
 
 

ሚስጢራውነት ብዝምልከት ዝወጸ መግለጺ 
(Declaration Regarding Confidentiality)  

 
ናይ ማሕበር መግለጺ፤  
 
Eዚ መግለጺ Eዚ ብፍቓዶም ብናጻ ዘገልግሉ ሰባት ብዛEባ ሚስጢራውነንት ክፈልጥዎ ዘለዎም ቀንዲ ነገር ይገልጽ። ብዛEባ 
ናይተን ማሕበራት ሙሉE መግለጺ ከትንብቡ Eንደተደኣ ደሊኹም፤ ብኽብረትኩም ንኣባላት ሰራሕተኛታት ሕተቱ። 
 
1. ናይ ሓደሓደ ሓበሬታታት ሚስጢር ምEቃብ Aድላዪ ሙዃኑ ብምግንዛብና ነዚ ዘንጸባርቕ ተግባራትን ኣሰራርሓን 

ንምኽታል ዝከAለና ንጸEር። 
 
2. ናይ ኣገልግሎትና ተጠቀምቲ፡ ንሰራሕተኛታት ወይ ድማ ብፍቓዶም ብናጻ ዝሰርሑ ሰባት ዝህብዎ ሓበሬታ ብምልU፡ Eቲ 

ተጠቃሚ ኣገልግሎትና ንዝደልዮ ዓላማ ጥራይ ክሰርሕሉ ከምዘለዎ ንኣምን Iና። ስለዝኾነ ድማ ሰራሕተኛታትና 
ከምEውን ብፍቓዶም ብናጻ ዝሰርሑ ሰባት፡ ናይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ደሕነንት ወይድማ ግላዊ መሰል መታን ከይግህሱ 
ሚስጢር ንዝኾነ ሰብ ኣይህቡን Eዮም። 

 
3. Eዚ ዓይነት ፖሊሲ ድማ ምስቶም ተጠቀምቲ ኣገልግሎታትና ናይ ስራሕ ርኽባት ኣብ Eንገብረሉ ግዜ፡ ዝተወሰዱ 

ሓበሬታታት ብምልOም ዘተቓልል Eዩ። Eዚ ድማ ናይ ቃል፣ ናይ ጽሑፍ ከምEውን ብኮምፕዩተር ዝተቐርጸ ነገራት 
የጠቓልል።   

 
4. ብፈቓደኝኘት ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትና በቲ ኣንቀጽ 1998 ናይ ሓበሬታ ምክልኻል (Data Protection Act 1998) 

ዝተቕየዱ መታን ክኾኑ ብዛEባ Eዞም ዝስEቡ ነገራት ክፈልጡ ይግብOም።   
• ግላዊ ዝኾነ ወይድማ ተነቃፊ ዝኾነ ሓበሬታ ነዞም ዝስEቡ ዘጠቓለለ Eዩ፤  

o ናይ ዓሌትን፡ ብሄረ ሰብን ድሕረ ባይታ 
o ናይ ሀይማኖት፣ ወይ ባህሊ፣ ወይ ፖለቲካ Eምነታት 
o ናይ ንግዲ ማሕበር ኣባልነት 
o ናይ ጾታ ትምህርቲ 
o ናይ ወንጀል መዝገብ ወይ ታሪኽ 
o ናይ ጥEና መዝገብ  
o ናይ ግላዊ ዝኾነ መዝገብ ወይ ድማ ናይ ደሞዝ ሓበሬታ 

• ምስጢራውነት ዘለዎ ሓበሬታ ነዞም ዝስEቡ ዘጠቓለለ Eዩ፤  
o ናይ ገዛ Aድራሻ ብዝርዝር (Aድራሻታት ከምEውን ስልኪ ቁጽሪ) 
o ናይ ንብረት ወይ ሃብቲ ታሪኽ 
o ናይ ኣባልነት ታሪኽ 
o ሓበሬታ ብዛEባ ምኽፋል ገንዘብ  

5. ኣባላትናን ብፍቓዶም ዝሰርሑ ሰራሕተኛታትናን ከም ሓደ ጉጅለ ኮይኖም ብሓባር Eንዳሰርሑ ነንሕድሕዶም ይተሓጋገዙ፤ 
ከምEውን Eቲ ዝህብዎ ኣገልግሎት ጽቡቕ ሙዃኑ ንምርግጋጽ፡ ኣብ ዘድሊ ግዜ ብዛEባ ጉጅለታት ይኹን ግለሰባት 
ሓበሬታታት ይለዋወጡ። ከምEውን መዝገብ ይሕዙ፡ ሓበሬታታት ኣብ ዝቆጻጸርሉ ይኹን ምስ ጉጅለታት ኣብ ዝሰርሕሉ 
Eዋን ዘድልዮም ዝርዝር ኣድራሻታት ይሕዙ።   

 
ብፍቓድ ናይ ዝሰርሑ ሰባት መግለጺ፤ 
• ብፍቓድ ብናጻ ዝሰርሕ ከምሙኻነይ መጠን Eዚ ኣብ ላEሊ ሰፊሩ ዘሎ ብዛEባ ናይ ሚስጢራውነት ዝወጸ መግለጺ 

Aንቢበዮን ተረዲAዮን ኣለኹ፤ በዚ ኣሰራርሓ Eዚ ክሰርሕ ድማ ተሰማሚA ኣለኹ።   
• ነዚ ናይ ብፈቓዶም ዘገልግሉ ናይ ዓማዊል ማEከል፡ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት ናይ ግሊ፣ ተነቃፊ ከምEውን ብሚስጢር 

ዝተሓዝ ሓበሬታ ኩሉ Eቲ ዝግብO ሚስጢራውነት ብምሃብ ክሰርሕ Eየ።  
• ነዞም ዝርዝር ሓበሬታታት EዚOም ድማ፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን፡ ምስ ካልE ብፈቓዶም ዝሰርሑ ሰባት ወይድማ ኣባላት 

ሰራሕተኛታት ክዘራረበሎም Eየ።  
• ካብዚ ማሕበር ወጻI ምስ ዝረኽቦም ሰባት ድማ ኣስማት ወይ ካልE ሓበሬታ ናይ ዓማዊል ወይ ተጠቀምቲ ኣገልግሎት 

ኣልIለ ኣይዘራርብን Eየ። 
 
ስምኩም ጽሓፉ          Eለት፡ 
 
ፌርማ    

Tigrigna


