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“ሁለተኛው ዕትዕ” እና መልካም አስተዳደር 

ዘነበ መላኩ 

01-09-16 

የኢፌዴሪ መንግስት አንደኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በተሳካ ሁኔታ ካከናወነ በኋላ፣ በዕቅድ ዘመኑ 

አፈፃፀም ወቅት ያገኛቸውን ጠንካራ ተሞክሮዎችን በማጎልበትና ካልተሳኩት ደግሞ ተገቢውን ትምህርት በመቀረም 

ሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ (ሁለተኛው ዕትዕን) በመቀመር ለህዝቡ ውይይት ማቅረቡ ይታወሳል። 

ህዝቡም በየደረጃው ከተወያየበት በኋላ አስፈላጊ ናቸው የሚባሉ ግብዓቶች ታክለውበት በቅርቡ ለህዝብ ተወካዩች 

ምክር ቤት ቀርቦ ፀድቋል።  

በዕቅዱ የአምስት ዓመታት ትግበራ (ማለትም ከ2008 እስከ 2012 ዓ.ም ድረስ) ዋናው ማጠንጠኛ ግብርና 

ልማታችንን ማዘመን፣ ኢንዱስትሪያላዜሽን፣ ትራንስፎርሜሽንንና የኤክስፖርት ልማትን ማረጋገጥ ነው፡፡ የሁለተኛው 

የዕድገትና የትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በዋነኛነት በ2017 ዓ.ም የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር ዕውን 

የማድረግ ራዕይን መነሻ ያደረገ ነው። ታዲያ በዚህ ፅሁፍ ላይ “ሁለተኛው ዕትዕ” የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 

ከመፍጠር አኳያ ያለውን ጠቀሜታ ከመመልከታችን በፊት፤ በዘርፉ በቀዳሚው ዕትዕ የተከናወኑ ተግባራትን 

መመልከት ይገባል።  

እንደሚታወቀው በ“ዕትዕ አንድ” ወቅት የተረጋገጠው ዕድገት ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት በአገር ውስጥም ከአገር 

ውጭ ሰፊ ዕውቅና እና ተቀባይነት ያገኘ ነው፡፡ በመጀመሪያው ዕቅድ የተመዘገበው ፈጣን ዕድገት በሀገራችን ሕዝቦች 

ዘንድ ከፍተኛ መነሳሳት ከመፍጠር ባለፈ ምርትና መርታማነት እንዲያድጉ ያደረገ ነው፡፡ በዕድገቱም አርሶ አደሮች፣ 

የግሉ ዘርፍ እና ሌሎች የሕብረተሰብ ክፍሎች በፍጥነት ማደግ እንደሚቻል አረጋግጠዋል፤ ለላቀ ዕድገት እንዲተጉም 

ከፍተኛ መነቃቃትን እየፈጠረም ነው፡፡   

በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጠንካራ የማስፈፀም አቅም ያላቸው መንግስታዊ መዋቅር የመፍጠር፣ 

ግልፅነትን የማስፈንና ሙስናን ከምንጩ የማድረቅ፣ የህዝብ ተሳትፎን የማረጋገጥ እና የባለብዙ ዘርፍ ጉዳዮችን በሲቪል 

ሰርቪሱ ውስጥ የማካተትና የመተግበር አቅጣጫዎች ተይዘው በርካታ ሥራዎች ተከናውነዋል፡፡ የግልፅነትና የተጠያቂነት 

አሠራርን በማስፈን የኪራይ ሰብሳብሳቢነት አመለካከትና ተግባራትን ለመቀነስ በየደረጃው የሚደረጉ የሚደረጉ ጥረቶች 

ተጠናክረው ቀጥለዋል፡፡ የህብረተሰብ ተሳትፎ የሚጠናከርበትና ከመንግስት ተቋማት ጋር ቋሚ ግንኙነት የሚፈጥርበት 

አሰራርም ተዘርግቷል፡፡  

በተለይም የሀገራችን ህዳሴ እንቅፋት ይሆናል ተብሎ የሚታሰበውን ሙስናንና ኪራይ ሰብሳቢነትን አስተሳሰብና ድርጊት 

ከምንጩ ለማድረቅ ሲባል መንግስት የራሱን ከፍተኛ ባለስልጣናት ሳይቀር በህግ ፊት በማቅረብ ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። 

በዚህም አስተማሪ በሆነ መንገድ ትምህርት ለመስጠት ሞክሯል።  

ምንም እንኳን የሙስና እና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግር በአጭር ጊዜ በቁጥጥር ስር ሊውል የሚችል ባይሆንም፣ 

ድርጊቱን በሂደት የመቅረፍ ስራዎች ተከናውነዋል። “በሁለተኛው ዕትዕ” ወቅት በዘርፉ ዙሪያ የሚከናወነው ተግባርም 

በቀዳሚው የዕቅድ ዘመን የተካሄደውን ሁሉን አቀፍ ክንዋኔዎች የሚያጠናክርና አዳዲስ አሰራሮችን የሚከተል ነው።  
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እስቲ በቅድሚያ “ዕትዕ ሁለትን” ጥቅል እሳቤዎችን በአጭሩ እንመልከትና የልማት ዕቅዱ የመልካም አስተዳደር 

ችግሮችን ከመፍታት አኳያ ሊጫወት የሚችለውን ለመመልከት እንሞክር።  

ሁለተኛው የአምስት ዓመት የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በሀገራችን የተጀመረውን የትራንስፎርሜሽንና የህዳሴ 

ጉዞ በማፋጠን በ2017 ዓ.ም ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ደረጃ መካከለኛ ገቢ ካላቸው አገሮች ተርታ ለማሳለፍ 

በሚደረገው ጥረት ወሣኙን ምዕራፍ የያዘ ነው። የዜጐችን እኩል የልማት ተሳታፊነትና ፍትሃዊ ተጠቃሚነት 

ለማረጋገጥና ልማታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ እና አንድ የጋራ ማህበረሰብ ለመገንባት የላቀ አስተዋፅኦ ያለው ዕቅድ ነው፡፡ 

ስለሆነም የዕቅዱ ዋና መነሻ በ2017 ዓ.ም ኢትዮጵያን የመጀመሪያ ረድፍ መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሀገሮች ተርታ 

የማሰለፍ ሀገራዊ ራዕይን የነገበ ነው ማለት ይቻላል፡፡ እናም በቀጣዩ የአምስት ዓመት ዕቅድ እስከ 2012 ዓ.ም 

ድረስ የሚከናወኑ የልማት ተግባራት በጥቅሉ ሲታዩ፣ ወደዚሁ ሀገራዊ ራዕይ እንዲያደርሱን ሆነው የተቀረፁ 

መሆናቸውን መገንዘብ ያሻል፡፡ ሁለተኛው ዕቅድ ሀገራዊ የሴክተር ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችንም በመነሻነት የያዘ 

ነው። ሁላችንም እንደምንገነዘበው በሀገራችን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገትንና ትራንስፎርሜሽንን ለማረጋገጥ እንዲሁም 

በየደረጃው የሕዝቡን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ዕውን ለማድረግ ብሎም የዴሞክራሲ ሥርዓታችንን ለመገንባት በሚገባ 

የተዘረዘሩ አገራዊ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ተዘጋጅተው በመተግበር ላይ ናቸው፡፡  

እርግጥ እነዚህ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ከአንድ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ተሻጋሪ ከመሆናቸውም 

በላይ፣ እስካሁን ባለው አተገባበር መልካም ውጤቶች እያስገኙና ለህዳሴ ጉዟችን ፅኑ መሠረት እየጣሉ ናቸው። 

በመሆኑም ቀደም ሲል የጠቀስኩት የመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን አፈፃፀሞች የዕቅዱ መነሻ ተደርገው 

ተወስደዋል።  

አንድ ዕቅድ ሲዘጋጅ የዕቅዱ ባለቤት በዓለም አቀፍ ደረጃ የተስማማባቸው ጉዳዩች ታሳቢ ይሆናሉ። በመሆኑም 

ሀገራችን እ.ኤ.አ ከ2016 እስከ 2030 ገቢራዊ የምታደርገው ዘላቂ የልማት ግቦች በዕቅዱ ላይ በመነሻነት 

እንዲያዝ ምክንያት ሆኗል። ሁላችንም እንደምናስታውሰው በመጀመሪያው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሲዘጋጅ 

የሚሊንየም የልማት ግቦችን (MDG) ማሳካት እንደ አንድ መነሻ ተወሰዶ እጅግ ሰፋፊ ስራዎች ተከናውነዋል። 

ሀገራችን አብዛኛዎቹን የልማት ውጥኑን ግቦች በማሳካትም አመርቂ ውጤቶችን አግኝታባቸዋለች። 

በሁለተኛው የዕቅድ ዘመን አምስት ዓመታት የሚከናወኑት “ዘላቂ የልማት ግቦችን” (SDG) ለማሳካት ሀገራችን 

ተነሳሽነቱን በመውሰድ ከዓለም አቀፉ ራዕይ ውስጥ የተወሰኑትን ለማሳካት ትችል ዘንድ በዕቅዱ ውስጥ እንዲካተቱ 

አድርጋለች። ታዲያ ልክ እንዳለፈው የልማት ወቅት ሁሉ፣ ሀገራችን በዚህ የዕቅድ ዘመንም መንግስትና ህዝቡ በጋራ 

ተባብረው የተወሰኑትን እንደምታሳካ እሙን ነው። 

ዓለማዊ ሁኔታዎችም የዕቅዱ ታሳቢ ሆነዋል። ባለንበት የሉላዊነት (Globalization) ዘመን ሁሉም ነገሮች 

በፈጣን ሁኔታ ይለዋወጣሉ። ታዲያ ለውጦቹ ሀገራችንን በመሳሰሉ እየለማ የሚገኝ ኢኮኖሚ ባላቸው ሀገራት ላይ 

ተፅዕኖ ማሳደራቸው አይቀሬ ነው፡፡ በመሆኑም በለውጦቹ ሳቢያ የሚፈጠሩ አዎንታዊና አሉታዊ ጉዳዩች ከግምት 

ውስጥ ገብተዋል።  

በዓለም ላይ የሚከናወኑ ሁሉንም አዝማሚያዎች ግምት ውስጥ አስገብቶ ዕቅድ ውስጥ ማካተት ሊፈጠሩ የሚችሉ 

ተለዋዋጭ ሁኔታዎችን መቋቋም ያስችላል። ለዚህም ነው ይህ ዓለማዊ ሁኔታ በዕቅዱ ውስጥ ታሳቢ እንዲሆን 
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የተደረገው። ይህን ሃቅ ከግምት ውስጥ በማስገባት ሀገራችን የሚከተሉትን ነባራዊ ሁኔታዎች በዕቅዷ ውስጥ ገቢራዊ 

እንዲሆን ተልማለች። እነርሱም በቀጣዩቹ አስር ዓመታት የዓለም የንግድ ድርጅት አባል የመሆን፣ የክፍለ-አህጉር 

የንግድና ኢኮኖሚ ቀጣናዎች ነፃ በሆነ ሁኔታ የማካሄድ፣ የምጣኔ ሃብታችንን በተለይም የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉን 

ምርታማነትና ተወዳዳሪነት የማሳደግ እንዲሁም ያደጉ ሀገራት አነስተኛ ኢኮኖሚ ላላቸው ሀገሮች የሰጡት እንደ 

“አጎዋ” ዓይነት ከቀረጥና ከኮታ ነፃ የሆኑ የገበያ ዕድሎችን ይበልጥ በማስፋት ተጠቃሚ መሆንን የሚያካትቱ 

ናቸው።  

   እርግጥ ርዕሰ ጉዳያችን የሆነውን መልካም አስተዳደር ዕውን ለማድረግና ተግዳሮቶችን በብቃት ለማለፍ የሚከተሉት 

ሁኔታዎች ታሳቢ እንደሚሆኑ መገንዘብ ይገባል። በዕቅድ ዘመኑ የልማታችንና ፈጣን ዕድገታችን የማይተካ አስተዋፅኦ 

የሚያደርገውና የግብርናው ዘርፍ ዕድገት ዋና ምንጭ ይሆናል፡፡  

ከዚህ አኳያ ለውጥ ማምጣት የጀመሩትን የስትራቴጂክ የምግብ ሰብሎች ምርታማነትና ጥራት የበለጠ ከማሳደግ 

በሻገር የላቀ ዋጋ የሚያወጡ የኢንዱስትሪ ግብዓቶችና የኤክስፖርት ምርቶች ላይ የልማት ቀጣናን ማዕከል ያደረገ 

ርብርብ በማድረግ ልዩ ትኩረት ይሰጣል፡፡  

በመሆኑም የመስኖ ግብርና የአበባ፣ የአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም የእንስሳትና ዓሣ ሀብት ልማት ሥራን በከፍተኛ 

ደረጃ ማስፋፋት ላይ ልዩ ትኩረት ይሰጣቸዋል፡፡ በምርት ሂደት ውስጥ ተዋናይ የሆኑ የአርሶ-አደሩና የአርብቶ-አደሩ 

የቤተሰብ ግብርና ተጠናክሮ የሚቀጥል ሆኖ የአርሶ-አደሩ የተማሩ ወጣቶችና የግል ባለሃብቱ ቅንጅት ልዩ ትኩረት 

ተሰጥቶ ይሠራል፡፡ ይህንን ለማድረግም በግብርና ልማትና ግብይት ውስጥ ያሉ የሥርዓት ማነቆዎችን በአስተማማኝ 

ደረጃ መፍታት ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡      

የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ራዕይ ራሱን ችሎ በመቀመጡ ሳቢያ ላለፉት 12 ተከታታይ ዓመታት 

የተመዘገበውን ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገት ለማስቀጠልና የመካከለኛ ገቢ ራዕዩን ለማሣካት በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

የሚመዘገበው እመርታና በኢኮኖሚው ላይ የሚከሰተው መዋቅራዊ ለውጥ ልዩ ትኩረት አግኝተዋል። ከዚህ ጎን 

ለጎንም የኢኮኖሚው የማምረት አቅም ላይ ለመድረስ ቅልጥፍና መጨመርና አምራች ዘርፎች ለጥራት፣ ለምርታማነት 

እና ለተወዳዳሪነት የላቀ ድርሻ እንዲኖራቸው ታስቧል። ከዚህ በተጨማሪም የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማትና 

ፕሮጀክቶች ማኔጅመንት አቅምን የማጎልበት ስራ በአግባቡ ለመምራት የሚያስችል የፖሊሲና ስትራቴጂ ማዕቀፍ 

ተዘጋጅቷል።  

የከተማነት መስፋፋት ፈጣን ዕድገትና መዋቅራዊ ለውጥ አስተዋፅኦ የጎላ እንዲሆን ለማስቻል እና ከሚጠበቀው 

ፈጣን ኢንዱስትራላይዜሽን እንቅስቃሴ ጋር ለማጣጣም የሚያስችል ዕቅድ ተተልሟል። እንዲሁም ለሀገር ውስጥ የግል 

ባለሀብቶች ትራንስፎርሜሽን ልዩ ትኩረት ተሰጥቷል፡፡  

በአነስተኛና ጥቃቅን ደረጃ የሚገኙትን ኢንተርፕራዞች ወደ መካከለኛ እና ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ የማሸጋገርና 

በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩትን ደግሞ በተደራቢ ለራሳቸው የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን በማምረት የገቢ ምርትን 

በመተካት ላይ እንዲያተኩሩ አስፈላጊውን ድጋፍ ለመስጠትም ታቅዷል፡፡ የሰው ሃብት ልማትን በቴክኖሎጂ አቅም 

ተደግፎ ስራውን እንዲያከናውን ለማስቻልም ሰፊ ስራ ይከናወናል። 
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   በዕቅድ ዘመኑ ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ለመገንባት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ለመስራትም 

ዕቅድ ተይዟል፡፡ እንደሚታወቀው ሀገራችን ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ልማት ስትራቴጂን 

በማዘጋጀትና በመተግበር ከአፍሪካ ቀዳሚ ናት፡፡ በአፍሪካ ደረጃም በጉዳዩ ዙሪያ የተደራዳሪነት ሚናዋን ተወጥታለች፤ 

እየተወጣችም ነው።  

በመሆኑም በቀጣዩቹ አምስት ዓመታት የአካባቢ ሙቀት ሳቢ ጋዞችን ልቀት በመቀነስ፣ አረንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገንባት 

የእንስሳትና የሰብል ምርታማትን በማሳደግ የአርሶና አርብቶ አደሩን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ፣ የካርቦን ልቀትን 

ለመቀነስ ደንን መጠበቅና ማልማት፣ ከታዳሽ ኃይል ምንጭ የኤሌክትሪክ ኃይል በሰፊው ማመንጨትና ዘመናዊና ኃይል 

ቆጣቢ ቴክኖሎጂዎችን በትራንስፖርት፣ በኢንዱስትሪና በህንፃ ኮንስትራክሽን ዘርፎች በመጠቀም በኩል ሰፋፊ ስራዎች 

ይከናወናሉ፡፡ 

ታዲያ ከላይ የተዘረዘሩትን ዋነኛ ስራዎች ማከናወን ከተቻለ የፖለቲካ ኢኮኖሚው ኪራይ ሰብሳቢነት የበላይነት 

ከያዘበት ወደ ልማታዊነት የበላይነት ወደ ያዘበት መሸጋገሩ አይቀሬ ነው። በመሆኑም በአንድ ወገን ልማታዊነትን 

የሚያጐለብቱ ድጋፎችን በጥራት በማቅረብ፣ በሌላ በኩል የኪራይ ሰብሳቢነት ዋነኛ ምንጭ ሆነው የተለዩትን ጉዳዮች 

በልዩ ትኩረት በማድረቅ ኪራይ ሰብሳቢነት፣ ሙስናና ብልሹ አሠራሮችን በቁጥጥር ሥር በማዋል ልማታዊነት የበለጠ 

እንዲጐመራና የአንበሳውን ድርሻ እንዲይዝ ማድረግ ይቻላል። ይህም መልካም አስተዳደርን ዕውን ከማድረግና በዘርፉ 

የሚታዩ ችግሮችን ለመቅረፍ እጅግ ወሳኝ ድርሻ ይኖረዋል።  

ይህ ማለት ግን እስከዛሬ ድረስ አንዳችም ዓይነት የመልካም አስተዳደር ስራዎች ገቢራዊ አልሆኑም ማለት 

አይደለም። መንግስትና ህዝቡ ችግሩን በሂደት ለመፍታት ሀገር አቀፍ የስነ-ምግባርና የፀረ-ሙስና ኮሚሽን በማቋቋምና 

ተጨባጭ እርምጃዎችን በመውሰድ ዘርፈ ብዙ ተግባራትን አከናውነዋል። 

እንደሚታወቀው ባለፉት ዓመታት መልካም አስተዳዳርን ለማስፈን በሁሉም የሀገራችን አካባቢዎች ህብረተሰቡን 

በተደራጀ መልኩ የማንቀሳቀስ ሥራዎች ተከናውነዋል፡፡ በተለይም በገጠሩ አካባቢ መልካም ውጤቶች ተገኝተዋል፡፡ 

እስሁን ድረስ የተከናወኑት ተግባራት ውጤታማ ቢሆኑም አሁንም ጠንካራ ሥራ መከናወን እንዳለበት አይካድም።  

ልማታዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚ መገንባትና ኪራይ ሰብሳቢነትን ለማዳከም የዛሬ 14 ዓመት ገደማ በተካሄደው የተሀድሶ 

መስመር ተግባራዊ መሆን ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ መልካም ውጤቶችን ማስመዝገብ ተችሏል፡፡ ታዲያ አሁንም 

በገጠር ልማታዊ የፖለቲካ ኢኮኖሚ የበላይነት ያለው እንዲሆንና የግብርናና የገጠር ትራንስፎርሜሽንን ለማምጣት 

የበለጠ መትጋት ያስፈልጋል።  

በአንፃሩም በከተሞች የበላይነት ያለው የኪራይ ሰብሳቢነት የፖለቲካ ኢኮኖሚ የሚያሳየን ነገር ቢኖር ኪራይ 

ሰብሳቢነት አስተሳሰቡ ዛሬም ስር የሰደደ መሆኑን ነው። እናም ልማታዊነትን ይበልጥ በማጐልበትና ኪራይ 

ሰብሳቢነትን ከምንጩ በማድረቅ ፖለቲካ ኢኮኖሚው ልማታዊ እንዲሆን ማድረግ ይገባል፡፡  

ይህን የዕቅዱን ትልም ዕውን ለማድረግ የፖለቲካ አመራሩና የሲቪል ሰርቪስ ሠራተኛው ከህዝቡ ጋር በተደራጀ 

መንገድ በመቀናጀት መስራት ይገባቸዋል። ለዚህ ደግሞ ‘ይህ ስራ የእገሌ ነው’ ሳይባል ሁሉም የበኩሉን ገንቢ ሚና 

ሊጫወት ይገባል። እርግጥ ሀገራችን አረጋግጠዋለሁ ብላ ለተነሳችው የህዳሴ ጉዞ ትልልቆቹ አደጋዎች ሙስና እና 
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ኪራይ ሰብሳቢነት መሆናቸው ሳይታለም የተፈታ ጉዳይ ነው። እናም አደጋዎቹን ለመዋጋትና ትግሉን በልማታዊና 

ዴሞክራሲያዊ  እሳቤ የበላይነት ለመደምደም በርካታ ስራዎችን ማከናወን የግድ በመሆኑ በዕቅዱ ተይዟል።  

በተለይም የመንግሥትን ፖሊሲዎችና ፕሮግራሞች ይበልጥ የማስፈፀምና አገልግሎቶችን ለዜጐች በብቃት የማድረስ ዋና 

ተልዕኮ የተሸከሙት ልማታዊ የፖለቲካ አመራሩና የሲቪል ሰርቪስ የመፍጠር እንዲሁም በሁሉም የአስተዳዳር 

እርከኖች በየደረጃው የሚገኘውን የሰው ኃይል በተከታታይ አጠናከሮ ማብቃት በቁልፍነት የሚከናወን ተግባር ነው— 

በሁለተኛው የአምስት ዓመት “ዕትዕ”፡፡ 

ከዚህ ጎን ለጎንም በዕቅድ ዘመኑ ማንኛውም ተቋም በአሰራሩና በአደረጃጀቱ የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥን 

ባልተሸራረፈ መልኩ በመከተልና የአገልግሎት አሰጣጡም ተገልጋዮችን የሚያረካ፣ ቀልጣፋና ተልዕኮውን በተሟላ 

ውጤታማነት መፈጸም እንዲችል አስፈላጊው ክትትልም ሆነ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዷል፡፡ የውጤት ተኮር ስርዓት 

ትግበራው የተጠናከረ የመንግስት የአፈጻጸም አመራር ማዕቀፍ እንዲሆንም ይደረጋል፡፡  

የሲቪል ሰርቪሱ ተግባራት በዚህ ብቻ የተገደቡ አይደሉም። ፈጻሚው አካል በለውጥ ሰራዊት አግባብ እንዲንቀሳቀስ 

ለማስቻል የተጠናከረ የለውጥ ሰራዊት እንዲገነባ ይደረጋል፤ የአቅም ግንባታ ስራው እንደተጠበቀ ሆኖ፡፡ ይህ ሲሆንም 

ከሲቪል ሰርቫንቱ አኳያ የሚታዩ የመልካም አስተዳደር ችግሮች እየተቀረፉና በአመዛኙ መልስ እያገኙ ይሄዳሉ። 

ተደጋግሞ እንደተገለፀው በሀገራችን ነባራዊ ሁኔታ መልካም አስተዳደርን የማረጋገጥ ጉዳይ የምርጫ ሳይሆን የህልውና 

ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም በሁለተኛው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ማጠናቀቂያ የህዝብ እርካታና አመኔታ 

ደረጃ አሁን ካለበት 60 በመቶ ወደ 85 በመቶ ለማድረስ ግብ ተይዟል፡፡  

ለመልካም አስተዳደር መስፈን ዋና መሳሪያ የሆነውን የግልፅነትና ተጠያቂነት ሥርዓት በሁሉም መንግስት ተቋማት 

ለመዘርጋት በሚቀጥለው የዕቅድ ዘመን በፌዴራልና በክልል የመንግስት ተቋማት የዜጎች ቻርተርን በተሟላ ሁኔታ 

በመተግበር በተቋማት የግልፅነትና የተጠያቂነት አሰራር የበለጠ እንዲጎለብት የሚያስችሉ ስራዎች ይከናወናሉ፡፡  

በሁለተኛው የልማት ዕቅድ በትግበራ ላይ ያሉት ሁሉም የሪፎርም ፕሮግራሞች በሁሉም የአስተዳደር እርከኖች በተሟላ 

ሁኔታ እንዲተገበሩና ለውጡ ስር እንዲሰድና ተቋማዊ ባህል እንዲሆን ብርቱ ጥረት ይደረጋል፡፡  

በመሆኑም በቀዳሚው ዕቅድ ወቅት ኪራይ ሰብሳቢነትንና ሙስናን ከምንጩ ለማድረቅ ይቻል ዘንድ፤ በመሬትና በታክስ 

አስተዳዳር፣ በመንግሥት ፋይናንስና ግዥ አስተዳደር እንዲሁም በንግድ ውድድር ሥርዓት ላይ የተጀመሩት የሪፎርም 

ሥራዎች የበለጠ ጥልቀት እንዲያገኙና ዳር እንዲደርሱ ብሎም ተቋማዊ ባህል ሆነው እንዲዘልቁ የማድረጉ ጥረት 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል ይደረጋል፡፡ 

ከታክስ አሰባሰብ ስርዓቱ ጋር በተያያዘም፣ ሥርዓቱን የማሻሻልና በተሟላ ሁኔታ ተግባራዊ የማድረግ ስራዎች ዕውን 

እንዲሆኑ በትጋት ይሰራል። በዚህ መሰረትም የግብር ከፋዩ ገቢና ንብረት በትክክል የሚታወቅበት እንዲሁም ህጋዊ 

ዕውቅና እና ጥበቃ የሚያገኝበት ዘመናዊ የመረጃ ሥርዓት ተዘርግቶ ገቢራዊ ይሆናል፡፡  

የጉምሩክ ሥነ ሥርዓቱንም ልማታዊውን ባለሃብት ከማደናቀፍ ይልቅ ተወዳዳሪ እንዲሆን የሚያደርግ ደረጃ ላይ 

እንዲደርስ ለማድረግ ታስቧል፡፡ የሽያጭ ማሽኖችን መጠቀምና ግብይት የማካሄድ ሥራ በሁሉም የንግድ ማህበረሰብ 

አካላት ተግባራዊ ይሆናል፡፡ በዚህ መረጃ ላይ በመመስረት ፍትሃዊ የታክስ አስተዳደር ሥርዓት ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ 



6 
 

ግብር ከፋዩን የማስተማርና በመጨረሻም በህዝቡ ተሳትፎ የታጀበ ፈጣን የህግ ማስከበር ሥራ በማከናወን በኪራይ 

ሰብሳቢዎች ላይ ፈጣን ተጠያቂነት እንዲረጋገጥ ይደረጋል፡፡ 

ይህ ብቻ አይደለም። ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘም ሰፊ ዕቅድ ተይዟል። የከተማ መሬትና በመሬቱ ላይ ያለውን 

ንብረት በዘመናዊ መረጃ ሥርዓት የመመዝገብና የማወቅ፣ በመሬቱ ላይ ማን ምን መብት እንዳለው የተሟላና 

ወቅታዊ መረጃ የመያዝ፣ ሕጋዊ ዕውቅና እና ጥበቃ እንዲያገኝ የማድረጉ ተግባር በተሟላ ሁኔታ እውን እንዲሆን 

ይደረጋል፡፡  

በመረጃው ላይ በመመርኮዝም መሬት ይበልጥ ልማታዊ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል የአቅርቦት ሥርዓት 

እንዲኖር ይደረጋል፡፡ መሬትን ጨምሮ የገቢና የንብረት መረጃና የንግድ እንቅስቃሴ መረጃ ሥርዓት ለመፍጠር ዕቅድ 

ተይዟል፤ በቀጣዩቹ አምስት ዓመታት። እርግጥ ይህ አሰራር በኢኮኖሚውና በፖለቲካው መስክ ግልፅነትና ተጠያቂነትን 

በማስፈን ረገድ የሚጫወተውን ሚና የላቀ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ መንግስት ሁሉን አቀፍ ርብርብ እንደሚያካሂድ 

በዕቅዱ ላይ ተመልክቷል፡፡  

ታዲያ እዚህ ላይ አንድ ዕውነታን መዘንጋት አይኖርብንም። እርሱም የህግ የበላይነት ጉዳይ ነው። በማንኛውም 

ማህበረሰብ ውስጥ የህግ የበላይነት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። እናም የህግ የበላይነትን ለማረጋገጥ 

በፍትህ አስተዳደር ስርዓቱ ውስጥ ያሉትን ከሙስና እና ከአድልኦ የፀዳ አሰራርን በማስወገድ ተግባሩን ውጤታማ 

ማድረግ ይገባል።  

በመሆኑም የፍትሕን ውጤታማነት ማጠናከር፣ ሕጐችን ማሻሻል እንዲሁም አፈፅፀምና አተረጓጐማቸው ከሕገ 

መንግሥቱ ጋር የተጣጣሙ እንዲሆኑ ማድረግ፣ የዳኝነት ሥርዓትና የፍርድ ቤት ነፃነትን፣ ግልጽነትንና ተጠያቂነትን 

ማረጋገጥ ያስፈልጋል።  

ከዚህ በተጨማሪም የሕግ አስከባሪ ተቋማትን በሰው ኃይል በእውቀት፣ በክህሎትና በቁሳቁስ እንዲጠናከሩ ማድረግ፣ 

የህብረተሰቡ ሕገ-መንግሥታዊ ግንዛቤና ንቃተ ሕግ እንዲጐለብት የተቀናጁ ሥራዎችን መሥራትና ግጭቶችን በሰላማዊ 

መንገድ የመፍታት ባህልና ልምድ እንዲዳብር የማድረግ ስራ በሁለተኛው “ዕትዕ” የተያዙ ገዳዩች ናቸው።  

ታዲያ እነዚህ ሁኔታዎች ገቢራዊ ከሆኑ አድልዖዊ ዝንባሌዎችን ከህዝቡ ጋር ሆኖ በመታገል ሥርዓቱ የህዝብ 

አመኔታን ያተረፈ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል፡፡ በዚህ ረገድም የመልካም አስተዳደር ተግዳሮቶችን በሂደት መፍታት 

እንደሚቻል እሙን ነው። 

ፈጣንና ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሀገራችን ህዝቦች በልማት ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች የልማት ዕቅዶች እና 

ፕሮግራሞች ቀረፃ እንዲሁም በአፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ሂደት እያሳዩት ያለ ተሳትፎ በሁለተኛው የዕድገትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

እርግጥ የህዝቦችን ተሳትፎ በማጐልበት፣ ግልፅነትን በማስፈን፣ ተጠያቂነትን በማረጋገጥ የመንግስት አገልግሎቶችን 

ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በዕቅድ ዘመኑ መሰራቱ ማንኛውም ልማታዊ ውጥን ያለ 

ህዝቡ ተሳትፎ እውን ሊሆን እንደማይችል የሚያሳይ ነው፡፡ ታዲያ ይህን በመልካም ልማታዊ አስተዳደር ውስጥ 

ገቢራዊ ለማድረግ የግልፅነትና ተጠያቂነት መርሆዎች በሁሉም ደረጃ ተጠናክረው መቀጠል ይኖርባቸዋል፡፡ በሁለተኛው 
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የልማት ዕቅድ ላይ ይህ ሁኔታ በአፅንኦት የሚተገበር በመሆኑ ሊያመጣው የሚችለው መዋቅራዊ ለውጥ የትየለሌ 

ሊሆን እንደሚችል ከወዲሁ ለመገመት የሚከብድ አይሆንም። 

ከመልካም አስተዳደር አኳያ ህዝቡ በማናቸውም ህጋዊ የሙያና የብዙሃን ማህበራት በመደራጀት መብትና ጥቅሙን 

እንዲያስከብር ለማስቻል ቀደም ሲል የተጀመሩ ወሳኝ ስራዎች በቀጣዩ የዕቅድ ዘመንም ትኩረት የተሰጠባቸው ነጥቦች 

ናቸው። በዚህም ተቋማዊ አቅምን ለማሳደግና እንዲሁም የዴሞክራሲ ባህልን ለማጐልበት ወሳኝ የሆኑ ስራዎች 

ይከናወናሉ፡፡  

ከዚህ ጎን ለጎንም የፌዴራልና የክልል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤቶች ህግ የማውጣት ሥልጣናቸውን በብቃት 

እንዲፈፅሙና አስፈፃሚውን አካል የመከታተልና የመቆጣጠር ተልዕኳቸውን በተሟላ ሁኔታና በብቃት እንዲወጡ 

ለማድረግ አቅማቸው ይበልጥ እንዲጐለብት እንደሚደረግ ዕቅዱ ያትታል፡፡ ይህም በየደረጃው የሚታዩትን የመልካም 

አስተዳደር ህፀፆችን ለመቅረፍና የተጠያቂነት ስርዓትን ይበልጥ ለመዘርጋት ምቹ ሁኔታ መፍጠሩ አይቀሬ ነው። 

የፌዴሬሽንና የብሔረሰብ ምክር ቤቶች የፌዴራል ሥርዓቱ ይበልጥ እንዲጠናከር የህገ- መንግሥቱ መሠረታዊ 

መርሆዎችና አተገባበሩ በህዝብ ዘንድ የበለጠ እንዲሠርፅ፣ የብሔሮች ብሔረሰቦች ህዝቦች እኩልነትና አንድ 

የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ የመፍጠር ጉዞ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የሃይማኖቶች እኩልነትና የሴኩላሪዝም 

መርሆዎች ይበልጥ እንዲሠርፁና የመቻቻልና የጋራ እሴቶች እንዲጐለብቱ የማድረግ ስራዎች ይከናወናሉ። ሀገራችን 

ውስጥ ለፅንፈኝነትና ለአክራሪነት አስተሳሰቦች ምቹ የሆነ ቦታ እንዳይፈጠር የሚያደርግ ንቅናቄ ከሌሎች አስፈፃሚ 

አካላት ጋር በመቀናጀት በወሳኝ መልኩ እንዲሰራ ይደረጋል፡፡ 

እንደሚታወቀው ባለፉት 14 የተሃድሶ ዓመታት በሀገራችን የሰላም፣ የልማትና የዴሞክራሲ ግንባታ ጉዳዩች እንዲሁም 

በህገ-መንግስታዊ የማዕዘን ድንጋዩች (Pillars of the constitution) ዙሪያ ብሔራዊ መግባባትን 

ለመፍጠር ዘርፈ ብዙ ተግባራት ተከናውነዋል።  እርግጥ ብሔራዊ መግባባት ማለት ሁሉም ዜጋ በሁሉም ጉዳዩች ላይ 

መግባባትን ይፈጥራል ማለት አይደለም—አብዛኛው ዜጋ ቁልፍ በሆኑ ሀገራዊ ጉዳዩች ዙሪያ የጋራ መግባባባትን ይይዛል 

ማለት እንጂ። ያም ሆኖ ግን እስካሁን ድረስ የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሀገራችን ውስጥ እያደገ መጥቷል። 

በተግባርም እየተገለፀ ነው። ለአብነት ያህል የህዳሴውን ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ብቻ መጥቀሱ ተገቢ ይመስለኛል።  

ምንም እንኳን የብሔራዊ መግባባት ጉዳይ ሀገራችን ውስጥ እየጎለበተ ቢሆንም፣ ተግባሩን ይበልጥ ለማጎልበት በዕቅዱ 

ላይ እንዲያዝ ተደርጓል። በመሆኑም ብሔራዊ መግባባቱ የበለጠ ጥልቀትና ስፋት እንዲኖረው ትምህርት ቤቶች፣ 

የሃይማኖት ተቋማት፣ የመንግሥት የተለያዩ አካላት፣ ብዙሃን ማህበራት፣ የሙያ ማህበራት፣ የምርምርና የሃሳብ 

አመንጪ ተቋማትና የህዝብ የግል ሚዲያዎች የበኩላቸውን አስተዋፅኦ እንዲያደርጉ በዕቅድ ተይዟል።  

ከዚህ አኳያ የሚዲያና ኮሙኒኬሽን ተቋማት በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ የአስተሳሰብ የበላይነት እንዲፈጠርና የጋራ 

መግባባቱ ይበልጥ የተጠናከረ መሰረት እንዲኖረው የማድረግ ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል፤ አቅማቸው እንዲጎለብትና 

የተጣለባቸውን ተልዕኮ በብቃት እንዲወጡ ድጋፍ እንደደረግላቸው በማሰብ ጭምር።  

የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ የሕዝብና የሙያ ማሕበራት ግልፅነትና ተጠያቂነት ባለው አግባብ እንዲደራጁና 

እንዲጠናከሩ የተጀመረው ምቹ ሁኔታ ይበልጥ እንዲጎለብት ታስቧል፤ በዕቅዱ ላይ እንደተቀመጠው፡፡ ሕገ-መንግስታዊውን 

የመደራጀት መብት ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ በሀገራችን ዘላቂ የዴሞክራሲ ሥርዓት እየተጠናከረ መምጣቱን 
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የሚያሳየው የማሕበራትና የበጐ አድራጐት አደረጃጀቶችም እንዲሁ እንዲጎለብቱ ይደረጋል። ይህም የኪራይ 

ሰብሳቢነትን አመለካከትና ተግባር የሚንድ ይሆናል። 

በአጠቃላይ በቅርቡ በህዝብ ተወካዩች ምክር የፀደቀው “ሁለተኛው ዕትዕ” የሀገራችን ህዝቦች በየጊዜው 

የሚያነሷቸውንና መንግስትም በተለያዩ ወቅቶች ችግሩን ለመፍታት ቃል የገባበትን የመልካም አስተዳደር ተግዳሮቶችን 

የሚቀርፉ ናቸው። ቀደም ሲል ያነሳኋቸው የዕቅዱ ዋና ዋና ጉዳዩችና በመጪው አምስት ዓመታት ሊከናወኑ የታሰቡት 

ወሳኝ ተግባራት የችግሩን ምንጭ በማድረቅ ረገድ የሚኖራቸው ሚና የላቀ ነው። ታዲያ በዕቅዱ ላይ እንደተመለከተው 

ያለ ህዝቡ ዙሪያ መለስ ተሳትፎ የሚከናወን አንዳችም የልማት ተግባር አይኖርም። እናም ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ 

ይገባል—ሃምሳ ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ፣ ለሃምሳ ሰው ግን ጌጡ ነውና።   

 

 


