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በፌዴራል የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር
ኤጀንሲ፣በክልልና የከተማ አስተዳደሮች የመንግሥት ግዥና
ንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል 6ኛው ዙር ቋሚ
የጋራ የምክክር መድረክ ጉባዔ

የመክፈቻ ንግግር
የተከበራችሁ፤


የፌዴራል እና የክልል የከተማ አስተዳደር የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር
ተቆጣጣሪ አካላት የስራ ኃላፊዎች፣



የክልልና ከተማ አስተዳደሮች የገ/ኢ/ል/ቢሮ የሥራ ኃላፊዎች፣



የፌዴራል እና የክልል የግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የሥራ ሃላፊዎች፣



የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የስራ ኃላፊዎች፣



የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የሥራ ኃላፊዎች፣



ጥሪ የተደረገላችሁ የንግዱ ህብረተሰብ አካላት፣



የልማት አጋሮቻችን፣



የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች፣



ክቡራትና ክቡራን፣

በፌዴራል መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና በክልል/የከተማ አስተዳደር
የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዳደር ተቆጣጣሪ አካላት መካከል የሚካሄደውን 6ኛ ዙር
የጋራ የምክክር መድረክ ጉባኤ በንግግር ስከፍት የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በቅድሚያ መግለጽ
እወዳለሁ፡፡
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መንግሥት በአገር ደረጃ የተነደፉትን ማንኛውም የመንግሥት ግዥ ግልፅነትና ተጠያቂነት
በተሞላበት አሠራር ሲፈፀም እና የመንግስትን ሃብት በቁጠባና ውጤታማ በሆነ መንገድ
መጠቀም ሲቻል ብቻ እንደሆነ ይታወቃል፡፡
በመሆኑም በአገራችን የተጀመረውን ፈጣን ልማትና የዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂደት
ቀጣይነት ለማረጋገጥ፣በመንግሥት ግዥ አፈጻጸም ውስጥ ሊከሰት የሚችል የኪራይ ሰብሳቢነት
አመለካከትን በአገር ደረጃ ከምንጩ ለማድረቅ እና በምትኩ ተገልጋይን ማዕከል ያደረገ
አሠራርን እና መልካም አስተዳደርን ለማስፈን፣ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተጀመረውን የለውጥ
ሰራዊት ግንባታ ከዳር ለማድረስና የህዝብ ክንፍን በመለየት በጋራ ቋሚ መድረክ በመገናኘት
ከምንጊዜውም በበለጠ ተቀናጅተን መሥራት ይጠበቅብናል፡፡
ይህ ተቀናጅቶ የመሥራት አቅጣጫ በፌዴራልና በብሔራዊ ክልላዊ መንግስታትና
ከተማ መስተዳድሮች የሚተገበሩትን የህግ ማዕቀፎች በማጣጠም እና በተለይም በአፈፃፀም ላይ
የሚያጋጥሙትን ችግሮች ለመፍታት አንዱ ከሌላው ልምድ በመቅሰም አገራችን ያላትን ውስን
ሀብት ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም ከማስቻሉም በላይ በየዓመቱ ከዜጐች በግብር እና
በቀረጥ መልክ የሚሰበሰበውን ገቢና ከልማት አጋሮች የሚገኘውን ድጋፍ ለተለያዩ የካፒታል
ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ በመንግሥት የሚመደበውን በጀት በአግባቡ በመጠቀም ልማታችንን
ለማፋጠን አጋዥ አቅም ይፈጥራል፡፡
የተከበራችሁ የዚህ ጉባዔ ተሳታፊዎች፣
ይህ ቋሚ የጋራ ምክክር መድረክ የፌዴራል ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ባላት
አገራችን

አንድ

መንግስታዊ

የኢኮኖሚ

ማህበረሰብ

ለመፍጠር

እንደሚያስፈልግ

የሚመለከተው

ህገ-

ድንጋጌ ወደ ተግባር ከመለወጥ፣ በተለያዩ ጉዳዮች የተጣጣመ አሠራር ለመፍጠር

በየደረጃው እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት ተጣጥመውና ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ከማድረግ አንጻር
በመንግሥት ትልቅ ትኩረት የተሰጠውና በመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ
የሚታዩትን የተለያዩ የአቅምና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን በመፍታት ረገድ ትልቅ ትርጉም
አለው፡፡
በጋራ ተመካክሮ መስራቱ በአገር ደረጃ የተጣጣመና በኔትወርክ የተሳሰረ የመንግሥት
ግዥ፣የንብረት እና የፋይናንስ አስተዳደርን የሚመለከቱ ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ሥርዓት
ለመዘርጋት እና ተግባራዊ ለማድረግ እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ የሚያፋጥን ከመሆኑም
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በላይ ከግዥና ንብረት አስተዳደር ጋር በተያያዘ ለሚፈጠሩ የአፈጻጸም ችግሮችም የጋራ የሆነ
አገር በቀል መፍትሄ ለመፈለግ የሚያስችል ስልት መሆኑ ግልጽ ነው፡፡
በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ዘርፍ አቅም ለመገንባት እና የመንግሥት ግዥና
የንብረት አስተዳደር ፖሊሲዎችን በግዥ ፈጻሚ አካላት እና በንግዱ ህብረተሰብ ውስጥ
ለማስረጽ በፌዴራል የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና በክልል ከተማ
አስተዳደሮች የግዥ ተቆጣጣሪ አካላት እየተደረገ ያለ ጥረት ቢኖርም፣ይህ ብቻ በቂ ስለማይሆን
የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዳደር ስርዓቱን የበለጠ ግልፅ እና ተግባራዊ ለማድረግ
የተጀመረውን የማሻሻያ ስራ ቢያንስ በኤጀንሲው ደረጃ ተጠናቋል ለማላት የሚቻልበት ደረጃ
ላይ ደርሷል፡፡
ይህ በፌዴራል እና በክልሎች/ከተማ አስተዳደሮች የመንግሥት ግዥ ተቆጣጣሪ አካላት
የተመሠረተው የምክክር መድረክ እስካሁን ባካሄዳቸው 5 ዙር ውይይቶች በለውጥ (Reform)
ሥራ የተገኙ ውጤቶችን፣ያጋጠሙ

ችግሮችን

እና

የመፍትሔ አቅጣጫዎችን በማቅረብ

የልምድ ልውውጥ ተካሂዶበታል፡፡ በቋሚ መድረኩ ላይ በተነሱ የተለያዩ ጥናታዊ ፅሑፎች
የተገኙ

ጠቃሚ

ተሞክሮዎችን

በአዋጅና

መመሪያ

ማሻሻያ

ስራው

በግብኣትነት

ተጠቅመንባቸዋል፡፡
በዓለም አቀፍ ምርጥ ተሞክሮ የተቃኘ የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዳደር ስርዓት
መዘርጋት የመጀመሪያ ምዕራፍ ቢሆንም፣ የተዘረጋውን ስርዓት በሀገር ደረጃ ተግባራዊ አድርጐ
የሀገሪቱ

የዕድገትና

የትራንስፎርሜሽን

ዕቅድ

እንዲሳካ

ዘርፉ

የሚጠበቅበትን

ድርሻ

ኢንዲያበረክት ማስቻል ዋናው ጉዳይ ዋናው ነው፡፡ ስለሆነም የመንግሥት መ/ቤቶችን ግዥ
የመፈፀም እና ንብረት የማስተዳደር አቅም ካማሳደግ ባሻገር ግብር ከፋዩን ህብረተሰብ በተለይም
አቅራቢዎች በሥራ ላይ ስላለው የመንግሥት የግዥ ስርዓት፣መብትና ግዴታውን በማሳወቅ
ረገድ ተከታታይ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን አጠናክሮ በማስቀጠል በዘርፉ የሚስተዋለውን
የአቅም ችግርና ብልሹ አሰራር በከፍተኛ ደረጃ በመቅረፍ የተጀመረውን የኢትዮጵያ ህዳሴ
ለማረጋገጥ መንግስት እያሳያ ያለውን ቁርጠኛ አቋም የመደገፍ ስራ እየተሰራ ይገኛል፡፡
በመጨረሻም ይህ የውይይት መድረክ እዚህ ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ
ላበረከታችሁ ሁሉ ከፍተኛ ምስጋናዬን እያቀረብኩ፣በፌዴራል የመንግሥት ግዥና የንብረት
አስተዳደር ኤጀንሲ እና በክልሎች/ከተማ/ አስተዳደሮች የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር
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ተቆጣጣሪ አካላት መካከል ለስድስተኛ ጊዜ የሚካሄደው ይህ ቋሚ የጋራ ምክክር መድረክ
ጉባኤ በይፋ መከፈቱን አበስራለሁ፡፡
አመሰግናለሁ!!
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