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በፌዴራል የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና
በኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ም/ቤት 6ኛ ዙር ቋሚ
የጋራ ምክክር መድረክ ጉባኤ
የመክፈቻ ንግግር፣
 ክቡር

አቶ

ሰለሞን

አፈወርቅ፡-

የኢትዮጵያ

የንግድና

የዘርፍ

ማህበራት

ም/ቤት

ፕሬዝደንት፤


የኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የሥራ ኃላፊዎች፣



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



የፌዴራል መንግሥት የግዥና ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ የሥራ ሃላፊዎች፣



የፌዴራል መንግሥት የግዥና ንብረት ማስወገድ አገልግሎት የሥራ ሃላፊዎች፣



የፌዴራል መንግሥት መ/ቤቶች የሥራ ኃላፊዎች፣



ጥሪ የተደረገላችሁ የንግዱ ህብረተሰብ ተወካዮች፣



የልማት አጋሮቻችን እና



የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች፣

ክቡራትና ክቡራን፣
መንግሥት የአጭር፣የመካከለኛ እና የረዥም ጊዜ የልማት ዕቅዶችን ነድፎ ለተግባራዊነቱ
መላውን የሀገሪቱን ህዝቦች በማስተባበር ባለፉት 10 ተከታታይ ዓመታት በርካታ የልማት
ሥራዎች ሲያከናውን ቆይቷል፡፡ከዚህም የተነሳ በአገራችን በየዓመቱ ባለሁለት አሀዝ የኢኮኖሚ
ዕድገት እየተመዘገበ የሚገኝ ሲሆን፣ሩቅ በማይባል ጊዜም አገሪቱን መካከለኛ ገቢ ካላቸው
የዓለም አገራት ጐራ ለማሰለፍ መንግስት መሠረተ ሰፊ ዓላማ ይዞ በመንቀሳቀስ ላይ ይገኛል፡፡
ለአንድ ሀገር ፈጣን፣ዘላቂና ፍትሐዊ የኢኮኖሚ ዕድገት ከማረጋገጥ አንፃር እንደ ኢትዮጵያ
ባሉ ታዳጊ አገሮች መንግስት ከፍተኛ የሆነ ሚና መጫወት የለበት መሆኑ ግልፅ ቢሆንም፤
የግሉ ዘርፍ የማይተካ ሚና እንዳለው ግልጽ ነው፡፡ለዚህም መንግስት በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ
ሚናውን የሚጫወተው በመሰረተ ልማት ዘርፎችና በተለይም የግሉ ዘርፍ አጀንዳ በዋናነት
ትርፍ እንደመሆኑ መጠን ትርፋማ ባልሆኑና ለግሉ ዘርፍ ትርፋማ መሆን ለሚያግዙ
የተመረጡ ዘርፎች ላይ ነው፡፡በመሆኑም መንግሥት ለሚያንቀሳቅሳቸው ዘርፈ ብዙ የመሠረተ
ልማት ሥራዎች ማስፈፀሚያ የሚያስፈልገውን ገንዘብ የሚያገኘው በተለያዩ የሥራ ዘርፎች
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ከተሠማሩ ዜጐችና ኩባንያዎች በግብርና በቀረጥ መልክ በሚሰበሰበው ገንዘብ ሲሆን፣ ከዚህ
ውስጥም ትልቁን ድርሻ የሚይዙት የንግዱ ህብረተሰብ በማለት የምንጠራው አምራቹ፣
አከፋፋዩ፣ በግንባታ ዘርፍ ሥራ የተሰማራው፣ የምክር አገልግሎት እና ሌሎች በፋይናንስ እና
በሆቴል አገልግሎት … ወዘተ ዘርፎች የተሠማሩ አካላትና ዜጐች እንደሆኑ ይታወቃል፡፡
በግብር

መልክ በተገኘው ገንዘብ

መንግሥት

ሰፋፊ የመሠረተ

ልማት

ሥራዎችን

ለማከናወን እና ሌሎች አገራዊ ጉዳዮችን ለማስፈፀም ግልፅ፣ ከአድልኦ የፀዳና ተጠያቂነት
የሰፈነበት የመንግሥት የግዥ ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡ አብዛኛው የግንባታ ሥራ፣
የምክር አገልግሎት፣የዕቃዎች እና ሌሎች አገልግሎቶች ግዥዎች ለሙስና እና ለኪራይ
ሰብሳቢነት የተጋለጡ በመሆናቸው ሁለቱም ተወናይ ወገኖች ማለትም ግዥ ፈጻሚና የንግዱ
ህብረተሰብ የጋራ አጀንዳ ቀርፀው በዘርፉ በሚያጋጥሙ ችግሮችና የመፍትሔ አቅጣጫዎች
ላይ በጋራ መወያየት ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው፡፡
ክቡራትና ክቡራን
ከላይ የተገለጹትን አጠቃላይ ጉዳዮች ከዛሬው አጀንዳ ጋር ስናገናኘው በመንግሥት ገንዘብ
(Public money) ለሚፈፀም ግዥ የሚያስፈልገውን ገንዘብ የሚያወጣው፣ ይህንኑ ገንዘብ
ለሰጠው አቅርቦትና አገልግሎት መልሶ የሚወስደውና ባስገኘው ውጤትም በጋራ ተጠቃሚ
የሚሆነው የንግዱ ህብረተሰብ በመሆኑ በመንግሥት የግዥ ስርዓት ዝርጋታና አፈጻጸሙ ላይ
ተገናኝቶ የጋራ አጀንዳ ቀርጾም በጋራ መመካከር ሁለንተናዊ ጥቅም የሚያስገኝ መሆኑ
ልተኮርበት የሚገባ ጉዳይ ነው፡፡
ይህን ዓላማ ከግቡ ለማድረስና የጋራ ውጤት ለማስመዝገብ በፌዴራል የመንግሥት ግዥና
ንብረት አስተዳደር ኤጀንሲ እና የንግዱን ሕብረተሰብ በሚወክለው በኢትዮጵያ የንግድና የዘርፍ
ማህበራት ም/ቤት መካከል እንዲሁም ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን በቋሚነት
በመንግሥት የግዥ ስርዓትና አፈጻጸም ዙሪያ የተለያዩ አጀንዳዎችን በመቅረጽ በዓመት ሁለት
ጊዜ በቋሚነት ምክክር ለማድረግ የስምምነት መግባቢያ ሰነድ መፈራረማችን ይታወሳል፡፡
በዚህ መሠረት ለዛሬው 6ኛ ዙር ቋሚ የጋራ የምክክር መድረክ ጉባኤው እንዲቀርቡና ምክክር
እንዲደረግባቸው የተዘጋጁት አጀንዳዎች እስካሁን በንግዱ ማህበረሰብ በኩል የተነሱ ጉዳዮችን
አስመልክቶ መንግስት እየወሰደ ያለው እርምጃ በሥራ ላይ ያለውን የመንግሥት የግዥ
ስርዓት የሚዳስሱ እና የአፈጻጸም ግንዛቤ የሚያሳድጉ መሆኑ ይታመናል፡፡ ይህ የውይይት
መድረክ የመንግሥትን የግዥ ስርዓት እና አሠራሩን ማንኛውም ወገን በግልጽ መረዳት
እንዲችልና አድሎአዊ አሠራርን በመከላከል የልማታችን ፀር የሆነውን ሙስና እና ኪራይ
ሰብሳቢነትን ለመታገል ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑም በላይ
ግዥዎች

የተመደበ

የህዝብ

ገንዘብ

ለታለመለት

ዓላማ

እንዲውል

ለመንግሥት ልዩ ልዩ
ከፍተኛ

አስተዋጽኦ

ያደርጋል፡፡
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የተከበራችሁ የዚህ ጉባዔ ተሳታፊዎች
እንደሚታወቀው በአብዛኛው የንግዱ ማህበረሰብ የተዘረጋውን የመንግሥት የግዥ ስርዓት
ጠብቀው በጨረታ ውድድር አሸናፊ ሆነው ኃላፊነታቸውን በተገቢው ሁኔታ የሚፈጽሙ፣
ከግዥ ህጉ ውጪ አድልኦ ሊፈፀምባቸው ሲሞከር ደግሞ በሕግ የተሰጣቸውን መብት
ተጠቅመው የመንግሥትን እና የግላቸውንም ጥቅም የሚያስጠብቁ እንደመኖራቸው በቁጥር
አነስተኛ የሆኑ በተለይም በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ ኮንትራክተሮች በገቡት ውል መሰረት
በጥራትና በተፈለገው ጊዜ ሥራቸውን ባለማጠናቀቅና የግል ጥቅማቸውን ለማሳደግና በአቋራጭ
ለመበልፀግ በሚሸርቡት ስውር ደባ የፕሮጀክት ሥራዎች እንዲጓተቱ በማድረግና የተጋነነ
ተጨማሪ ወጪ በማስወጣት አገራችንን ለጉዳት የሚዳርጉ እንዳሉ ይታወቃል፡፡
ይህም ደግሞ ዜጐች ሊያገኙ የሚገባቸውን ጥቅም ከማስቀረቱም በተጨማሪ በመካከለኛና
ረጅም ጊዜ የታለመውን የኢኮኖሚ፣ ማህበራዊና መልካም አስተዳደር ግቦቻችን እንዳይሳኩ
አሉታዊ ተፅዕኖ ይኖረዋል፡፡
በመሆኑም እንደዚህ ያሉትን የንግዱ ማህበረሰብ፤ የግዥ ፈጻሚ እና ተቆጣጣሪዎች እጅ
ለእጅ

ተያይዘን

ያለብንን

ኃላፊነት

በአግባቡ

በመሪነት

በቁርጠኝነት

መታገልና

ጠንክረን

መሥራት ይጠበቅብናል፡፡
በመጨረሻም እንደዚህ አይነት መድረኮች ከመንግሥት ግዥ ጋር በተያያዘ የሚያጋጥሙ
የአፈጻጸም ችግሮችን ለመፍታት፤ በአጋርነት መንፈስ ተወያይቶ ወጥ የሆነና ዘላቂ መፍትሔ
የመስጠት ባህልን የሚያዳብር እና ውጤቱም የመንግሥት የግዥ አስተዳደር ዘርፍ ላይ
የሚታዩትን ችግሮች በመቅረፍ

ለሀገራችን የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊ እና የመልካም አስተዳደር

ሁለንተናዊ ልማት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ መሆኑ ስለሚታመን ይህ የጋራ ምክክር
መድረክ የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የመንግሥት ፍላጐት መሆኑን እየገለፅኩኝ፤ ውይይቱ
የተሳካ እንዲሆን በመመኘት 6ኛው ዙር ጉባኤው በይፋ የተከፈተ መሆኑን አበስራለሁ፡፡
አመሰግናለሁ!!!
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