ቅሣታን በኧኲቂ ዏፍትሔ
ደቬታ ኃይኰ 05-22-18
የዏልካም ሏቬተዳደሤ ችግሤ ሏሁንም ጎልቶ እየጏጣ ያኯ ይዏቬኲል። በተኯይም የውኃና የዏብሢት
ሏቅሤቦት ዏቆሢሟጥ የተኯዏደ ክቬተት እየሆነ ዏጥቷል። ምንም እንኳን በሤካታ ተቋዒት በዏልካም
ሏቬተዳደሤ ሟቇድ የዑታዩትን ችግሥች ኯዏፍታት የተኯያዩ

እሤምጃዎችን እየጏቧዱ ቢሆንም በዏብሢትና

በውሃ በኩል ያኯው ችግሤ በተቇቢው ዏንቇድ የተቀሟሦ ሏይዏቬልም።
በዏሆኑም ሏብኪኛዎቸ ችግሥች ከዏልካም ሏቬተዳደሤ ቊሤ የተያያከና የህኬቡን ቅሣታ የዑያባብቨ ቬኯሆኑ
ኧኲቂ ዏፍትሔ ዏቬጠት ያቬሦልቊል። ህብሟተቧቡም የበኩኰን ድቊፍ ዒድሟግ ይኖሤበታል።
እሤግጥ ሀቇሢችን ሏሟቊግጠዋኯሁ ብኲ ኯተነቪችው የህዳቫ ቈክ ትልልቆቸ ሏደቊዎች ከዏልካም ሏቬተዳደሤ
ቊሤ የተያያከት ዐቬና እና ኪሢይ ቧብቪቢነት ናቷው። ሏደቊዎቸን ኯዏዋቊትና ትግኰን በልዒታዊና
ዴሞክሢቩያዊ

እቪቤ የበኲይነት ኯዏደምደም በሤካታ ቬሢዎችን ዒከናጏን የግድ በዏሆኑ በዕቅዱ

ተይዟል።
በተኯይም የዏንግሥትን ፖቩዎችና ፕሥግሢሞች ይበልጥ የዒቬሦፀምና ሏቇልግሎቶችን ኯካጐች በብቃት
የዒድሟቬ ዋና ተልዕኮ የተሸከዐት ልዒታዊ የፖኯቲካ ሏዏሢሠና የቩቪል ቧሤቪቬ የዏፍጠሤ እንዲሁም
በሁኰም የሏቬተዳዳሤ እሤከኖች በየደሟጃው የዑቇኗውን የቧው ኃይል በተከታታይ ሏጠናከሥ ዒብቃት
በቁልፍነት የዑከናጏን ተግባሤ እንዲሆን ታቅዶ ቬሢው ተዷምሯል።
ኯዏልካም ሏቬተዳደሤ ዏቬሦን ዋና ዏቪሡያ የሆነውን የግልፅነትና ተጠያቂነት ሥሤዓት በሁኰም ዏንግቬት
ተቋዒት ኯዏኧሤቊት በዑቀጥኯው የዕቅድ ኧዏን በፌዴሢልና በክልል የዏንግቬት ተቋዒት የካጎች
ቻሤተሤን በተሟኲ ሁኔታ በዏተግበሤ በተቋዒት የግልፅነትና የተጠያቂነት ሏቧሢሤ የበኯጠ እንዲጎኯብት
የዑያቬችኰ ቬሢዎች ይከናጏናኰ፡፡

በሁኯተኛው የልዒት ዕቅድ በትግበሢ ኲይ ያኰት ሁኰም የሡፎሤም

ፕሥግሢሞች በሁኰም የሏቬተዳደሤ እሤከኖች በተሟኲ ሁኔታ እንዲተቇበሠና ኯውጡ ቬሤ እንዲቧድና
ተቋዒዊ ባህል እንዲሆን ብሤቱ ጥሟት እየተደሟቇ ነው።
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በቀዳዑው ዕቅድ ጏቅት ኪሢይ ቧብቪቢነትንና ዐቬናን ከምንጩ ኯዒድሟቅ ይቻል ኧንድ፤ በዏሣትና
በታክቬ ሏቬተዳዳሤ፣ በዏንግሥት ፋይናንቬና ግዥ ሏቬተዳደሤ እንዲሁም በንግድ ውድድሤ ሥሤዓት ኲይ
የተዷዏሠት የሡፎሤም ሥሢዎች የበኯጠ ጥልቀት እንዲያቇኘና ዳሤ እንዲደሤቨ ብሎም ተቋዒዊ ባህል
ሆነው እንዲኧልቁ የዒድሟቈ ጥሟት ተጠናክሥ ቀጥሏል።
ከታክቬ ሏቧባቧብ ቬሤዓቱ ቊሤ በተያያኧም፣ ሥሤዓቱን የዒሻሻልና በተሟኲ ሁኔታ ተግባሢዊ የዒድሟግ
ቬሢዎች ዕውን እንዲሆኑ በትቊት እየተቧሢ ነው። በኩህ ዏቧሟት የግብሤ ከፋዩ ቇቢና ንብሟት በትክክል
የዑታጏቅበት እንዲሁም ህቊዊ ዕውቅና እና ጥበቃ የዑያቇኝበት ኧዏናዊ የዏሟጃ ሥሤዓት ተኧሤግቶ
ተግባሢዊ እየሆነ ነው።
ከዏሣት ሏቅሤቦት ቊሤ በተያያኧም ቧፋፊ ቬሢዎች እየተከናጏኑ ናቷው። የከተዒ ዏሣትና በዏሣቱ ኲይ
ያኯውን ንብሟት በኧዏናዊ ዏሟጃ ሥሤዓት የዏዏኬቇብና የዒጏቅ፣ በዏሣቱ ኲይ ዒን ምን ዏብት
እንዳኯው የተሟኲና ጏቅታዊ ዏሟጃ የዏያኬ፣ ሕቊዊ ዕውቅና እና ጥበቃ እንዲያቇኝ የዒድሟቈ ተግባሤ
በተሟኲ ሁኔታ እውን እንዲሆን ኯዒድሟግ ጥሟት እየተደሟቇ ነው።
እንደዑታጏቀው ሁኰ በዒንኛውም ዒህበሟቧብ ውቬጥ የህግ የበኲይነት ቈዳይ ጥያቄ ውቬጥ የዑቇባ
ሏይደኯም። እናም የህግ የበኲይነትን ኯዒሟቊቇጥ በፍትህ ሏቬተዳደሤ ቬሤዓቱ ውቬጥ ያኰትን ከዐቬና እና
ከሏድልኦ የፀዳ ሏቧሢሤን በዒቬጏቇድ ተግባሠን ውጤታዒ ኯዒድሟግ እየተቧሢ ነው።
ታዲያ ይህ ተግባሤ እውን የዑሆነው በህኬቡ የነቃ ተቪተፎ ዏሆኑ ሏይታበይም። እሤግጥም የህኬቡ
ሁኯንተናዊ ተቪትፎ ዏሆኑ ሏጠያያቂ ሏይዏቬኯኝም። የህኬቡ በዏልካም ሏቬተዳደሤ ኲይ ተቪተፎ ዒድሟግ
ኯውጤታዒነቱ ጏቪኝ ዏሆኑ ግልፅ ነው።
በዏሆኑም ከቅሤብ ካ ጏዲህ በተኯይ በዏብሢትና በውሃ የሏቇልግሎት ሏቧታጥ በኩል እየታየ ያኯውን
የዏቆሢሟጥ ችግሤ ኯዏቅሟፍ ህኬቡ ከዏንግሥት ቊሤ ዏቬሢት ይኖሤበታል። ዒናቷውንም የዏልካም
ሏቬተዳደሤ ችግሥች ያኯ ህኬቡ ቀጥተኛ ተቪትፎ ዏፍታት ቬኯዒይቻል የህኬቡ ድቊፍ በኩህ ሟቇድም ጏቪኝ
ነው። ይህ ቩሆን ቅሣታን በኧኲቂ ዏፍትሔ እልባት ዏቬጠት ያቬችኲል።
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