ግንቦት16/2009 ዓ.ም.

በፌዳራሌ የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ፣
በክሌሌና የከተማ አስተዲዯሮች የመንግሥት ግዥና ንብረት
አስተዲዯር ተቆጣጣሪ አካሊት መካከሌ 7ኛው ዙር ቋሚ የጋራ
የምክክር መዴረክ ጉባዔ

የመክፈቻ ንግግር
የተከበራችሁ፤


የፌዳራሌ እና የክሌሌ የግዥና ንብረት ማስወገዴ አገሌግልት የሥራ ሃሊፊዎች፣



የፌዳራሌ እና የክሌሌ የከተማ አስተዲዯር የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር
ተቆጣጣሪ አካሊት የስራ ኃሊፊዎች፣



የክሌሌና ከተማ አስተዲዯሮችየገ/ኢ/ሌ/ቢሮ የሥራ ኃሊፊዎች፣



የኢትዮጵያ የንግዴና የዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት የስራ ኃሊፊዎች፣



የፌዳራሌ መንግሥት መ/ቤቶች የሥራ ኃሊፊዎች፣



ጥሪ የተዯረገሊችሁ የንግደ ህብረተሰብ አካሊት፣



የሌማት አጋሮቻችን፣



የመገናኛ ብዙሃን ተወካዮች፣



ክቡራትና ክቡራን፣

በፌዳራሌ መንግሥት የግዥና የንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ እና በክሌሌ/ የከተማ አስተዲዯር
የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዲዯር ተቆጣጣሪ አካሊት መካከሌ የሚካሄዯውን 7ኛ ዙር
የጋራ የምክክር መዴረክ ጉባኤ በንግግር ስከፍት የተሰማኝን ሌባዊ ዯስታ በቅዴሚያ መግሇጽ
እወዲሇሁ፡፡
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በአገራችን የተጀመረውን ፈጣን ሌማትና የዱሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ሂዯት ቀጣይነት
ሇማረጋገጥ፣በመንግሥት

ግዥ

አፈጻጸም

ውስጥ

ሉከሰት

የሚችሌ

የኪራይ

ሰብሳቢነት

አመሇካከትን በአገር ዯረጃ ከምንጩ ሇማዴረቅ እና በምትኩ ተገሌጋይን ማዕከሌ ያዯረገ
አሠራርን እና መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፈን፣ በሀገር አቀፍ ዯረጃ የተጀመረውን የሇውጥ
ሰራዊት ግንባታ ከዲር ሇማዴረስና የህዝብ ክንፍን በመሇየት በጋራ ቋሚ መዴረክ በመገናኘት
ከምንጊዜውም በበሇጠ ተቀናጅተን መሥራት ይጠበቅብናሌ፡፡
ይህ ተቀናጅቶ የመሥራት አቅጣጫ በፌዳራሌና በብሔራዊ ክሌሊዊ መንግስታትና
ከተማ መስተዲዴሮች የሚተገበሩትን የህግ ማዕቀፎች በማጣጠምእና በተሇይም በአፈፃፀም ሊይ
የሚያጋጥሙትን ችግሮች ሇመፍታት እና አንደ ከላሊው ሌምዴ በመቅሰም አገራችን ያሊትን
ውስን ሀብት ውጤታማ በሆነ መንገዴ ሇመጠቀም ከማስቻለም በሊይ በየዓመቱ ከዜጐች በግብር
እና በቀረጥ መሌክ የሚሰበሰበውን ገቢና ከሌማት አጋሮች የሚገኘውን ዴጋፍ ሇተሇያዩ
የካፒታሌ ፕሮጀክቶች ማስፈፀሚያ በመንግሥት የሚመዯበውን በጀት በአግባቡ በመጠቀም
ሌማታችንን ሇማፋጠን አጋዥ አቅም ይፈጥራሌ፡፡
የተከበራችሁ የዚህ ጉባዔ ተሳታፊዎች፣
ይህቋሚ የጋራ ምክክር መዴረክ የፌዳራሌ ፖሇቲካዊና ኢኮኖሚያዊ መዋቅር ባሊት አገራችን
አንዴ

የኢኮኖሚ

ማህበረሰብ

ሇመፍጠር

እንዯሚያስፈሌግ

የሚመሇከተው

ህገ-መንግስታዊ

ዴንጋጌ ወዯ ተግባር ከመሇወጥ፣ በተሇያዩ ጉዲዮች የተጣጣመ አሠራር ሇመፍጠር በየዯረጃው
እየተከናወኑ

ያለ

በመንግሥትትሌቅ

ተግባራት
ትኩረት

ተጣጥመውና
የተሰጠውና

ተጠናክረው

በመንግሥት

እንዱቀጥለ

ግዥና

ንብረት

ከማዴረግ
አስተዲዯር

አንጻር
ዘርፍ

የሚታዩትን የተሇያዩ የአቅምና የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን በመፍታት ረገዴ ትሌቅ ትርጉም
አሇው፡፡
በተሇይም የአሁኑ ዙር ቋሚ የምክክር መዴረካችን የሚያተኩረው በመሻሻሌ ሊይ የሚገኘውን
የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር አዋጅ፤ በቅርቡ ተግባራዊ የተዯረገውን የቁሌፍ የግዥ
አፈጻፀም መሇኪያዎች ትግበራ አፈጻፀም ያሇ አገሌግልት ተከማችተው የሚገኙ ንብረቶች እና
ከንግደ ማህበረሰብ ጋር ዯግሞ በመንግስት ግዥ አፈጻፀም ሊይ የሚቀርቡ አቤቱታዎች
አፈጻፀም፤የውሌ አስተዲዯር ጉዲዮች እና በንግደ ማህበረሰብ በኩሌ የአገር ምርት ተጠቃሚነትን
ማበረታታት የተመሇከቱ ጉዲዮች በመሆኑ ከዚህ ጉባዔ የሚጠበቀው ከፍተኛ ጠቀሚ ጉዲዮች
እንዯሆነ ይታመናሌ፡፡
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ላሊው በመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር ዘርፍ እያጋጠሙ ካለ ተግዲሮቶች መካከሌ
በዘርፉ የሚታየው የአቅም ውስንነት ችግሮች፤የአዯረጃጀት እና በተሇይም የመንግስት ግዥን
በኤላክትሮኒክስ የግዥ ዘዳን በመተግበር በዘርፉ የሚስተዋሇውን የኪራይ ሰብሳቢነት ችግሮችን
ዯረጃ በዯረጃ መፍታት ሲሆን፤ከዚህ አንጻር ከጉባዔው ብዙ ቁም ነገሮች ይጠበቃለ፡፡
ከሊይ የተጠቀሱትንና ላልች ተግባራትን ተግባራዊ በማዴረግ እና በዓሇም አቀፍ ምርጥ
ተሞክሮ የተቃኘ የመንግሥት ግዥና የንብረት አስተዲዯር ስርዓት የተዘረጋውን ስርዓት በሀገር
ዯረጃ

ተግባራዊ

አዴርጐ

የሀገሪቱ

የዕዴገትና

የትራንስፎርሜሽን

የሚጠበቅበትን ዴርሻ ኢንዱያበረክት ማስቻሌ ዋናው ጉዲይ

ዕቅዴ

እንዱሳካ

ዘርፉ

ነው፡፡

ስሇሆነም የመንግሥት መ/ቤቶችን ግዥ የመፈፀም እና ንብረት የማስተዲዯር አቅም ካማሳዯግ
ባሻገር ግብር ከፋዩን ህብረተሰብ በተሇይም አቅራቢዎች በሥራ ሊይ ስሊሇው የመንግሥት
የግዥ

ስርዓት፣መብትና

ግዳታውን

በማስቀጠሌ በዘርፉ የሚስተዋሇውን

በማሳወቅ

ረገዴ

ተከታታይ

ሥራዎችን

አጠናክሮ

የአቅም ችግርና ብሌሹ አሰራር በከፍተኛ ዯረጃ በመቅረፍ

የተጀመረውን የኢትዮጵያ ህዲሴ ሇማረጋገጥ መንግስት እያሳያ ያሇውን ቁርጠኛ አቋም
የመዯገፍ ስራ ይጠበቅበታሌ፡፡
በመጨረሻም ይህ የውይይት መዴረክ እዚህ ዯረጃ እንዱዯርስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ
ሊበረከታችሁ ሁለ ከፍተኛ ምስጋናዬን እያቀረብኩ፣በፌዳራሌ የመንግሥት ግዥና የንብረት
አስተዲዯር ኤጀንሲ እና በክሌልች/ከተማ/ አስተዲዯሮች የመንግሥት ግዥና ንብረት አስተዲዯር
ተቆጣጣሪ አካሊት መካከሌ ሇ7ኛ ጊዜ የሚካሄዯው ይህ ቋሚ የጋራ ምክክርመዴረክ ጉባኤ በይፋ
መከፈቱን አሳስባሇሁ፡፡
አመሰግናሇሁ!!
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