይበረታታሌ ሆኖም የምርመራው ውጤት ይፊ እንዱያዯርግ አሇመገዯዴ፡ 
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16.9  የኤች አይ ቪ የምርመራ ውጤትና መረጃዎች ጥብቅ ሚስጥር ሆነው ይያዛለ፣ይፊ 

ሉዯረጉ የሚችለት ተመርምሮ ውጤቱን ባቀረበው ሠራተኛ  ነጻ ፌቃዴና የጽሁፌ 

ስምምነት ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

16.10  የኤች አይ ቪ በዯም ውስጥ ቢኖርም በትምህርትና ሥሌጠና፣ በዯረጃ እዴገት፣ 

በዴሌዴሌ፣ በምዯባ ጊዜ እዴለ ሳይዯረግበት ተሳታፉ እና ተጠቃሚ  መሆን፣ 

 

17 ስሇዝውውር 

17.1 የኤዴስ ሕመምተኞች የሆኑ ማናቸውም የኤጀንሲው ሠራተኞች የተመዯቡበትን የሥራ 

መዯብ ተግባርና ኃሊፉነት በሚገባ ሇመፇፀም የመሥራት አቅማቸው ሲዯክም የያዙት 

ዯመወዝ ሳይቀነስባቸው በራሳቸው ስምምነት አቅማቸው ወዯ ሚፇቅዯው የስራ መዯብ 

ተዛውረው እንዱሰሩ የሚቻሇውን ጥረት ሉያረግ ይችሊሌ፡፡  
17.2  በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) በተጠቀሰው ምክንያት ሆነ አግባብነት     ባሊቸው 

የፋዯራሌ መንግስት ሠራተኞች ሕጎች መሠረት ዝውውር ሲፇጸም ኤች አይቪ 

በዯማቸው ውስጥ ያሇ ሠራተኞችን ሇተጓዲኝ በሽታዎች በሚያጋሌጡ የሥራ ቦታዎች 

ሊይ አዛወሮ ማሰራት የተከሇከሇ ነው፡፡ ሇዚህ ዴንጋጌ አፇፃፀም ሲባሌ የሚዛወሩበት 

የስራ ቦታ ሇተጓዲኝ በሽታዎች የማያጋሌጥ መሆኑ ከዝውውሩ በፉት መረጋጋገጥ 

አሇበት፡፡ 

18 ስሇ ሥራ ዋስትና 

18.1 . ሠራተኞቹ በህግ አግባብነት ካሌሆነ በቀር ኤች አይቪ በዯማቸው ውስጥ በመኖሩ 

ወይም የኤዴስ ህመምተኛ በመሆናቸው ምክንያት የስራ ውሌ አያቋርጥም 

የሚያገኟቸውም  ጥቅማ ጥቅሞቹ አይቀሩባቸውም፡፡ 

18.2 በሠራተኛ ቅነሳ  ወቅት  በህግ   አግባብ   ካሌሆነ   በቀር   ሠራተኞች  

      ኤች አይ ቪ/ኤዴስ  በዯማቸው  ውስጥ በመኖሩ ወይም የኤዴስ ሕመምተኛ  

በመሆናቸው  ምክንያት ከስራ አይቀንሱም፤ 

ክፌሌ ሦስት 

ስሇ ፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ ፇንዴ መቋቋም ዴጋፌና እንክብካቤ 

አሰጣጥ 

19 ስሇ ፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ ፇንዴ መቋቋም 
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የማህበራዊ ዋስትና ኤጀንሲ የፀረ ኤች አይቪ ፇንዴ በዚህ ማኑዋሌ ተሻሽል 

ተቋቁመዋሌ፡፡  

20. ስሇ ፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ ፇንዴ ምንጮች 

የፀረ ኤች አይ ቪ ፇንዴ የገቢ ምንጭ ከሠራተኛው ከሚሰበሰበው መዋጮ እና 

ከላልች ከተሇያዩ ዴጋፌ ሰጪ ዴርጅቶች ከሚገኝ ገንዘብ ይሆናሌ፡፡ 

21.ፇንዴን ስሇማስተዲዯር 

የፀረ ኤች አይ ቪ ፇንዴ የሚያስተዲዴረው የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች 

ዲይሬክቶሬት እና በዚህ ማኑዋሌ የተቋቋመው ግብረ ኃይሌ ነው፡፡ 

22. ስሇ ፇንዴ አጠቃቀም 

22.1  የፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ   ፇንዴ ስራ ሊይ የሚውሇው በዚህ ማኑዋሌ  

ሇተጠቀሱት  ዴጋፍች ብቻ ይሆናሌ፡፡ 

22.2  የፇንደ ሂሳብ የሚንቀሳቀሰው በግብረ ሀይለ ሰብሳቢ፣ በከፌተኛ አመራር 

የሚሰየም ከግብረ ሀይለ ሁሇት አባሌ፣ 

22.3  ከፇንደ የባንክ ሂሳብ የሚወጣው በተራ ቁጥር 22.2 በተጠቀሱት የጣምራ 

ፉርማ ሆኖ ከሦስቱ በሁሇቱ ብቻ ገንዘብ ማውጣት ይችሊሌ፡፡ 

23. ስሇዴጋፌና እንክብካቤ 

ኤጀንሲው እንዯሁኔታው ቀጥል ከተዘረዘሩት ውስጥ አንደን ወይም ከአንዴ በሊይ 

ዴጋፌና እንክብካቤ በነጠሊ ወይም በጣምራ ሉሰጥ ይችሊሌ 

 ሀ. ወርሃዊ የገንዘብ ዴጎማ፣ 

 ሇ. ሇአንዴ ጊዜ ወይም በተከታታይ ወይም እንዯ አመቺነቱ በየወቅቱ የሚዯረግ 

የገንዘብ ወይም የቁሳቁስ ዴጋፌ፣ 

ሐ. ዘሊቂነት ያሇው የአንዴ ጊዜ ማቋቋሚያ፣ በአይነት ወይም በገንዘብ ዴጋፌ፣ 

መ. የምግብ፣ የአሌባሳት፣ የህክምናዴጋፌ፣ 

ሠ. የቤት ሇቤት እንክብካቤና የምክር አገሌግልት ዴጋፌ፣የፀረ ኤች አይ ቪ/ኤዴስ  

የተወከሇው ስራ ሂዯት/ክፌሌ እና ግብረ ሀይሌ እንዯነገሩ አግባብነት በየጊዜው 

እያጠኑ የሚወስኑት ላልች የዴጋፌና እንክብካቤ አይነቶች፣ 

24. ዴጋፌና እንክብካቤ የማዴረግ ኃሊፉነት 

ኤጀንሲው አቅም በፇቀዯ መጠን በዚህ ክፌሌ ውስጥ በተመሇከቱት ዴንጋጌዎች     

መሠረት ዴጋፌና እንክብካቤ ያዯርጋሌ፡፡ 
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25 ዴጋፌና እንክብካቤ የሚዯረግሊቸው ሠራተኞች 

በኤጀንሲው ዴጋፌና እንክብካቤ የሚዯረግሊቸው የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 25.1 ኤች አይ ቪ በዯማቸው ውስጥ ያሇና የኤዴስ ህሙማን ሠራተኞች፣ 

 25.2 ዴጋፌ ሲዯረግሊቸው የነበሩና በህመሙ ምክንያት በጣም ታመው የስራ ውሊቸው 

የተቋረጠባቸው  

26. ዴጋፌና እንክብካቤ ሇማግኘት መሟሊት የሚገባቸው ሁኔታዎች፤ 

 26.1 በዚህ ማኑዋሌ አንቀጽ 2(2) በተገሇፀው መሠረት ኤች አይ ቪ/ኤዴስ በዯማቸው  

ውስጥ  ያሇ  ወይም  የኤዴስ  ህመምተኛ ሇሆኑ የአጀንሲው  ሠራተኞች  ዴጋፌና  

እንክብካቤ  የሚዯረገው፡- 

ሀ. ዴጋፌና እንክብካቤ እንዱዯረግሇት ሇፀረ ኤች አይ ቪ/ ኤዴስ  ሇተወከሇው የሥራ 

ሂዯት/የሥራ ክፌሌ ጥያቄ ሲያቀርብና መረጃው ተቀባይነት ሲያገኝ፣ 

ሇ. ሠራተኛው ኤች  አይቪ/ ኤዴስ  በዯሙ ውስጥ ሇመኖሩ  ወይም   የኤዴስ ህመምተኛ 

ሇመሆኑ ሕጋዊ እውቅና ካሇው የህክምና ተቋም የህክምና ማስረጃ  ሲያቀርብ፣ 

ሐ. የቅርብ አሇቃው መረጃውን ከዋናው ጋር አያይዞ በዯብዲቤ ሲሌክ 

መ.ዴጋፌና እንክብካቤ ማግኘት የሚገባው ወይም የሚያስፇሌገው መሆኑ በግብረ ኃይለ 

ሲታመንበት፣ 

27. የዴጋፌና እንክብካቤ አሰጣጥ፡- 

በዚህ ማኑዋሌ መሠረት የኤችአይቪ/ኤዴስ ታማሚ በመሆኑ ምክንያት ሇሠራተኛው 

የሚዯረግ የዴጋፌና እንክብካቤ አሰጣጥ በሚከተሇው ሥርዓት መሠረት ይፇፀማሌ፤ 

 ሀ. ሠራተኛ የኤችአይቪ ኤዴስ ታማሚ/  በሽተኛ መሆኑን 

ሇ. ከኤችአይቪ ፇንዴ የገንዘብ ዴጋፌ የሚያስፇሌገው መሆኑን በጽሁፌ በመግሇጽ በዚህ 

አንቀጽ ንዑስ አንቀፅ 26(1) (ሇ) ሊይ በተዯነገገው መሠረት የቫይረሱ ታማሚ መሆኑን 

ሥሌጣን ባሇው አካሌ የተሰጠ ህጋዊ ማስረጃ ሲያቀርብ፣ 

ሐ. ዴጋፌ እየተዯረገሇት የነበረ ሠራተኛ በሞት ሲሇይ ሇቤተሰቦቹ የ3 ወር ዴጋፌ አንዴ 

ጊዜ ከተዯረገ በኃሊ ዴጋፈ ይቋረጣሌ፡፡ 

28. የዴጋፌና እንክብካቤ አሰጣጥን ስሇማሳወቅ 

     የዴጋፌና እንክብካቤ አሰጣጥን በሚከተሇው አኳኋን ይፊ ያዯርጋሌ፡፡ 

28.1 ማኑዋሌን ሇሠራተኞች በማሳወቅ፣ 

28.2 በመሥሪያ ቤቱ ሰላዲዎች ማስታወቂያ በመሇጠፌ፣ 

28.3 በስራ ሂዯት ባሇቤቶች በኩሌ ሇሠራተኞች በማሳወቅ፣ 
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29. ዴጋፌና እንክብካቤ ስሇሚቋረጥባቸው ሁኔታዎች 

ዴጋፌና እንክብካቤ ቀጥል ከተዘረዘሩት ውስጥ ቢያንስ በአንደ ምክንያት ሉቋረጥ ይችሊሌ፣ 
29.1 ዴጋፌና እንክብካቤ እንዱቋረጥ ሠራተኛው በጽሁፌ ሲጠይቅ 

29.2 ዴጋፌና እንክብካቤውን ሇመጀመር ምክንያት የነበረው የኢኮኖሚ ወይም 

ከኤችአይቪ/ ኤዴስ ጋር የተያያዘ የጤና ወይም ላሊ ችግር የተወገዯ መሆኑ 

ሲረጋገጥ፣ 

 29.3   ዴጋፌና እንክብካቤ ሲዯረግ የቆየው በሐሰት ማስረጃ መሆኑ ሲረጋገጥ፣ 

 29.4   ዴጋፌ እና እንክብካቤ የሚዯረግሇት ሠራተኛ በሞት ሲሇይ፣ 

29.5   የኤጀንሲው ኤችአይቪ /ኤዴስ ፇንዴ አቅም ዴጋፌና እንክብካቤውን ሇማስቀጠሌ 

የማያስችሌ ሲሆን፣ 

       29.6   የእርዲታው ተጠቃሚ የሕክምና ትዕዛዝ የማይቀበሌ ሲሆን፣ 

30. ከኤች አይቪ /ኤዴስ ጋር የተያያዙ የዱሲፒሉን ጥፊቶች 

በሥራ ቦታዎች ኤች አይቪ /ኤዴስን ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር እንዱቻሌ የመንግስት 

ሠራተኞች መህበራዊ ዋስትና ኤጄንሲ ሥነ-ምግባር መመሪ አንቀጽ 28 ንዑስ (1) እና (2) 

ሥር የተዘረዘሩትን ዴርጊቶች መፇፀም ከቀሊሌ እሰከ ከባዴ የዱሲፒሉን ጥፊቶች 

ይሆናለ፡፡ 

30.1 ኤጀንሲው ኤች አይቪ /ኤዴስ ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሚያዯርገውን እንቅስቃሴ 

ሆን ብል ማወክ፣ 

30.2 በስራ ቦታዎች ወሲባዊ ጥቃቶች መፇፀም ወይም ሇመፇፀም መሞከር 

30.3 ሠራተኞች ወይም ሥራ ፇሊጊ አመሌካቾች የኤች አይቪ /ኤዴስ ምርመራ 

እንዱያዯርጉ ወይም በነፃ ፌቃዲቸው ያዯረጉትን የኤችአይቪ /ኤዴስ የምርመራ 

ውጤት ይፊ እንዱያዯርጉ ማስገዯዴ፣ 

30.4 በሥራ ምክንያት ያወቀውን የሠራተኞችንና የሥራ ፇሊጊ አመሌካቾችን ኤች አይ ቪ  

ምርመራ ውጤት ወይም  ከዚህ ጋር የተያያዘ  የህክምና መረጃ   በሥራው 

አስገዲጅነት ምክንያት መግሇጽ ከሚገባው ውጭ ያሇግሇሰቡ የጽሑፌ ስምምነት ሇላሊ 

ሰው ይፊ ማዴረግ፣ 

30.5 ኤች አይ ቪ /ኤዴስ በዯሙ ውስጥ በመኖሩ ወይም የኤዴስ ህመምተኛ በመሆኑ 

ምክንያት በትምህርትና ሥሌጠና፣ በዯረጃ እዴገት በዝውውር በዴሌዴሌና በስራ 

ዋስትና ወይም በላሊ ሥራ ሁኔታ ረገዴ በማንኛውም ሠራተኛ አዴልና ሌዩነት 

መፇጸም፣ 
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30.6 ሆነ ብል ወይም በቸሌተኝነት በሥራ ቦታዎች ኤችአይቪ /ኤዴስን ወዯ ላሊ ሰው 

ሇማስተሊሇፌ የሚያስችሌ ዴርጊቶች መፇጸም፣ 

30.7. በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ (1) እስከ (6) ከተዘረዘሩት ጋር ተመሳሳይ የሆነ አዴል 

አዊ አሰራር ወይም ሕገ ወጥ ዴርጊት መፇፀም፣ 

31. ስሇዱሲፒሉን ክስ አቀራረብና ስሇውሳኔ አሰጣጥ 

31.1 በዚህ ማኑዋሌ አንቀጽ 30 የተመሇከቱት ዴርጊቶች የተፇፀመበት ማንኛውም 

ሠራተኛ ሇኤጀንሲው ሇከፌተኛ አመራሩ በጽሁፌ አቤቱታ ሉያቀርብ ይችሊሌ፡ 

31.2  የኤጀንሲው ከፌተኛ አመራር በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (1) መሠረት የቀረበሇት 

ጉዲይ  ሉጣራ  የሚገባ  መሆኑን  ሲያምንበት አቤቱታ  በቀረበበት  ሠራተኛ 

ስሇፇፀሙ ተጣርቶ  የውሳኔ ሀሳብ እንዱያቀርብ  በኤጀንሲው ሇተቋቋመው 

የዱስፒሉን ኮሚቴ ትእዛዝ ሉሰጥ ይችሊሌ፡፡ 

32. ስሇ ዱፒሲሉን ቅጣት 

በዚህ ማኑዋሌ አንቀጽ 30 (1) ከተመሇከቱት ጥፊቶች ቢያንስ አንደን   ፇጽሟሌ ተብል 

ክስ የቀረበበት ሠራተኛ ጥፊተኛ ሆኖ ከተገኘ በፋዯራሌ መንግስት ሠራተኞች አዋጅ 

1064/2010 አንቀፅ 69(1) ሥር ከተመሇከቱት የዱሲፒሉን ቅጣቶች መካከሌ አንደን 

ይቀጣሌ፡፡ 

33. ከማኑዋለ ጋር የሚቃረኑ ሕጎችና አሠራሮች 

32.1  ይህ  ማኑዋሌ የፋዯራሌ  ሲቪሌ  ሰርቪስ  ኮሚሽን  ባወጣው  የፋዯራሌ 

መንግስት ሠራተኞች  የሥራ ቦታዎች የኤች አይቪ/ኤዴስ መከሊከያና መቆጣጠር  

ማኑዋሌ ጋር የሚቃረን  ወይም  ክፌተት  ያሇው ሆኖ ሲገኝ የፋዯራሌ  መንግስት 

ሠራተኞች  የሥራ ቦታዎች የኤች  አይቪ/ኤዴስ መከሊከያና  መቆጣጠሪያ  

ማኑዋሌ  ተፇጻሚነት  ይኖረዋሌ፡፡ 

32.2 በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀጽ 1 የተገሇጸው እንዯተጠበቀ ሆኖ ይህን ማኑዋሌ የሚቃረን 

ማኑዋሌ አሠራረርና ሌምዴ በዚህ ማኑዋሌ ውስጥ በተጠቀሱት ጉዲዮች ሊይ ተፇጻሚ 

አይሆንም፡፡ 

34. ማኑዋሌን ስሇማሻሻሌ  

 ይህ ማኑዋሌ እንዱሻሻሌ ወይም እንዱሇወጥ ስሰያፇሌግ በህጻናትና ወጣቶች 

ዲይሬከቶሬት እና የፀረ ኤች አይቪ ግብረ ኃይሌ ሇኤጀንሲው ከፌተኛ አማራር ኃሳብ 

በማቅረብ ማኑዋሌው በሙለ ወይም በከፉሌ እንዱሻሻሌ ማዴረግ ይቻሊሌ፡፡ 
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35. ማኑዋለ የሚጸናትበት ጊዜ   ከኅዲር1/ 2013 ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናሌ  

 

አቶ ዲባ ኦሪያ 

ፉርማ 

የመንግስት ሠራተኞች ማህባራዊ ዋስትና ኤጄንስ ዋና ዲይሬክተር 

አዱስ አበባ  

ኀዲር 2013 ዓ.ም. 
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