
 

የኢህአዴግ ምክር ቤት የ2008 በጀት አመት ያለፉት ወራት የድርጅትና የመንግስት 
ስራዎችን አፈጻጸም ግምገማ እየቀጠለ ነው፡፡ 
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የኢህአዴግ ምክር ቤት የ2008 በጀት አመት የፖለቲካና የድርጅት ስራዎች፣ የመልካም አስተዳደርና 
የዴሞክራሲያዊ ስርአት ግንባታ ስራዎች እና የልማት ስራዎችን ያለፉት ወራት አፈፃፀም በመገምገም የቀሪ 
ጊዜያት አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው እለት መጀመሩን የኢህአዴግ ምክር ቤት 
ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡  

“ህዝባዊ አደራን በላቀ ዕድገትና ትራንስፎርሜሽን” በሚል መሪ ቃል የተካሄደው 10ኛው የኢህአዴግ 
ድርጅታዊ ጉባኤ በስኬት በተጠናቀቀ ማግስት የጉባኤውን ውሳኔዎች መሰረት በማድረግ በየደረጃው እቅድ 

ተዘጋጅቶና ፈጻሚን የማዘጋጀት ስራ ተከናውኖ ወደ ስራ መገባቱን ተመልክቷል፡፡ ም/ቤቱ የዝግጅት ምዕራፍ 
ተግባራት አፈፃፀም ከአካባቢ አካባቢ ያለው ልዩነት እንደተጠበቀ ሆኖ ካለፉት አመታት በተሻለ ሁኔታ 
ለተለያዩ አካላት ግምገማዊ ስልጠናዎች የተሰጡበትና የመንግስትንና የድርጅት መዋቅርን በየደረጃው 
በማጠናከር ወደ ምልዓተ ህዝቡ ለመዝለቅ የተደረገው ጥረት የተሻለ እንደነበረ ገምግሟል፡፡ ይሁንና 
የአመለካከት፣ የክህሎት፣ የግብዓትና ግብይት ስርዓት አሟልቶና ፈትቶ ወደ ተግባር ምዕራፍ ያለመሸጋገር፣ 
የእቅድ ዝግጅትና ፈጻሚን የማዘጋጀት ስራዎች ወደ ታችኛው መዋቅር ሲወርዱ ደካማ የመሆንና በዝግጅት 
ምእራፍ የተፈጠረው ንቅናቄና የጋራ መግባባት ወደ ተግባር ምዕራፍ ሲሸጋገር የሚፈለገውን ግለት ጠብቆ 

ያለመሄድ ችግሮች እንደነበሩ በመገምገም ለቀጣይ ትምህርት ሊወሰድባቸው እንደሚገባ ም/ቤቱ 
ገምግሟል፡፡  

 በገጠርና በከተማ የልማት ስራዎች በተደራጀ የልማት ሰራዊት ለመምራት እየተደረገ ያለውን ጥረት 
በጥልቀት ያየው ምክር ቤቱ በተለያዩ መስኮች የድርጅት፣ የመንግስትና የህዝብ የተደራጀ እንቅስቃሴ ከጊዜ 
ወደ ጊዜ እየጎለበተ መምጣቱን የገመገመ ሲሆን በበጀት አመቱ በሁሉም የልማት መስኮች ተልእኮውን 
በብቃት የሚወጣ የልማት ሰራዊት የመገንባት ግብ ለማሳካትም በቀሪው ጊዜያት ርብርብ መደረግ እንዳለበት 
አጽንኦት ሰጥቶታል፡፡ በመስኖ ልማት ያሉትን የውሃ አማራጮች አሟጦ በመጠቀም በአንድ በኩል ባለፈው 
ዓመት በኤልኒኖ ሳቢያ የተከሰተውን የምርት መቀነስ ለማካካስ የሚያስችል ምርት ማምረትና በሌላ በኩል 
ደግሞ የሁለተኛውን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የምርት ዕድገት ግብ ለማሳካት በማለም የመስኖ ስራ 

ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ሲሰራ እንደነበር የገመገመው ምክር ቤቱ በእስካሁኑ አፈጻጸም 2 ነጥብ 5 

ሚሊዮን ሄክታር መሬት በመስኖ በመሸፈን የእቅዱን 81.6% ማከናወን መቻሉን ተመልክቷል፡፡ የመስኖ 
ልማት አፈፃፀሙ በአንፃራዊነት ካለፉት አመታት ከነበረው አፈጻጸም የተሻለ ቢሆንም በሁሉም ክልሎች 
የመስኖ ልማት ተግባራት በተደራጀ የልማት ሰራዊት ለማከናወን ከተያዘው ግብ አኳያ ከክልል ክልል ልዩነት 
መኖሩ በግምገማው ታይቷል፡፡  

የተፈጥሮ ሀብት ልማትን በተመለከተ በበጀት አመቱ 8ሺ334 የማህበረሰብ ተፋሰሶች ተለይተው የልማት 

ዕቅድ እንዲዘጋጅላቸው የተደረገ ሲሆን እስከ 20 ሚሊዮን የሚሆን ህዝብ ለማሳተፍ ታቅዶ ወደ ተግባር 



ተገብቷል፡፡ የተፋሰስ ልማት ስራውን ሰራዊቱ በተደራጀ መንገድ የመስራትና የመገምገም ልምዱ እየጎለበተ 
መምጣቱ፣ አደረጃጀቶች በተቀመጠላቸው ጊዜ መሰረት ተግባሩን ለመፈፀም ያሳዩት ትጋት፣ የሴቶችና 
የወጣቶች ተሳትፎ መጠናከሩ፣ ከዚህ በፊት ይታይ የነበረው የጥራት ጉድለትም መሻሻል የታየበት መሆኑን 

በጥንካሬ ገምግሟል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ የተፋሰስ ስራ የተሰራባቸው አከባቢዎች በስነ-ህይወታዊ ዘዴ 
የማጠናከርና የመንከባከብ ስራ እንዲሁም በተፋሰስ ልማቱ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራ 
በቀጣይ ትኩረት እንደሚሻ አጽንኦት ተሰጥቶታል፡፡  

ኢህአዴግ ከልማታዊ ዴሞክራሲያዊ ባህሪው በመነሳት የህብረተሰቡን ተሳትፎና ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ 
በሚያደርገው ከፍተኛ ርብርብ ማእቀፍ ውስጥ የወጣቶችና የሴቶች ተሳትፎና ተጠቃሚነት የማረጋገጥ ጉዳይ 
በልዩ ትኩረት መሰራት እንዳለበት አቅጣጫ ተቀምጦ ወደ ተግባር መገባቱን የተመለከተው ምክር ቤቱ 
በበጀት አመቱ የስራ እድል ፈጠራ ስራዎች መከናወናቸውንም ገምግሟል፡፡ ይሁን እንጂ አፈጻጸሙ ካለው 
ከፍተኛ የስራ አጥ ቁጥር አኳያ ሲታይ ዝቅተኛ መሆኑንና የስራ እድል ፈጠራው በልዩ ትኩረት መስራት 
እንደሚገባና ስራ ላልያዙ ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ዘርፈ ብዙ ተግባሮችን ማከናወን አስፈላጊ መሆኑን 

ም/ቤቱ በስብሰባው አጽንኦት ሰጥቶ ተወያይቶበታል፡፡   

የሀገራችንን ወጣቶችና ሴቶች ከልማቱ ይበልጥ ተጠቃሚ ለማድረግ እስካሁን በስራ ላይ የዋሉ የልማት 
ፓኬጆች ያስገኟቸውን ውጤቶችና እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችን በመዳሰስና አፋጣኝ መፍትሄ በመስጠት 
ወጣቶችና ሴቶች ያላቸውን እምቅ የልማት አቅም ተጠቅመው በየደረጃው ባለው የአገሪቱ እድገት ይበልጥ 
ተሳታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚጠይቅም ምክር ቤቱ አስምሮበታል፡፡ የስራ እድል ፈጠራ ልዩ 
ትኩረት የሚያስፈልገው መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት የወጣቶችን ተሳትፎና ተጠቃሚነት በበላይነት 
የሚያስተባብር የሚመለከታቸው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶችና ተጠሪ ተቋማት የተካተቱበት ብሄራዊ 
አስተባባሪ ኮሚቴ ተቋቁሞ ወደ ስራ መገባቱንና ስራው ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም አጽንኦት ሰጥቶታል፡፡  

ምክር ቤቱ በዛሬው የስብሰባ ውሎው ከፍተኛ ትኩረት ሰጥቶ ከተወያየባቸው ጉዳዮች የመልካም አስተዳደር 
ስራዎች አፈጻጸም ይገኝበታል፡፡ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የንቅናቄ እቅድ ተዘጋጅቶ ወደ 
ተግባር መገባቱን የተመለከተ ሲሆን በየደረጃው ከህዝቡ ጋር በተካሄዱ ውይይቶች ህዝቡ በነጻነት ሃሳቡን 
የሰጠበትና አመራሩንና ፈጻሚውን ፊትለፊት መታገል የጀመረበት ሁኔታ መታየቱን በጥንካሬ ገምግሟል፡፡ 
በየደራጃው በተፈጠሩት የህዝብ መድረኮች ላይ ህዝቡ ችግሮች መፈታት መጀመራቸውንና ተጠናክረው 
መቀጠል እንደሚገባቸው፣ አሁንም በየመስኩ ህዝቡን ለምሬትና ለእንግልት የሚዳርጉ ችግሮችና ማነቆዎች 
መኖራቸውንና ህዝቡ ችግሮቹ እንዲፈቱለትና የውይይት መድረኮቹም ተጠናክረው መቀጠል እንደሚገባቸው 

የጠየቀ መሆኑን የተመለከተው ም/ቤቱ የህዝቡ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው 
አጽንኦት ሰጥቶታል፡፡  

በዛሬዋ ቀን ከከፍተኛ አመራሩ ጀምሮ በየደረጃው የሚገኘው አመራርና አባል የተጠናከረ ግምገማና ሂስ 
ግለሂስ በማደረግ የሚታዩ ችግሮችን ለመፍታትና ድርጅትን ለማጥራት የውስጠ ድርጅት ትግል እየተካሄደ 

መሆኑን የገመገመው ም/ቤቱ በቀጣይም ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አስምሮበታል፡፡ የውስጠ ድርጅት 
ትግሉ ከህዝቡ ትግል ጋር ተጣምሮ የተጀመረውን የፀረ ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል አጠናክሮ የማስቀጠልና 
የልማታዊና ዴሞክራሲያዊ አስተሳሰብና ተግባርን የማጎልበት ስራም ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራበት 

ም/ቤቱ አፅንኦት በመስጠት እየተወያዩበት ነው፡፡   



የም/ቤቱ መደበኛ ስብሰባ አሁንም እየቀጠለ ነው፡፡  

 


