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መልካም አስተዳደርን በማስፈን የልማት ጉዞን ማፋጠን 

ወንድይራድ ኃብተየስ 08-16-17 

 

በኢትዮጵያ እውን በሆነው ባልተማከለው ፌዴራላዊ ሥርዓት መሠረት ዜጎች የፖለቲካ መሪዎቻቸውንና 

ተወካዮቻቸውን ከቀበሌ እስከ ፌዴራል ደረጃ ድረስ ይሾማሉ፤ ይሽራሉ። ህዝቡ በምርጫ ካርዱ አማካይነት በቀጥታ 

የሥልጣን ባለቤት የሆነበት ይህ አሠራር በሥርዓቱ ውስጥ ወሣኝ ሚና አለው። ይሁንና በህዝቡ በቀጥታ 

የማይመረጡና ሊመረጡ የማይችሉ አካላት መኖራቸው ደግሞ አልቀረም። በዚህ የአሠራር ማዕቀፍ ውስጥ የሚጠቀሱት 

ሥራ አስፈፃሚው፣ ሲቪል ሰርቪሱና የዳኝነት አካላት ናቸው። 

  

እነዚህ አካላት ለመልካም አስተዳደር አተገባበር ያላቸው የማይተካ ሚና ስለሚታወቅ እንደ ማንኛውም ዴሞክራሲያዊ 

አገር በምክር ቤቶች የሚሾሙ ወይም ለምክር ቤቶቹ ተጠሪ የሚሆኑ ናቸው። ሆኖም ግን የየራሳቸው ነፃነት ያላቸው 

አካላት መሆናቸውን መዘንጋት አያስፈልግም። በመሆኑም ሥራ አስፈፃሚውና ሲቪል ሰርቪሱ ማንም እንዳሻው 

የሚፈነጭባቸው አካላት አለመሆናቸውን ማወቅ ይገባል።  

 

ከዚህ ይልቅ ህዝቡና የህዝቡ ተወካዮች በዴሞክራሲያዊ ሁኔታ መክረው ያፀደቋቸውን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና 

ህጎች በተሟላ ሁኔታ የሚያስፈፅሙ እንዲሁም ለሁሉም ዜጋ ያለ አድልኦ ፈጣን አገልግሎት የሚሰጡ መሆናቸውን 

መቀበል የግድ ይላል። ምክንያቱም እነዚህ አካላት ይህን በማድረጋቸው በኢትዮጵያ የህዝብ ሉዓላዊነት መሣሪያዎች፣ 

አገልጋዮችና የመልካም አስተዳደር ፈፃሚዎች ከሆኑ ጥቂት የማይባል ዓመታትን በማስቆጠራቸው ነው።  

 

የሲቪል ሰርቪስ ሥርዓቱ የተጠቃሚው መብትና ጥቅም እንዳይሸራረፍ እንዲሁም ግልፅነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን 

በርካታ ተግባራትን አከናውኗል። ይህ ተግባርም መንግሥት በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ መልካም አስተዳደርን ለማስፈን 

መተኪያ የሌለው ድርጊት መሆኑን እንደሚያምንና በቁርጠኝነት ለመተግበርም በኃላፊነት ስሜት መንቀሳቀሱን 

የሚያመላክት ነው።  

ከዳኝነት ሥርዓቱ ጋር በተያያዘም ህዝቡ በተወካዮቹ በኩል ያፀደቀውን ህገ መንግሥትና ይወክሉኛል ባላቸው አካላት 

አማካይነት የሚወጡ ህጎችን በትክክል መተርጎሙ በዚህ መሠረትም አቅም በፈቀደ መጠን ለባለ ጉዳዩ ፈጣንና 

ትክክለኛ ፍትህን ያለ አንዳች አድልኦ ማገልገሉ ሥር በመስደድ ላይ ነው። ታዲያ እዚህ ላይ ከአገሪቱ ለጋ 

የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ሂደት አኳያ ሲቪል ሰርቪሱም ይሁን የዳኝነት ሥርዓቱ ፍፁማዊ ደረጃ ላይ ደርሰዋል 

ለማለት አያስደፍርም።  

  

ዴሞክራሲው ገና ጅምር በመሆኑ ካለፉት ሥርዓቶች የወረስናቸው የተለያዩ አመለካከቶች እንቅፋት መፍጠራቸው 

አይቀሬ ነው። ይሁንና መንግሥት ይህን ሁኔታ ለመቅረፍ ችግሮቹን በአፋጣኝ ለመፍታት በርካታ ርምጃዎችን ወስዷል። 

እየወሰደም ይገኛል።  

 

እዚህ ላይ የሰለጠነ የሰው ኃይልን በመፍጠርና ሥርዓቱ የሚፈልገውን የሥራ አስፈፃሚና የህግ ተርጓሚ አካላትን 

እውን ለማድረግ የማስፈፀም አቅምን በመገንባት ረገድ የወሰዳቸው ወሣኝ ርምጃዎች ተጠቃሽ ናቸው።  
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የሰው ኃይልን በተግባር ሂደት የማብቃት፣ አሠራርና አደረጃጀትን ለማሻሻል የሚያስችል የሲቪል ሰርቪስና የፍትህ 

አስተዳደር ማሻሻያ ተቀርፆም ወደ ተግባር በመግባት ከፍተኛ ውጤት ተገኝቶበታል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ሊያሰራ 

የሚችልና ወደፊት የሚጎለብት የማስፈፀም አቅምን በሲቪል ሰርቪሱና በዳኝነት ሥርዓቱ ውስጥ ለመገንባት ተችሏል።  

በጥቅሉ ከላይ የተጠቃቀሱት ሌሎች የመልካም አስተዳደር ተግባራት ተከናውነው ውጤት ተገኝቶባቸዋል። ይህን እውን 

ለማድረግም መንግሥት በየደረጃው ተጨባጭ ርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል።  

 

እጅግ በርካታና የተወሳሰቡ የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ችግሮች ካለፉት ሥርዓቶች የተረከብናቸው ቢሆንም 

ብሎም ተግባሩ ምንም እንኳን ጊዜንና ጥረትን ቢጠይቅም ችግሮቹን ለማስወገድ በየደረጃው ተገቢ ናቸው ተብሎ 

የታመነባቸውን ርምጃዎች ተወስደዋል። በመውሰድ ላይም ይገኛል።  

የኪራይ ሰብሳቢነት ፖሊቲካዊ ኢኮኖሚ አስተሳሰብን በልማታዊነት ለመተካት እየተደረገ ያለው ጥረትም ከወዲሁ ተስፋ 

ሰጪ የሆኑ ውጤቶችን ማስመዝገብ ጀምሯል፤ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል። እነዚህ እውነታዎች መልካም 

አስተዳደር በሂደት ሥር የሚሰድ እንዲሁም እያበበ የሚጎመራ መሆኑን የሚያላክቱ ናቸው። ዳሩ በአገራችን እየተገነባ 

ያለው የዴሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ሥርዓት በጊዜ ዑደት ውስጥ አሁን ካለው እመርታ በላይ እያበበ 

መሄዱም አይቀሬ ይሆናል።  

 

መልካም አስተዳደርን ለማስፈን እየተከናወኑ ባሉ ሥራዎች ላይ የህዝብ ቀጥተኛ ተሳትፎ ከማረጋገጥ አንጻር 

የተወሰደው ርምጃ በገጠርም ሆነ በከተማ የላቀ ፋይዳ እንዳለው ይታመናል፡፡ ፍትህና መልካም አስተዳደር ስፋትና 

ጥልቀት እያገኘ የሚጠናከረውና ለቀጣይነቱ ዋስትና የሚያገኘው አሳታፊና ፍትሃዊ የሆነ ፈጣን ልማት በማምጣት ብቻ 

እንደሆነ እሙን ነው፡፡  

 

ፈጣን፣ ፍትሃዊና ቀጣይ ልማትን ለማረጋገጥ መልካም አስተዳደር ቀላል የማይባል አስተዋጽኦ እንዳለው ይታወቃል። 

ለልማት የበላይነት ደግሞ ኪራይ ሰብሳቢነትን መድፈቅ የግድ ይላል። ፍትሃዊ ልማትና መልካም አስተዳደርን 

አስተሳስሮ ማስኬድ ብቸኛው የልማትና የዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ መንገድ ነው። በመሆኑም ፈጣንና ዘላቂ ልማትን 

ለማምጣት መልካም አስተዳደርን ከልማት ጋር አስተሳስሮ ቀልጣፋና ውጤታማ አገልግሎት ማቅረብ ሌላ ለፍትህና 

ለመልካም አስተዳደር መረጋገጥ ወሣኝ ቁም ነገር ነው።  

 

የተለያዩ አገልግሎቶች፣ የልማትና የአስተዳደር ሥራዎች ወጪ ቆጣቢ፣ ቀልጣፋና ውጤታማ በሆነ መልኩ ለነዋሪዎች 

የሚቀርቡበትን የአሠራር ሂደት የሚመለከት  ነው፡፡ ይህንን መርህ በተግባር ለመተርጎም የአገልግሎት ሰጭና ተቀባይ 

መብትና ግዴታን በግልጽ መለየትና ማሳወቅና ሥራዎቹን ለመፈፀም የሚያስችል የአደረጃጀትና የሰው ኃይል አቅም 

መፍጠርን፣ አማራጭና ዘመናዊ የአገልግሎት አሰጣጥ ዘዴዎችን መጠቀም ማዕከል ያደረገ እንቅስቃሴ ይከናወናል፡፡  

 

ይህንን በዋናነት ኅብረተሰቡ ሊከታተለውና በባለቤትነት ሊይዘው የግድ ይላል። መልካም አስተዳደርን ለማስፈንና ኪራይ 

ሰብሳቢነትን በልማታዊነት ለመተካት ቀልጣፋና ፍትሃዊ አገልግሎት መስጠት የሚያስችለው አደረጃጀት አለመፈጠሩ 

ሌላው የዘርፉ ማነቆ ነው።  

ፍትህና መልካም አስተዳደር ማረጋገጥ ከተቻለ ሕዝቡ በምክንያት ላይ የተመሠረተ ድጋፍና ተሳትፎ ለማድረግ ዕድል 

ይኖረዋል። ከዚህም ባሻገር ለዴሞክራሲ ሥርዓት መጠናከር፣ ለአስተማማኝ ሠላም መስፈን እንዲሁም ለህግ የበላይነት 

መረጋገጥ አዎንታዊ ሚና ይኖረዋል።  
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ፍትህንና መልካም አስተዳደርን ለማረጋገጥ በየደረጃው ያሉ አመራሮችንና ሙያተኞችን አቅም በቀጣይነት ማሳደግ፤ 

ስለሚሰጧቸው አገልግሎቶችና ስለሚያከናውኗቸው የልማት ሥራዎች ግልጽ ግቦችን ማስቀመጥ፤ ለህዝቡም በየደረጃው 

ግልጽ ማድረግ ያሻል። 

  

ፍትህንና መልካም አስተዳደርን ለማረጋገጥ ፈርጀ ብዙ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም የተፈለገውን ያህል ውጤት 

ማምጣት ቀላል አልሆነም። ዘርፉ ለበርካታ ዓመታት የነበሩበትን ችግሮች ሙሉ በሙሉ ለመቅረፍ የሚደረገው ጥረት 

መጓተት ታይቶበታል።  

 

እነዚህ ለዘመናት የዘለቁ የፍትህና የመልካም አስተዳደር ተግዳራቶችን ለመሻገር አሁንም ጥረቱ ቀጥሏል። የፍትህ 

ማሻሻያ ተነድፎ ሥራ ላይ ውሏል። ማሻሻያው በዘርፉ የሚታዩ መሠረታዊ ማነቆዎችን በመለየት ችግሮቹን ለመፍታት 

የሚያስችል እንቅስቃሴ እየተደረገ ይገኛል። ፍትህንና መልካም አስተዳደርን በዘላቂነት ማረጋገጥ የሚቻለው ፈጣንና 

ዘላቂ ልማትን በማረጋገጥ ኅብረተሰቡ በየደረጃው ተጠቃሚ መሆን ሲችል ነው።  

 

ሕዝቦቿን መመገብ ያልቻለችና በድህነት የተዘፈቀች አገር ፍትሃዊነትና መልካም አስተዳደርን ማስፈን አትችልም። 

ዜጎች ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል፣ ፍትሃዊ የትምህርትና የጤና አገልግሎት መስጫ ተቋማት ማግኘት፣ ተመጣጣኝ 

የመሠረተ ልማት ተጠቃሚ መሆን ካልቻሉ መልካም አስተዳደር እውን ሆኗል ማለት ያዳግታል። 

  

ልማትን ማረጋገጥ ለፍትህና መልካም አስተዳደር መረጋገጥ የበኩሉ አዎንታዊ ሚና እንዳለው ሁሉ ፍትህንና መልካም 

አስተዳደርን እያረጋገጡ መሄድም ለልማቱ መፋጠን ቀላል የማይባል አዎንታዊ ድርሻ ይኖረዋል። ሁለቱ ዐበይት 

ጉዳዮች እርስ በርሳቸው ተመጋጋቢ ናቸውና።  

ሰፊ የፖለቲካ፣ የምጣኔ ሀብትና የማህበራዊ እንቅስቃሴ ማዕከል በሆነችው ኢትዮጵያ እየተመዘገበ ያለው ፈጣን 

የምጣኔ ሀብት ዕድገት የሚያበረታታ ነው። የፍትህ ዘርፉ በአገሪቱ ልማት የሚኖረውን በጎ ሚና እንዲወጣ በማድረግ 

ረገድ እጥረት ታይቷል። በዚህ የተነሳ ዴሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ዘርፉ ያበረከተው 

አስተዋጽኦ የቀጨጨ ነበር ማለት ይቻላል።  

 

ልማታዊ ፖለቲካ ኢኮኖሚን ለማረጋገጥ እየተደረገ ያለው ጥረት የፍትህ ሥርዓቱን በማሻሻልና መልካም አስተዳደርን 

በማስፈን ረገድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። በገጠር መሠረቱ የተናደው የኪራይ ሰብሳቢነት ፖለቲካል ኢኮኖሚ 

በከተማም መደርመስ እየጀመረ ይገኛል።  

 

ይህንን እየደረመሱ ልማታዊ ፖለቲካል ኢኮኖሚን ለማስረጽ እየተደረገ ያለው ጥረት በየደረጃው ቀላል የማይባል 

ርብርብ እየተደረገበት ይገኛል። በመሆኑም ቀጣይ የመንግሥት ሥራ መልካም አስተዳደርን ማስፈንና ያለውን የልማት 

ጉዞ ማፋጠን በመሆኑ ሕዝቡ አሁንም ያላሳለሰ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል።  


