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ክፍሌ አንዴ 

መግቢያ 

 

ኅዲር 29 የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ቀን የሕገ መንግሥት ቀን 

ነው፡፡ በላሊው ዓሇም ሕገ መንግሥቱ የፀዯቀበትን ቀን መሠረት ያዯረገ የሕገ 

መንግሥት ቀን (Constitutional day) ይከበራሌ፡፡ 

 

ከሁለም በሊይ ሕገ መንግሥት የሕዜቦች ለዓሊዊነት መገሇጫ እንዯመሆኑ ኢትዮጵያም 

የብዘ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ሀገር እንዯመሆኗ ሕገ መንግሥቱ የፀዯቀበትን 

ቀን የፌዳሬሽን ምክር ቤት ሚያዙያ 21 ቀን 1998 ዓ.ም. ባካሔዯው ሦስተኛው 

የፓርሊማ መን፡ አንዯኛ ዓመት የሥራ ጊዛ፡ ሁሇተኛ መዯበኛ ስብሰባ የኢፌዳሬ ሕገ  

መንግሥት የፀዯቀበት ቀን የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ቀን በመባሌ 

እንዱከበር ወስኗሌ፡፡ ይህ በዓሌ መከበር ከጀመረ እነሆ ስዴስት ዓመት ሆኖታሌ፡፡ 

 

የሕገ መንግሥት ቀን ሇኢትዮጵያና ሇኢትዮጵያዊያን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

ያሇፈ የተዚባ ታሪካቸውን አርመው፣ በጎውን ታሪካቸውንና የአብሮነታቸውን ሌምዴ 

አበሌጽገው በፍትሏዊነት፣ በመከባበርና በመፈቃቀዴ የጋራ የመሌማትና ማዯግ 

ፍሊጎታቸውን በዳሞክራሲያዊ አግባብ ሇማሳካት ቃሌ የገቡበት ቀን ማሇት ነው፡፡ 

በመሆኑም የሕገ መንግሥት ቀን በግንቦት 1983 የተገኘውን አዱስ ተስፋና ዴሌ 

ዋስትና መስጠት የተቻሇበት የስኬት ብስራት ቀን ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡  

ይህን በዓሌ በሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማትና ሠራተኞች ንዴ ማክበር ሕገ መንግሥቱን 

የሚያከብርና የሚያስከብር፣ የሕገ መንግሥቱ ዕሴቶች፣ ዓሊማዎችና መርሆዎች 

የሚያንፀባርቅ ሲቪሌ ሰርቪስ ሇመገንባት ያስችሊሌ፡፡ በዓለ የሲቪሌ ሰርቪሱ ማኅበረሰብ 

የሕገ መንግሥቱን ምንነት እንዱያውቀው፣ ሕገ መንግሥታዊ መብቱንና ግዳታውን 

እንዱረዲ፣ የሕገ መንግሥቱን መሌካም ፍሬዎች እንዱያውቅ፣ እንዱጠቀምባቸውና 

እንዱያጎሇብታቸው ከፍተኛ ጠቀሜታ ይኖረዋሌ፡፡ 

ሲቪሌ ሰርቪሱ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች አካሌ እንዯመሆኑ በዓለን ከላልች 

ጋር በመሆን ሊሇፉት አምስት ዓመታት ሲያከብረው የቆየ ቢሆንም በሌዩ ሁኔታ ሇሲቪሌ 
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ሰርቪሱ ሲምፖዙየም ተጋጅቶ በየተቋማቱ እንዱያከብር ሲዯረግ የመጀመሪያው ነው፡፡ 

ይህም የበዓሌ አከባበር ሇሲቪሌ ሰርቪሱ የተጋጀ መዴረክ ስሇሚፈጥርሇት ጠቀሜታው 

የጎሊ ይሆናሌ ፡፡ 

ይህ ጽሁፍ በፌዳሬሽን ምክር ቤት አስተባባሪነት በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር የተጋጀ 

ሇሀገራዊው የሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማት ሲምፖዙየም የተጋጀ ሲሆን በፌዳራሌና በክሌሌ 

ሇሚገኙ የሲቪሌ ሰርቪስ መ/ቤቶች ዕሇቱን አስመሌክቶ ከሠራተኞቻቸው ጋር 

ሇሚያካሄደት ውይይት መነሻ በመሆን የሚያገሇግሌ ነው፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 

የዳሞክራሲያዊ ሕገ መንግሥት ምንነት 

ሕገ መንግሥት የመንግሥት ዋንኛ ገዥ ሕግ የሚሇውን ሀሳብ የያ ሲሆን የአንዴ ሀገር 

መንግሥት የሚፈጠርበት መሠረታዊ የሕግ ማዕቀፍ ነው፡፡ የሕገ መንግሥት ዋነኛ 

ባሇቤቶች ሕዜቦች ሲሆኑ ልኬ የተሰኘው ፈሊስፋ እንዯሚሇው ሕገ መንግሥት 

የማኅበረሰብ ውሌ ነውና በመጨረሻ የሚያፀዴቁትም በአንዴ የፖሇቲካ ኢኮኖሚ 

ማኅበረሰብ ውስጥ ሇመኖር የወሰኑ ሕዜቦች ናቸው፡፡ 

 

ሕገ መንግሥት የአንዴ መንግሥት ፍሌስፍና መገሇጫ ሲሆን የተሇያዩ የመንግሥት 

አካሊት የሚኖራቸውን ስሌጣን፣ የዛጎች ዳሞክራሲያዊና ሰብዓዊ መብቶች፣ የኢኮኖሚ 

ግንኙነቶችና መብቶች ወተ የሚዯነገጉበት ሊዕሊይ ሕግ ነው - የሕጎች ሁለ የበሊይ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥት የተፃፈና ያሌተፃፈ በሚሌ ክፍፍሌ ይታወቃሌ፡፡ ያሌተፃፈ ሕገ 

መንግሥት ሲባሌም ያሇሕግ ወይም በቃሊዊ ህግ ይተዲዯራለ ማሇት ሳይሆን መንግሥቱ 

የሚመራባቸው ሕጎች ተጠቃሌሇው በአንዴ ሊይ አይገኙም ማሇት ነው፡፡ ያሌተፃፈ ሕገ 

መንግሥት ያሊቸው የዓሇማችን ሶስት ሀገሮች እስራኤሌ፣ እንግሉዜና ኒውዙሊንዴ 

ናቸው፡፡ 

 

ሕገ መንግሥት ሶስቱ የመንግሥት አካሊት (ሕግ አውጪ፣ ሕግ አስፈፃሚና ሕግ 

ተርጓሚ) የሚኖራቸውን ስሌጣን ይዯነግጋሌ፡፡ አንደ በአንደ ጣሌቃ ሳይገባ ነገር ግን 

ሚዚናቸውን ጠብቀው የተሰጣቸውን ተሌዕኮ እንዱወጡ ያስገዴዲሌ፡፡ ሕገ መንግሥት 

በመንግሥትና በዛጎች መካከሌም በመከባበርና በመተማመን ሊይ የተመሠረተ ግንኙነት 

እንዱኖር መርሆዎችን ያስቀምጣሌ፡፡ 

 

የዳሞክራሲ ሕገ መንግሥት ቅርጽ በ18ኛው ክፍሇ መን በተሃዴሶ ወቅት የመጣ ሲሆን 

ሇዙህም አስተዋጽዖ ያዯረጉ ሶስት ታዋቂ ፈሊስፋዎች ቶማስ ሆብስ፣ ጂን ጃክ ሩሶ እና 

ጆን ልኬ ናቸው፡፡ የእነዙህ ፈሊስፋዎች የመናዊ ሕገ መንግሥት ሞዳሌም ሕገ 

መንግሥታዊ ስርዓት የተረጋጋ፣ ከሀገሩ ተጨባጭ ሁኔታ ጋር የሚስማማ፣ የተጠያቂነት 

ሥርዓትን የሚያሰፍን፣ ግሌጽና ሕዜቡን የሚወክሌ መሆን እንዲሇበት ያመሇክታሌ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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የዳሞክራሲያዊ ሕገ መንግሥት ዋንኛ መገሇጫዎችም፣ 

 ዓሇም አቀፍ ምርጥ የዳሞክራሲያዊ ሕገ መንግሥት ተሞክሮዎችን ከሀገሩ 

ተጨባጭ ሁኔታ ጋር አጣጥሞ መጠቀሙ፣  

 የስሌጣን ክፍፍሌን በግሌጽ መዯንገጉ፣  

 የተሇያዩ የመንግሥት አካሊትን ስሌጣን የሚወስን መሆኑና በተሇያዩ 

የመንግሥት አካሊት መካከሌ ሚዚናዊ ቁጥጥር ሇማዴረግ ማስቻለ፣   

 የዛጎችን ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች በግሌጽ ማስፈሩ፣ 

 ራሱን በራሱ ሇማዯስ የሚያስችለ አንቀጾች ያለት መሆኑ እና  

 በሕዜቦች ሙለ ፈቃዴ የጸዯቀ መሆኑ 

ናቸው፡፡ 

የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ መንግሥት 

ኅዲር 29 ቀን 1987 የጸዯቀው የኢትዮጵያ ፌዳራሊዊ ዳሞክራሲያዊ ሪፐብሉክ ሕገ 

መንግሥት የሕገ መንግሥቱ ባሇቤቶች የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

መሆናቸውን በሕገ መንግሥቱ መግቢያ ሊይ አመሌክቷሌ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥቱ ፌዳራሊዊ ዳሞክራያዊ መንግሥትን የመሠረተ ሲሆን ሥርዓተ 

መንግሥቱም ፓርሊሜንታዊ ነው፡፡ የፌዳራለ ምክር ቤቶች ሁሇት (Bicameral) ሲሆኑ 

በመቶ ሺ ሕዜብ የሚመረጥ አንዴ ወኪሌ መቀመጫ የሚያገኝበት የሕዜብ ተወካዮች 

ምክር ቤት እና ሁለም የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች የሚወከለበት 

የፌዳሬሽን ምክር ቤት ናቸው፡፡ 

ሕገ መንግሥቱ፣ ሰብዓዊ መብቶች ማንም ሰው “ሰው” በመሆኑ ያገኛቸው የነጻነት 

መብቶች መሆናቸውን ያስገነዜባሌ፡፡ ይህ ዴንጋጌ ሰብዓዊ መብቶችን ከማስከበር አኳያ 

ሕገ መንግሥቱ ተራማጅ መሆኑን የሚያመሇክት ሲሆን ሰብዓዊ መብቶች ሳይሸራረፉ 

እንዱከበሩም መንግሥት ጥበቃ እንዯሚያዯርግ ያረጋግጣሌ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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ሕገ መንግሥቱ የሥሌጣን ምንጭ የሆኑት ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች 

መሆናቸውን የሚያረጋግጥ ሲሆን በታችኛው የመንግሥት አስተዲዯር እርከን (ወረዲ እና 

ቀበላ) በቀጥታ የሚሳተፉበትን አግባብ ፈጥሯሌ፤ ሁሇንተናዊና ሕያው የሆነ ተሳትፎ 

እንዱኖራቸውም ያመሇክታሌ፡፡ በተሇይ የሕዜቡን ሁሇንተናዊ ተሳትፎ ሇማረጋገጥ 

የኢትዮጵያ ሕዜቦች የመጨረሻው የስሌጣን አካሌ በሆነው በሕዜብ ተወካዮች ምክር 

ቤት በቀጥታ በመረጧቸው ተወካዮቻቸው እንዱሳተፉ አዴርጓሌ፡፡ በተጨማሪም በሁለም 

ዯረጃ የሚገኙ የመንግሥት አካሊት፣ በፌዳራሌና በክሌሌ መንግሥታት፣ በመንግሥት 

አስፈፃሚ አካሊት መካከሌ ሚዚናዊ ስሌጣንና ተጠያቂነት እንዱኖር ዯንግጓሌ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥታችን ጠቅሇሌ ብል ሲታይ፡ ማኅበራዊና ፍትሏዊ ጥያቄዎችን የሚመሌስ፣ 

ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን የሚያስከብር፣ ኢኮኖሚያዊ መብቶችን 

የሚያረጋግጥ፣ ተራማጅ የሆነ፣ ራሱን ሇማዯስ በሚፈሌግ ጊዛ ሉታዯሱ የሚገባቸውንና 

ሉነኩ የማይገባቸውን ዴንጋጌዎች የሇየ፣ በሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታዎች መቃኘት 

የሚገባቸውን ሇይቶ ያስቀመጠ፣ የብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ግንኙነት 

በመከባበርና በመተማመን ሊይ እንዱሆን ያስቻሇንና የዳሞክራሲያዊ ሕገ መንግሥት 

መገሇጫዎችን/ ባሕሪያትን አሟሌቶ የያ ነው፡፡ 

 

(ስሇ ኢ.ፌ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግሥት መርሆዎችና የፌዳራሌ ሥርዓታችን በስፋት 

ሇመገንብ በፌዳሬሽን ምክር ቤት “የኢ.ፌ.ዳ.ሪ. ሕገ መንግሥት መርሆዎችና 

የፌዳራሌ ሥርዓቱ ሌዩ ባሕሪያት” በሚሌ ርዕስ ሇኅዲር 29 ቀን 2004 ሇውይይት 

የተጋጀውን ጽሁፍ ይመሌከቱ፡፡) 

የሲቪሌ ሰርቪስ ምንነት 

ሲቪሌ ሰርቪስ የሚሇው ቃሌ ወታዯራዊ አገሌግልቶችን ከሲቪሌ አገሌግልቶች 

ሇመሇየት ጥቅም ሊይ የዋሇ ነው፡፡ ቃለ ከወታዯራዊ አገሌግልቶች ውጭ የሆኑ 

የመንግሥት አገሌግልቶች ይጠሩበት የነበረ ሲሆን የቃለ ወሰን ዯግሞ እንዯየመኑና 

እንዯ የሀገሩ ሁኔታ ሲጠብና ሲሰፋ ቆይቷሌ፡፡ 

 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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በአንዲንዴ ሀገሮች ሲቪሌ ሰርቪስ የሚባሇው የሕግ አስፈጻሚውን ብቻ የሚመሇከት 

ሲሆን በላልች ዯግሞ የሕግ አስፈጻሚውንና ሕግ ተርጓሚውንም የሚመሇከት ነው፡፡ 

በሀገራችን ሲቪሌ ሰርቪስ ማሇት ከታችኛው የመንግሥት አስተዲዯር እርከን እስከ 

ፌዳራሌ መንግሥት ዴረስ የመንግሥት ፖሉሲዎችን፣ ፕሮግራሞችን፣ ዕቅድችንና 

ወተ… የሚያስፈጽምና መንግሥታዊ አገሌግልቶቹን ሇዛጎች ሇመስጠት የተረጋ 

ሥርዓት ነው፡፡ ሲቪሌ ሰርቫንት ማሇት ዯግሞ በዙህ ሥርዓት ውስጥ ተቀጥሮ 

የሚያገሇግሌ ሰው ሲሆን የሕዜብ ተመራጮችን፣ ተሿዋሚዎችን፣ ዲኞችንና አቃቢያነ 

ሕግን፣ የመከሊከያና የፖሉስ አባልችን እና በሕግ በዙህ ሥርዓት ውስጥ እንዲይሸፈኑ 

የተዯረጉትን አይጨምርም፡፡ 

የሲቪሌ ሰርቪስ ታሪክ በኢትዮጵያ 

ከ1966 ዓ.ም. በፊት 

በኢትዮጵያ መናዊ ሲቪሌ ሰርቪስ የተጀመረው በአፄ ምኒሌክ በ1900 እንዯሆነ 

መዚግብት ያስረዲለ፡፡ በወቅቱ ንጉሱ መንግሥታዊ ተግባራቶቻቸውን መወጣት 

እንዱያስችሊቸው ያቋቋሟቸው ሚኒስቴሮች ነበሩ፡፡ ነገር ግን እነዙህን ተግባራት 

የሚያከናውኑ ሚኒስቴሮች ተግባራቶቻቸውን በአግባቡ ሇመምራት የሚያስችሊቸው 

ሥርዓት ስሊሌነበራቸው ተሌዕኳቸውን መርተዋሌ ሇማሇት ያዲግታሌ፡፡ በእነዙህ ጊዛያት 

የመንግሥት አሠራር ውስጥ እንዱያገሇግለ የሚፈሇጉ ግሇሰቦች ቅጥርና ላልች 

የፐርሶኔሌ ሥራዎች በዜምዴናና በምሌጃ ይከናወኑ የነበረ ሲሆን ቅጥር በሜሪት 

(ብቃት) ሥርዓት አይመራም ነበር፡፡ የፐርሶኔሌ ሥራዎችም ቢሆን ትኩረት የሚሰጠው 

ባሇመሆኑ የጽሕፈት ሚኒስቴር ዯርቦ እንዱሰራው ተዯርጎ ቆይቷሌ፡፡ በወቅቱ 

የመንግሥት ሠራተኝነት (Civil Servant) ጽንሠ ሀሳብ ያሌታወቀ ስሇነበር ሇሠራተኞ 

መብቶችና ነፃነቶች ትኩረት አይሰጥም ነበር፡፡ ይህ አሰራር በ1954 ዓ.ም. የመንግሥት 

ሠራተኞች ማስተዲዯሪያ ጠቅሊይ መስሪያ ቤት እስኪቋቋም ዴረስ ቀጥሎሌ፡፡ 

 

የመንግሥት ሠራተኞች ማስተዲዯሪያ ጠቅሊይ መስሪያ ቤት በትዕዚዜ ቁጥር 23/1954 

የመንግሥት ሠራተኞች የሚተዲዯሩባቸውን ሥርዓቶች እንዱያስተዲዴር ተዯረገ፡፡ ይህ 

መስሪያ ቤት መጠነኛ ማስተካከያዎችን በማዴረግ በመንግሥት አሠራር ውስጥ ይታዩ 

የነበሩትን ዴክመቶች ሇማስቀረት አዋጅ ቁጥር 1/ 1955 ተዯንግጎ ተግባራዊ ተዯረገ፡፡ 
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ይህ አዋጅ ከሊይ እንዯ ዴክመት የተነሱ ችግሮችን ሇመቅረፍ ቢጥርም በሥርዓቶቹ 

ሲንፀባረቅ እንዯነበረው ሲቪሌ ሠርቪሱ ወስጥ ይንፀባረቅ የነበረው ግንኙነት “የጌታና 

የልላ” አነስ ሲሌም “የአሇቃና የምንዜር” ዓይነት ነበር፡፡ 

ከ1967 እስከ 1983 ዓ.ም. 

በእነዙህ ዓመታት መንግሥት ይከተሇው ከነበረው ወታዯራዊ አስተዲዯር የተነሳ በሲቪሌ 

ሰርቪስ በዯንብ ቁጥር 1/1955 የተገኙትን መጠነኛ መሻሻልች አስጠብቆ መቀጠሌ 

አሌቻሇም፡፡ ሥርዓቱ ሰርቪሱን ሇማሻሻሌ ምንም ዓይነት እንቅስቃሴ ባሇማዴረጉ 

ሁኔታዎች ወዯ ቀዴሞው ሥርዓት እንዱመሇሱ አዴርጎ አሌፏሌ፡፡ 

 

በሥርዓቱ የነበረው የመንግሥት አስተዲዯር ሥርዓት በዯንብ ቁጥር 1/1955 

ሇሠራተኞች የፈቀዲቸውን በፈሇጉበት ቦታ የመቀጠር፣ ተዋውሮ የመስራትና የመሌቀቅ 

መብት በመመሪያ ብቻ በማገዴ በአንዴ የማዕከሊዊ መሥሪያ ቤት (የማዕከሊዊ ፕሊን 

ጠቅሊይ መምሪያ) ቁጥጥር ይዯረግበት ነበር፡፡ እስከ 1980 ዴረስ ሕገ መንግሥት 

ባሇመኖሩ ከሊይ የተጣሱ መብቶች ሉያስከብር የሚችሌ አማራጭ አሌነበረም፡፡ 

 

በዯርግ መንግሥትም ሆነ በንጉሣዊያን መንግሥት አስተዲዯሮች የሲቪሌ ሰርቪሱን 

አገሌግልት ሇማሻሻሌም ሆነ የዛጎችን ተወዲዲሪነነትና ብቃት ሇማሳዯግ በሀገር ውስጥ 

ስሌጠናዎች የማብቃት ኃሊፊነት ትኩረት የሚሰጠው አሌነበረም፡፡ ነገር ግን በርዏዮተ-

ዓሇም ተመሳሳይ በነበሩ ሀገራት የሚሰጥ የውጭ የትምህርት ዕዴሌ የነበረ ሲሆን ሀገሪቱ 

ከምትፈሌገው ሌማት አኳያ በቂና በሚፈሇገው የስሌጠና ዓይነት ነበር ሇማሇት 

አያስዯፍርም፡፡ 

  ከ1984 ዓ.ም. ወዲህ 
በሽግግር መንግሥቱ እና ከዙያም ወዱህ የኢትዮጵያ መንግሥት አወቃቀር ፌዳራሊዊ 

በመሆኑ የሲቪሌ ሰርቪስ አስተዲዯርም የመንግሥቱን ቅርጽ በመያዜ በፌዳራሌ ዯረጃ 

ፖሉሲዎችን፣ ስትራቴጂዎችንና በመንግሥት የወጡ ሕጎችን የማስከበር የመቆጣጠር 

(regulatory) ሥራዎችን ያከናውናሌ፡፡ በተጓዲኝ የክሌሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማትም 

በራሳቸው አግባብ የተቀረፁ ስትራቴጂዎችን፣ ዕቅድችንና ሕጎችን በማስከበርና 

በመቆጣጠር የመንግሥት አሠራር ሥርዓት ኖሮት በአግባቡ እንዱመራ ያዯርጋለ፡፡ 
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በሕገ መንግሥቱ መርህ መሠረት ሲቪሌ ሰርቪሱ በግሌጽነትና ተጠያቂነት እንዱመራ፣ 

የመንግሥት አገሌግልቶች ካሊቸው መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፈን እንዱችለና  

መንግሥት ሲቪሌ ሰርቪሱን ይበሌጥ ውጤታማ አዴርጎ ሇመምራት እንዱያስችሇው 

ይታዩ የነበሩ የበሊይ አመራር፣ የሰው ኃይሌ አስተዲዯር፣ የወጪ አስተዲዯርና ቁጥጥር 

የአገሌግልት አሰጣጥና የሥነ-ምግባር ችግሮች በመሠረታዊነት ሇመቀየር መጠነ ሰፊ 

የሲቪሌ ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራሞች ተግባራትን አካነውኗሌ፤ እያከናወነም ይገኛሌ፡፡ 

በኢፌዳሪ ሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት ሲቪሌ ሰርቪሱ የሚመራባቸው 

መርሆዎች 

ሕገ መንግሥቱን ማክበርና ማስከበር 

ሕገ መንግሥቱን የማክበርና የማስከበር ኃሊፊነት የሁለም ዛጎች ኃሊፊነት ቢሆንም፤ 

የመንግሥትን ፖሉሲዎች፣ ፕሮግራሞች እና ዕቅድች የሚያስፈጽመውና መንግሥታዊ 

አገሌግልቶችን ሇዛጎች የሚያዯርሰው ሰቪሌ ሰርቪሱ በመሆኑ ከሁለም በሊይ ሕገ 

መንግሥቱን አስቀዴሞ የማክበር ቀጥልም የማስከበር ከፍተኛ ኃሊፊነት አሇበት፡፡ 

ሇዙህም ሕገ መንግሥቱን ጠንቅቆ በመረዲት የሇት ተሇት መመሪያው ሉያዯርገው 

ይገባሌ፡፡ 

በግሌጽነትና ተጠያቂነት መሥራት 

በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 12/1/ የመንግሥት አሠራር ሇሕዜብ ግሌጽ በሆነ መንገዴ 

መከናወን አሇበት በሚሌ በተዯነገገው መሠረት ሲቪሌ ሰርቪሱ ሇዛጎች የሚሰጠው 

አገሌግልት በሕጎችና ከአዴሌዎ በፀዲ ሁኔታ ግሌጽ በሆኑ አሠራሮች ተጠያቂነትን 

ባረጋገጠ መርህ ሊይ የተመሠረተ መሆን አሇበት፡፡ 

ፍትሏዊነት 

ሲቪሌ ሰርቪሱ ተግባሩን ሲያከናውን ሇተገሌጋዩ የሚሰጠው አገሌግልት የሕገ 

መንግሥት የበሊይነትን በሚያስከብር መሌኩ ፍትሏዊነትን ያረጋገጠ፣ ቀሌጣፋና 

ውጤታማ፣ በማዴረግ የሕዜቡን እርካታ ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ 
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ሕ ገ  መ ን ግሥ ቴ ን  በ ማ ክ በ ሬ ና  በ ማ ስ ከ በ ሬ  እ ኮ ራ ሇ ሁ  
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ሌማታዊና የረዥም ጊዛ ትኩረት ያሇው 

ሲቪሌ ሰርቪሱ የሌማቱን ፋይዲ በአግባቡ የተገነበና በሕዜቦች ሌማት ውስጥ የርሱን 

ተጠቃሚነት ማየት የቻሇ ነው፡፡ ሀገራዊ ሌማት ሇትውሌዴ ትሩፋት ሉኖረው እንዯሚገባ 

የተገነበና ሇሕዜቦች ያሇውን ወገናዊነት በሌማቱ በቀጥታ በመሳተፍና የሥራ ዴርሻው 

ሌማትን በማስተጓጎሌና በማራመዴ ረገዴ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንዲሇው የተረዲም መሆን 

ይኖርበታሌ፡፡ 

ተዯራሽነት 

መንግሥታዊ አገሌግልቶች ሇኅብረተሰቡ በሚፈሇገው ጊዛ፣ መጠንና ቦታ የማይገኙ 

ከሆነ ሕገ መንግሥታዊ ዴንጋጌዎችን ተግበራዊ አዴርገናሌ ብሇን ሇመናገር 

አያስዯፍርም፡፡ ኅብረተሰቡ የሚፈሌጋቸውን ማኅበራዊ፣ ኢኮኒሚያዊና ፖሇቲካዊ 

አገሌግልቶች ሕገ መንግሥቱ በዯነገጉሊቸው መጠን የመጠየቅ መብት የተረጋገጠሊቸው 

ሲሆን ሲቪሌ ሰርቪሱ ይህንን በቀጥታ ሇሕብረተሰቡ ማዴረስ ይኖርበታሌ፡፡ 

 

በመሆኑም ሲቪሌ ሰርቪሱ የመንግሥት ፖሉሲዎች ማስፈፀሚያ ሥርዓት እንዯመሆኑ 

ከሊይ የተገሇፁትን መርሆዎች መሰረት በማዴረግ በሲቪሌ ሰርቪሱ ውስጥ የሚታዩትን 

የኪራይ ሰብሳቢነት፣ የሙስናና ብሌሹ አሠራሮች ማስወገዴ/ ማዴረቅ ይኖርበታሌ፡፡ 

እንዯዙህ ያለ ሇሊቂ ሌማት ስጋት የሚሆኑ ዴርጊቶችን በማስወገዴ ዴኅነትን ሇማሸነፍ 

ማገሌገሌን መምረጥ ይኖርበታሌ፡፡ ይህንን ማዴረግ ዴርብ ጥቅም የሚኖረው ሲሆን 

አንዯኛው ሇዛጎች የሚገባ አገሌግልት በመስጠት ሕገ መንግሥታዊ መብቶችን 

ተግባራዊ በማዴረግ መሌካም አስተዲዯር እንዱሰፍን ያዯርጋሌ፡፡ በላሊም በኩሌ ሀገር 

ከምትጠቀመው ማኅበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጥቅሞች ተጠቃሚ ይሆናሌ፡፡ 

 

በኢፌዳሪ ሕገ መንግሥት ሲቪሌ ሰርቫንቱ እንዱመራባቸው የሚገቡ 

መርሆዎች 

 

የሀገሪቱን ራዕይ መጋራት፣መፈጸምና ማስፈጸም፣ 

የሀገሪቱን ራዕይ በተሟሊ መሌኩ መገንብና ማስገንብ፣ የየእሇት ስራውን ከራዕዩ ጋር 

ማስተሳሰር የቻሇ መሆን አሇበት፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
 

 
ሕ ገ  መ ን ግሥ ቴ ን  በ ማ ክ በ ሬ ና  በ ማ ስ ከ በ ሬ  እ ኮ ራ ሇ ሁ  
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የሀገሪቱን ፖሉሲና ስትራቴጂ ከአዴል በጸዲ መንፈስና በብቃት  ተግባራዊ 

ማዴረግ 

ሲቪሌ ሰርቪሱ የመንግሥት ፖሉሲ አስፈጻሚ እንዯመሆኑ መጠን ፖሉሲዎችን 

በብቃትና ያሇአዴል ማስፈጸም መቻሌ አሇበት፡፡  

 

አገሌግልትን በእኩሌነት መስጠት 

ሲቪሌ ሰርቪሱ የተሇያዩ አገሌግልቶችን የሚሰጥ እንዯመሆኑ መጠን አገሌግልቶችን 

በአዴል ወይም በጉቦ መስጠት የሇበትም፡፡ ሇሁለም ዛጋ ወይም አገሌግልቱን 

እንዱያገኝ በሚመሇከተው ሕግ የተፈቀዯሇት ሁለ አገሌግልቱን በእኩሌነት ማግኘት 

ይኖርበታሌ፡፡  

 

ከኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ዴርጊት መጽዲት 

ሲቪሌ ሰርቪሱ የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ዴርጊት ሌማትን የሚጎትትና 

በመጨረሻም የሕዜቦችን በአንዴነትና በሰሊም መኖር የሚሸረሽር መሆኑን በመገንብ 

የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትንና ዴርጊትን ሉጠየፈው ይገባሌ፡፡ ኪራይ ሰብሳቢነት 

እንዯ ኢትዮጵያ ባለ ዴሃ ነገር ግን ወዯ እዴገት ጎዲና በገቡ ሀገሮች ሲታሰብ በረዥም 

ጊዛ በኪራይ ሰብሳቢዎች የሚረፍ ሀብት ሌማቱን የሚጎትት ሲሆን በአጭር ጊዛ 

ከዴሆች ጉሮሮ ነጥቆ መበሌፀግ ማሇት ነው፡፡ በመሆኑም በአመሇካከቱም ሆነ በዴርጊቱ  

ግፈኛና ጨሇማ መንን ናፋቂ ነው፡፡   

 

በእሴት ፈጠራ ሊይ ማትኮር፣ በውጤት ሊይ ማትኮር 

የመንግሥትና ሕዜብ ሀብትን በመጠቀም እሴት መፍጠር ይገባሌ፡፡ ተቋማት 

የመንግሥት ሀብት የሚጠቀሙት ሇዛጋው የሚጠቅም እሴት እንዱፈጥሩ ነው፡፡ በቀሊሌ 

አገሊሇጽ ሲቪሌ ሰርቪሱ የሚኖረው የጤና፣ የትምህርት፣ የመንገዴ፣ የአስተዲዯር 

አገሌግልቶችን ወተ… ሇማስፋፋትና ተዯራሽነታቸውን ከጥራት ጋር ማሳዯግ ነው፡፡ 

 

የተሰጠውን ተሌዕኮ ተቋማዊ ራዕይን ሉያሳካ በሚያስችሌ አግባብ መፈጸም 

ሲቪሌ ሰርቫንቱ የየዕሇት የስራ ውልውን ከሀገራዊ ራዕይና ከተቋሙ ራዕይ አንጻር 

የሚኖረውን ዴርሻ በመገምገም የበሇጠ ውጤታማነቱን ማሳዯግ ይገባዋሌ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
 

 
ሕ ገ  መ ን ግሥ ቴ ን  በ ማ ክ በ ሬ ና  በ ማ ስ ከ በ ሬ  እ ኮ ራ ሇ ሁ  
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የተሟሊ የአገሌጋይነት ሥነ ምግባር መያዜ 

በታወቀ የሥነ ምግባር ዯንብ የማይመራ ሲቪሌ ሰርቪስ ውጤታማ ሉሆን አይችሌም፡፡ 

በመሆኑም ሲቪሌ ሰርቪሱ ተቀባይነት ያሊቸው የሥነ-ምግባር መርሆዎችን የሚያራምዴ 

ይሆን ንዴ አቅሙ ሉገነባ ይገባሌ፡፡ በተጨማሪም በምክንያት ማመን ምክንያታዊ 

አስተሳሰብ መያዜና ማራመዴን ጨምሮ ተሌዕኮውንም በዙህ ቅኝት ሉያከናውን 

ይገባሌ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
 

 
ሕ ገ  መ ን ግሥ ቴ ን  በ ማ ክ በ ሬ ና  በ ማ ስ ከ በ ሬ  እ ኮ ራ ሇ ሁ  
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ክፍሌ ሦስት 

በሲቪሌ ሰርቪስ የተገኙ ሕገ መንግሥታዊ ውጤቶችና የዛጎች ተጠቃሚነት 
 

ሕገ መንግሥቱ ከጸዯቀና ሥራ ሊይ ከዋሇ  አስራ ሰባት ዓመት ሆነው፡፡ በእነዙህ 

ዓመታት በኤርትራ መንግሥት ከዯረሰብን ወረራ ውጭ ምንም ዓይነት ጦርነት ውስጥ 

ገብተን አናውቅም፡፡ ሀገሪቱም በአፍሪካ የሰሊምና የመረጋጋት ተምሳላት ሆናሇች፡፡ 

ኢትዮጵያ በታሪኳ ተነፍጓት የኖረው ትሌቅ የዕዴገት መሠረት ሰሊም ከመሆኑ አንፃር 

የሰሊም መገኘት ዋንኛ የሕገ መንግሥቱ ፍሬ ተዯርጎ ሉወሰዴ ይችሊሌ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥቱ የሰሊም መሠረት የሆነው በሚከተለት ምክንያቶችን ነው፡፡ 

 

ሇሁለም ብሔሮች፣ ብሔረሰቦች እና ሕዜቦች እኩሌ የመሌማት ዕዴሌ ሰጥቷሌ፡፡ በዙህም 

ምክንያት በየአካባቢው የተፈጠረው ራስን በራስ የማሌማት ንቅናቄ ተጨባጭ 

የኢኮኖሚ፣ ማኅበራዊ እና ፖሇቲካዊ ውጤት እያስገኘ ነው፡፡  
  

ሁለም የኢትዮጵያ ቋንቋዎች እኩሌ እውቅና አግኝተዋሌ፡፡  በንጉሡም ሆነ በዯርግ ጊዛ 

ሇኢትዮጵያ ሬዱዮ ቋንቋነት ይበቁ የነበሩ ቋንቋዎች ነፍጥ ያነሱ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ቋንቋዎች እንዯነበሩ ይታወቃሌ፡፡ የኢ.ፌ.ዳ.ሪ ሕገ መንግሥት 

ግን መብት ሇማስከበር ነፍጥ ማንሳት የማያስፈሌግ መሆኑን በግሌጽ ቋንቋ 

ከማስቀመጡም በሊይ በተግባርም አሳይቷሌ፡፡ ሇዙህ ዓይነተኛ ማሳያ የሚሆነው ሕጻናት 

የአንዯኛ ዯረጃ ትምህርታቸውን በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዱማሩ ማዴረግ ነው (በስርዓተ 

ትምህርት የተዯገፈ ሳይንሳዊ መፍትሔ ነው)፡፡ 

 

ላሊኛው ማሳያ ዯግሞ ዛጎች የሚፈሌጓቸውን መንግሥታዊ አገሌግልቶች በራሳቸው 

ቋንቋ በአቅራቢያቸው እንዱያገኙ በማዴረግ አገሌግልት ሇማግኘት የነበረባቸውን 

እንግሌት ከማስቀረቱም ባሻገር ዕሴቶቻቸውን፣ ባሕልቻቸውንና ታሪካቸውን ሇማቆየት 

ጽፈው እንዱያኖሩ ረዴቷቸዋሌ፡፡ እነዙህ ማሳያዎች የሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች 

ጥበቃ እንዳት እንዯሚተገበሩ ያስገነዜባለ፡፡ 
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ሀገሪቱ የዛጎችን የጋራ ጥቅም፣ አፍሪካዊ ወንዴማማችነትን ብልም በዓሇም ዯረጃ 

ተቀባይነት ያሇው የውጭ ግንኙነት ፖሉሲን በመያዞ ምክንያት ተቀባይነቷና 

ተዯማጭነቷ እያዯገ መጥቷሌ፡፡ 

 

ሀገራችን በውስጥም ሆነ በዓሇም አቀፍ ዯረጃ የፈጠረችውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ሰፊ 

የሌማት ሥራ ውስጥ ገብታሇች፡፡ ሇዙህም ሊሇፉት ተከታታይ ዓመታት ያስመገበችው 

የኢኮኖሚ እዴገት ግሌጽ ማሳያ ነው፡፡ በኢኮኖሚ እዴገቱ፡ 

 የግብርና ምርትና ምርታማነት፣ 

 የኢንደስትሪ ሌማት፣ 

 የመሠረተ ሌማት መስፋፋት፣ 

 የትምህርትና የጤና አገሌግልት መስፋፋት፣ 

 የሰው ሀብት ሌማት ሊይ የተሰጠው ሌዩ ትኩረትና የተገኙ ውጤቶች - 

የማሰሌጠኛና ምክር ተቋማት መስፋፋት፣ ሲቪሌ ሰርቪሱ በስሌጠና ሊይ 

የሚያዯርገው ኢንቨስትመንት፣  

 የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት፣ 

 የሕብረተሰቡ የሌማት ተሳትፎ፣  

 የሀገሪቱ የውስጥ ገቢ ዕዴገት፣ የከተሞች እዴገት እና የጥቃቅንና አነስተኛ ንግዴ  

ሥራዎች መስፋፋትና ማዯግ 

በተከታታይ አመርቂ በሆነ መሌክ ተመዜግበዋሌ፡፡ 

ከዙህም በተጨማሪ ዴሮ የጦርነት ነጋሪት ሲጎስም የኖረው የኢትዮጵያ መከሊከያ 

ሰራዊትና ተቋማቱ ዚሬ፣ 

 በአህጉሪቱ የሰሊም ማስከበር ሥራ ሊይ መሰማራታቸውና በዙህም ውጤታማ 

መሆናቸው፣ 

 በሀገሪቱ የቴክኖልጂና የኢንደስትሪ ሽግግር ትሊሌቅ መሠረቶች ሊይ ዋንኛ 

ተሳታፊ መሆናቸውና ውጤት ማስመዜገባቸው፣ 

የመከሊከያ ሠራዊቱ የራሱ የሆነ የመከሊከያ ዩኒቨርስቲ ማቋቋሙና ሇቀጣይ እዴገቱ     

መሠረት መጣሊቸው የሁሇንተናዊ እዴገቱ መገኛ ዋነኛ ማመሊከቻዎች ናቸው፡፡  



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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ከሊይ የተገሇፁት ርፎች ማዯግ፣ የዛጎችን የኢኮኖሚና ማኅበራዊ እዴገት የሚያሳዴግ 

ሲሆን ሲቪሌ ሰርቪሱም የውጤቱ ተጠቃሚ ነው፡፡ እዙህ ሊይ ሲቪሌ ሰርቪሱ ከፍ ብል 

የተረሩት ውጤቶች ተጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ሇእዴገቱ መመዜገብ የሲቪሌ ሰርቪሱ 

ጥረትም ወሳኝ ነበር፡፡ 

በአጠቃሊይ የሕገ መንግሥቱ ፍሬዎች በሁለም ርፎች የታዩና ሁለንም የኅብረተሰብ 

አካሊት ተጠቀሚ ያዯረጉ መሆናቸውን መገንብ ይቻሊሌ፡፡ ሲቪሌ ሰርቪሱ እና 

ተቋማቱ ዯግሞ የሚከተለትን የተሇዩ ጠቀሜታዎች አግኝተዋሌ፡፡ 

በሀገሪቱ የተረጋው ሰፊ የአቅም ግንባታ ሥራ ሲቪሌ ሰርቫንቱ ዕውቀቱን፣ ክህልቱንና 

ተነሳሽነቱን ሇማሳዯግ አስችልታሌ፡፡ ይህም የሲቪሌ ሰርቫንቱን የመቀጠር ዕዴሌ 

አሳዴጎታሌ፡፡ ሇምሳላ ያህሌ በ 1983 ጠቅሊሊ የመንግሥት ሠራተኛው ቁጥር 216,058 

ሲሆን የ 2002 የሲቪሌ ሰርቫንት ስታትስቲክስ እንዯሚያሳየው የመንግሥት ሠራተኛው 

ቁጥር 854,316 ነው፡፡ ይህም የዛጋው በሲቪሌ ሰርቪሱ የመቀጠር ዕዴሌ ማዯጉን 

ያሳያሌ፡፡ የኢትዮጵያ ሕዜብ ቁጥር ከመጨመሩ አንፃር ሲታይም የተቀጠረው ሠራተኛ 

ብዚት ከፍተኛ ነው፡፡ ባሇፉት ሃያ ዓመታት ሇጨመረው 25 ሚሉዮን ሕዜብ 638,258 

ሲቪሌ ሰርቫንት ተቀጥሯሌ ማሇት ነው፡፡ ከሃያ ዓመታት በፊት 1 ሲቪሌ ሰርቫንት ሇ 

255 ዛጋ ይዯርስ ነበር፡፡ በ 2002 የሲቪሌ ሰርቪስ ስታትስቲክስ መሠረት አንዴ 

ሲቪሌ ሰርቫንት ሇ 93 ዛጋ አገሌግልት መስጠት ችሎሌ፡፡ ሇዙህ የሠራተኛ ቁጥር 

መጨመር ዋንኛው መንስዔ የጤና፣ የትምህርት፣ የግብርና፣ ወተ… አገሌግልቶች 

መስፋፋት ሲሆን የኮላጆች፣ ዩኒቨርስቲዎችና ስሌጠና ማዕከሊት መስፋፋት የባሇሙያ 

አቅርቦትን አሻሽልታሌ፡፡ በመሆኑም አገሌግልትን የበሇጠ ሇዛጋው ተዯራሽና 

የአገሌግልት ጥራቱንም በየጊዛው የተሻሇ ማዴረግ ተችሎሌ፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ የሴት ሲቪሌ ሰርቫንትን ቁጥር ስንመሇከት በ 1983፣ 52,968 የነበረው 

የሴት ሲቪሌ ሰርቫንት ቁጥር በ 2002 ወዯ 280,227 አዴጓሌ:: ይህ ቁጥር 

በአጠቃሊይም ሆነ አሁን ካሇው የሴቶች ቁጥር ዕዴገት አንፃር ሲታይ ከፍተኛ ነው፡፡  

 

በ1983 በሲቪሌ ሰርቪሱ ውስጥ ይገኙ የነበሩ የመጀመሪያ ዱግሪና ከዙያ በሊይ ያሊቸው 

ሴት ሠራተኞች ቁጥር 2,199 ሲሆን ከአጠቃሊዩ የሠራተኛ ዴርሻቸው 13% ነበር:: በ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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2002 ስታትሰቲክስ መሠረት የመጀመሪያ ዱግሪና ከዙያም በሊይ ያሊቸው ሴት 

ሠራተኞች ቁጥር 21,584 የዯረሰ ሲሆን ይህም ከአጠቃሊይ ዴርሻቸው 21.2% ነው፡፡ 

ይህ ውጤት የተገኘው ሴቶች ከወንድች እኩሌ በትምህርት ተጠቃሚ እንዱሆኑ ሕገ 

መንግሥቱ በሰጠው ዋስትና ሲሆን ውጤቱም የሕገ መንግሥቱ ፍሬ ነው፡፡ 
 

በ 1983 በፕሮፌሽናሌ ሣይንስ (ፕሣ) አገሌግልት ሊይ የተሰማራው ሲቪሌ ሰርቫንት 

ቁጥር 16,409 ሲሆን ከዙህ ውስጥ የሴት ሠራተኞች ቁጥር 1,731 ነበር:: በ 2002 

በፕሣ አገሌግልት ሊይ የነበሩ ሴት ሠራተኞች ቁጥር 3,548 ሲሆን ከጠቅሊሊው ሠራተኛ 

ቁጥር 21.4% ዴርሻ ነበራቸው፡፡ ይህ ቁጥር የሴት ሠራተኞችን መጨመርና 

የተወዲዲሪነት ብቃት መጎሌበት በከፍተኛ ሁኔታ መሻሻለን ያሳያሌ:: 

 

ሲቪሌ ሰርቪሱን አገሌግልት ስንቃኝ ሕገ መንግሥቱ በተሇያዩ መስኮች በፈጠረው ምቹ 

ሁኔታ ሇዛጎች ያስገኘውን የሥራ ብዚት ብቻ ሳይሆን የዛጎችን ፖሇቲካዊና ማኅበራዊ 

መብቶች ሇማስከበር በክሌሌ መንግሥታት በቀጥታ በቅጥር ከመሳተፍ ባሻገር 

አገሌግልቶችን በዛጎች የአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዱሰጡ አዴርጓሌ፡፡ 

 

እስከ 2002 ዓ.ም. 22 ቋንቋዎች (ትግርኛ፣ አፋርኛ፣ አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ ጋሞኛ፣ 

ሃዱያኛ፣ ጎፍኛ፣ ኮንታኛ፣ ሀረሪ፣ ዲውሮኛ፣ አኝዋክኛ፣ ከምባትኛ፣ አፍከ ሱማላ፣ ኑዌርኛ፣ 

ስላጢኛ፣ ሲዲምኛ፣ ካፊ ኖኖ፣ ኢሮብ/ሳሆኛ፣ ጌዴኦኛ፣ አዊኛ፣ ወሊይትኛ እና ኽምጥኛ) 

በመጀመሪያ ዯረጃ የትምህርት መስጫ ቋንቋዎች (Mediums of instruction)፣ 

 

11 ቋንቋዎች (ሲዲምኛ፣ ጌዴኦኛ፣ ወሊይትኛ፣ ጋሞኛ፣ ጎፍኛ፣ ዲውሮኛ፣ ኮንታኛ፣ ካፊ 

ኖኖ፣ ከምባትኛ፣ ስላጢኛ እና ሀዱያኛ) በዝንና በወረዲ የስራ ቋንቋዎች፣  

 

5 ቋንቋዎች (አማርኛ፣ ትግርኛ፣ አፋን ኦሮሞ፣ አፋርኛና አፍከ ሱማላ) የክሌሌ የሥራ 

ቋንቋዎች የሆኑ ሲሆን 

 

3 ቋንቋዎች (አማርኛ፣ አፋን ኦሮሞና ትግርኛ) በዩኒቨርሲቲ ዯረጃ በትምህርት ዓይነት 

እየተሰጡ ይገኛለ፡፡  

 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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በ 1983 የተዘጋጀው ysþvþL sRŠNT S¬TStEKS ሪፖርት SloL«Â y¸ÃwúW ngR 

xLnbrM\ MKNÃtÜM oL«Â bÈM BRQ፣ ትኩረትም የማይሰጠው nገር SlnbR 

nW፡፡ y 2002 S¬TStEKS XNd¸ÃmlktW ƒST wRÂ b§Y l¸çN gþz¤ oL«Â 

Ãgßù sþvþL sRŠNèC qÜ_R 422 sþçN kƒST wR b¬C Ãlù oL«ÂãC ksþvþL 

sRvþS ¥ššÃ PéG‰M UR ytÃÃzù bmçnù qÜ_ሩ XSk xoR X_F ÃDUL፡፡ 

mNGoT lsþvþL sRvþsù oL«Â ys«W TkùrT sþvþL sRvþsù Þg mNGo¬êE 

GÁ¬WN XNÄþwÈ l¥gZ nW፤ በተግባር የተወዲዲሪነት ተጠቃሚነት ከመጎሌበቱም 

በተጨማሪ የአገሌግልት ቅሌጥፍናና ጥራት ሇማሳዯግም አግዞሌ”” 

ÆlûT xoR ›m¬T y¥sL«¾ tÌ¥TÂ y¿LÈ®C qÜ_R ¥dG BÒ úYçN 

yoL«Â mS÷C ዓይነትም bkFt¾ qÜ_R =M…L፡፡ btlYM zmnù ydrsbTN 

yo‰ xm‰R t½Knþ÷C lxþT×eÃ sþvþL sRvþS k¥StêwQ xµ*Ã blW_ o‰ 

xm‰R# bW«¤T t÷R oR›T# bm¿r¬êE yo‰ £dT lW_# bST‰t½©þ 

:QDÂ o‰ xm‰R# bKên¤ åÄþT#  በsW hBT o‰ xm‰R እና wzt... bRµ¬ 

oL«ÂãC yts«ù sþçN oL«ÂãcÜN m¿rT b¥DrG bytÌÑ tÌ¥êE lW_ 

l¥MÈT ytdrgW _rT kFt¾ nW””  bሀgR WS_ sþvþL sRŠNtÜN y¥¿L«N 

BÝT b¥dG §Y y¸gŸ sþçN 51% የሚሸፍነው ƒST wRÂ b§Y y¸çN oL«Â 

በሀገር ውስጥ ተሰጥቷል”” q¶W 49% ƒST wRÂ b§Y oL«Â bWu ሀgR yts« 

nbR”” 

በሀገሪቱ ካሇፉት አሥር ዓመታት ጀምሮ በመካሄዴ ሊይ ያሇው የሲቪሌ ሰርቪስ ማሻሻያ 

ፕሮግራም የሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማት ተሌዕኳቸውን እንዱያጠሩ፣ ሇዛጋው የሚሰጡትን 

አገሌግልት በአግባቡ እንዱሇዩና ሇዛጋው የበሇጠ ዕሴት በሚፈጥር መሌክ ቀርፀው 

አገሌግልቱን እንዱሰጡ አስችሎሌ፡፡ በዙህ ሇውጥ አማካኝነት ሲቪሌ ሰርቪሱ ከነበረበት 

ኋሊቀር አሠራር በመውጣት አዲዱስ አሰራሮችን ሇማየትና ሇመተግበርም ሙከራ 

አዴርጓሌ፡፡ 
 

ፕሮግራሙ የበሊይና የመካከሇኛ አመራሩ በሇውጥ ሥራ አመራር ብቃታቸውን 

ያጎሇበቱበት፣ የየተቋሙን ስትራቴጂ ከሀገራዊ ፖሉሲና ስትራቴጂ ጋር የማስተሳሰር 

ብቃት የገነበቡበት፣ ጥቂትና ወሳኝ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ ብቻ የማትኮሩ የአስተሳሰብ ሂዯት 

ውስጥ የገቡበት፣ በተሇይ የአመራር ማጎሌበቻ ፕሮግራሞች ተቀርጸው ተግባራዊ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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የሆኑበትና የተወሰኑ የበሊይ አመራር አባሊት በአመራር ሳይንስ እስከ ማስተርስ ዯረጃ 

መማር የጀመሩበት ነው፡፡ በዙህም አካሄዴ የሲቪሌ ሰርቪሱ ተተኪ አመራር በቀጣይነት 

ሉያፈራ የሚችሌ ተቋምና የአሰራር ስርዓቶች ተርግቷሌ፡፡ ከዙህ በተጨማሪ ውጤትን 

መሠረት ወዯ አዯረገ የበጀት ሥርዓት ተገብቶ የሕዜብ ሀብትን ውጤታማና 

ተጠያቂነትን በሚያስከትሌ አግባብ ሇመጠቀም የሚስችሌ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ 

  

ፕሮግራሙ ተገሌጋይ ተኮር የአሰራር ሥርዓቶችን ሇመርጋት የተዯረገው ጥረት 

ያስገኘው ቅሌጥፍና መጠነኛም ቢሆን የታየው የአመሇካከት ሇውጥ ግን ከፍተኛ ነው፡፡ 

ይህንንም ሇማገዜ በኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ መሠረተ ሌማት ግንባታ፣ ሶፍት ዌር 

ሌማትና በተሇይም በኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ የተማረ ሲቪሌ ሰርቪስ ሇመፍጠር 

የተዯረገው ጥረትና የተገኙ ውጤቶች የሕገ መንግሥቱን ዓሊማዎች ሇማስፈፀም ምቹ 

ሁኔታዎችን ፈጥረዋሌ፡፡ 
 

ሌዩ ትኩረት የሚሹ የኅብረተሰብ ክፍልችን በተመሇከተም (የሴቶች፣ የወጣቶችንና 

የህጻናት፣ አካሌ ጉዲተኞችን፣ አነስተኛ ተዋጽዖ ያሊቸውን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች) ጉዲይ የሚያዩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች መቋቋምና በተሇይ በሁለም ተቋማት 

የሴቶችን ጉዲይ የሚያዩ የሥራ ክፍልች ተቋቁመው ሥራ መጀመራቸው፣ በፌዳራሌ 

መንግሥት ሠራተኞች አዋጅ የሴቶችንና ሌዩ ትኩረት የሚሹ የኅብረተሰብ ክፍልችን 

የበሇጠ የሚያበረታቱ አንቀጾች መግባታቸው፣ የሴት ሲቪሌ ሰርቫንት ቁጥር ሇማዯጉ 

አንዴ ምክንያት ወይም የራሱ አዎንታዊ አስተዋጽዖ አዴጓሌ፡፡ ሴት ኃሊፊዎች 

እንዯብርቅ ይታዩበት በነበረ ሲቪሌ ሰርቪስ ኃሊፊዎችን ማየት አሁን ብርቅ አይዯሇም፡፡ 

በተሇይም ሴቶች በትምህርት እያሳዩት ካሇው ሰፊና አመርቂ ተሳትፎና እየተገኘ ካሇው 

ውጤት አንጻር በሲቪሌ ሰርቪሱ የሴት አመራር ቁጥር ሉጨምር እንዯሚችሌ 

ይገመታሌ፡፡ ይህንን አጠናክሮ ሇመቀጠሌ ግን በርፉ ብዘ መስራትን ይጠይቃሌ፡፡ 

 

ቀዴሞ ስሇ ሲቪሌ ሰርቪስ ምንነት ምንም የሚያውቁት የነበሩ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች ሕገ መንግሥቱ ባጎናፀፋቸው መብት መሠረት በሲቪሌ ሰርቪሱ ያሊቸው 

ተሳትፎ በከፍተኛ ዯረጃ አዴጓሌ፡፡ ይሁን እንጂ በፌዳራሌ ሲቪሌ ሰርቪስ ዯረጃ 

ያሊቸው ተሳትፎ ብዘም ስሊሌሆነ ከዙህ አንፃር ሰፊ ሥራ ሉሠራ ይገባሌ፡፡ 
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ባሇፉት ሥርዓቶች ብዘም ትኩረት ያሌተሰጠው የአካሌ ጉዲተኞች ጉዲይ በሕገ 

መንግሥቱ ትኩረት አግኝቶ የአካሌ ጉዲተኞች የሥራ ሥምሪት የሚገዚበት አዋጅ ወጥቶ 

በሥራ ሊይ ውሎሌ፡፡ ይህንን የሚያስፈጽሙ መመሪያዎችም ወጥተዋ፡፡ ከዙህ በተያያ 

በሲቪሌ ሰርቪስ የአካሌ ጉዲተኛ ሠራተኞች ቁጥር ጨምሯሌ፡፡ 
 

ሲቪሌ ሰርቪሱ በተጎናጸፈው የሥራ ሊይ ነፃነት፣ በሀገሪቱ እየተገነባ ያሇው 

የዳሞክራሲያዊ ሥርዓት በሲቪሌ ሰርቪስም የመሌካም አስተዲዯር አየር እንዱነፍስ 

አዴርጓሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ሲቪሌ ሰርቫንቱ የተሻሇ ነፃነት እንዱያገኝ አስችልታሌ፡፡ 

ወትሮ ከተš*ሚ/ ሚኒስትር ፊት ሇፊት መነጋገር ዯፋርና አይን አውጣ ያስብሌ የነበረ 

ሲሆን አሁን ከሚኒስትር/ ተš*¸ ጋር ሏሳብን በነፃነት በማንሳት መከራከር የሚቻሌበት 

መን ሊይ ዯርሰናሌ፡፡ በተሇይም ያካሄዴነው የሲቪሌ ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም 

በሠራተኛውና በተš*ሚው መካከሌ ያሇውን እርቀት (power distance) ያጠበበ በመሆኑ 

ሠራተኛውን በውሳኔ አሰጣጥ ሊይ በአግባቡ ሇመሳተፍ አስችሎሌ፡፡ 
  

ከሌማት ዕዴገት ጋር የተጣጣመ አዯረጃት መፈጠሩ ተቋማት ከሌማት ዕቅዴ አኳያ 

በረዥሙ እንዱያቅደ አዴርጓቸዋሌ፡፡ ይህም የተረጋጋና ቀጣይነት ያሇው ሲቪሌ 

ሰርቪስ ሇመፍጠር በማስቻለ ሲቪሌ ሰርቫንቱን ተጠቃሚ አዴርጎታሌ፡፡ 
 

ከሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ በፊት በሲቪሌ ሰርቪስ ውሳኔ ይሰጥበት የነበረው ከሊይ ወዯ 

ታች ነበር፡፡ በውሳኔ አሰጣጥ፣ በዕቅዴ አወጣጥ/ አገጃጀት፣ የተቋም አፈጻጸምን 

በመገመገም ሂዯት የሠራተኛው ተሳትፎ አነስተኛ ነበር፡፡ አሁን ሠራተኛው በዕቅዴ 

ዜግጅት፣ ክትትሌና ግምገማ፣ በተቋማዊ የሇውጥ ፕሮግራሞች ያሇው ተሳትፎ በጣም 

ከፍተኛ ነው፤ ቀዴሞ የተወሰኑ ባሇሙያዎች ወይም የሥራ ክፍልች ሥራ ይመስለ 

የነበሩ ተግባራት ማሇት ማቀዴ፣ መከታተሌ፣ መገምገም፣ የሇውጥ ፕሮግራሞች ሊይ 

ሠራተኛውን ማሳተፍ (የአሠራር ማሻሻያ የሥራ ክፍሌ ተግባር ነበር) በመቻለ ብቃቱን 

ሇማሻሻሌ የሚያስችለ ዕዴልች ከመፈጠራቸውም በሊይ በሠራተኛው አመሇካከት ቀረጻ 

ሊይ የራሱ የሆነ አዎንታዊ አንዴምታ አሇው፡፡ 
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ክፍሌ አራት 

የመሌካም አስተዲዯር ምንነትና ሲቪሌ ሰርቪሱ የሚገኝበት ሁኔታ 

መሌካም አስተዲዯር በጣም ሰፊና ሰዎች በነጻነት ትርጉም የሚሰጡት ጽንሰ ሏሳብ 

በመሆኑ ሇገሇፃ ቀሊሌ፣ ሇአፈጻጸም ግን ከባዴ ነው፡፡ መሌካም አስተዲዯር አስተዲዯራችን 

ወይም አሰራራችን ምንና እንዳት መሆን እንዲሇበት የሚወሰንበት ሲሆን በባሕሪዩ 

የሚከተለትን መርሆዎች ያካትታሌ፡፡ እነዙህም፡ 

o ግሌጽነት (Transparency) 

o ኃሊፊነት (Responsibility) 

o ተጠያቂነት (Accountability)  

o አሳታፊነት (Participation)   

o ሇሕዜቡ ጥያቄዎች ፈጣን ምሊሽ መስጠት (Responsiveness)   

o ቅሌጥፍና (Efficiency)  

o ውጤታማነት (Effectiveness) እና 

o የሕግ የበሊይነት (Rule of law) 

  ናቸው፡፡ 

ከዳሞክራሲያዊ ሥርዓት አንፃር ሲታይ መሌካም አስተዲዯር የአንዴን ሀገር ሌዩ ሌዩ 

ጉዲዮች በማስተሳሰር ረገዴ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖሇቲካዊ፣ አስተዲዯራዊ፣ ማኅበራዊና የፍትህ 

ጉዲዮች በአግባቡ የሚመሩበትና ከእነዙሁ ጉዲዮች ጋር የተያያዘ ሥሌጣናት በአግባቡ 

ተግባራዊ የሚሆኑበትን የአሠራር ሂዯቶች የሚያንፀባርቅ ጽንሰ ሏሣብ ነው፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯር (Good Governance) የአንዴ ሀገር ሌዩ ሌዩ ጉዲዮች 

የሚመሩበትን አካሄዴ የሚያመሇክት እንዯመሆኑ ሇመሌካም አስተዲዯር መኖር 

መንግሥት፣ የግለ ርፍ (the private sector) እና የሲቪለ ማኅበረሰብ (The civil 

society) ዋናውን ሚና ይጫወታለ፡፡ በዙህም መሠረት እያንዲንዲቸው ሇመሌካም 

አስተዲዯር መስፈን የየራሳቸውን ሚና በአግባቡ ባሌተወጡበትና አንደ በላሊው ሚና ውስጥ 

ያሇአግባብ በሚገባበት ሁኔታ መሌካም አስተዲዯር አሇ ሇማሇት አይቻሌም፡፡ እነዙህ ሶስቱ 

የመሌካም አስተዲዯር ዋሌታዎች (Pillars of Good Governance) ወይም የመሌካም 
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አስተዲዯር ተዋናዮች (Actors of Good Governance) በመባሌ ይታወቃለ፡፡ ስሇሆነም 

መሌካም አስተዲዯር በአንዴ አካሌ ብቻ የሚገነባ ነገር አይዯሇም፡፡ 

መሌካም አስተዲዯር በሁለም የመንግሥት ሥሌጣን አካሊት ማሇትም ከሕግ አውጪ፣ 

ከሕግ አስፈፃሚና ከሕግ ተርጓሚ አካሊት አሰራር ጋር የተያያ ጽንሰ ሃሣብ ሲሆን 

መሌካም አስተዲዯር መታየት የሚኖርበትም በእነዙሁ የመንግሥት ሥሌጣን አካሊት 

ውስጥ በከፍተኛ ዯረጃ ባለት (Macro Level) ብቻ ሳይሆን በዜቅተኛ ዯረጃ (Micro 

Level) በሚገኙበትም መገሇጥ ወይም መታየት ይገባዋሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ ስሇ መሌካም 

አስተዲዯር ስንነጋገር በከፍተኛ የመንግሥት ሥሌጣን ሊይ ስሇተቀመጡ ግሇሰቦች ወይም 

በከፍተኛ ዯረጃ ስሇሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶች አሰራር ብቻ ሳይሆን በሕግ 

ማውጣት፣ ማስፈፀምና መተርጏም ሊይ የተሰማሩና በተሇያዩ ዯረጃዎች የሚገኙ 

አካሊትንም የሚመሇከተ መሆኑ ሉታወቅ ይገባሌ፡፡ 

የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች 

 

የተሇያዩ ፀሏፊዎች የተሇያዩ የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎችን ያስቀምጣለ፡፡ 

በመሆኑም አብዚኛዎቹ ምሁራን የሚስማሙባቸው የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች 

እንዯሚከተለት ሉተነተኑ ይችሊለ፡፡  

 

1. የሕግ የበሊይነት 

የሕግ የበሊይነት መሠረታዊ የዱሞክራሲ መርሆ ነው፡፡ በተጨማሪም መንግሥት ሕዜብ 

በተስማማባቸው ሕጎች ማዕቀፍ እንዱሰራ፣ የሕዜብ ውክሌናን ያሇአግባብ 

እንዲይጠቀምበት ሇማዴረግ፣ በሕዜቡ ይሁንታ ብቻ የሚመራ መንግሥት ሇመፍጠር 

የሚያስችሌ ወሳኝ መሳሪያ ነው፡፡ ዛጎች በዛግነታቸው ሀሳባቸውን በሕጋዊና በሰሊማዊ 

መንገዴ የሚገሌጹበት፣ ሁለም ዛጋ መብትና ጥቅሙን የማስጠበቅ እኩሌ እዴሌ 

እንዱያገኝ የሚያዯርግ መሳሪያ ነው፡፡ ስሇሆነም የሕግ ሌዕሌና ባሌተረጋገጠበት ወቅት 

ዳሞክራሲን ማሰብም አይቻሌም፡፡ 

 

2. አሳታፊነት 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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ሕዜቦች ምንም ሌዩነት ሳይዯረግባቸው ተሳትፎ እንዱኖራቸው ማዴረግ የመሌካም 

አስተዲዯር መሠረት ነው፡፡ ተሳትፎ በቀጥታ ወይም በውክሌና ሉሆን ይችሊሌ፡፡ ይሁንና 

በውክሌና ዱሞክራሲ ከሕዜቡ አናሳ የሆኑትንና ሇአዯጋ የተጋሇጡትን ሁለ ተገቢው 

ትኩረት የማያገኙበት ሁኔታ ሉፈጠር ይችሊሌ፡፡ ስሇሆነም አሳታፊነት ማሇት ሁለም 

ውጤታማ ተሳትፎ የሚያዯርጉበት ሁኔታ ማመቻቸት ማሇት ነው፡፡ ውጤታማ ተሳትፎ 

ሇማዴረግ ተሳታፊዎች መረጃ ማግኘትና ሃሣብን በነፃ የመግሇጽና የመዯራጀት መብት 

መንግሥት ሉያረጋግጥ እንዯሚገባ ግንዚቤ ሉወሰዴ ይገባሌ፡፡ 

 

3. ግሌጽነትና ተጠያቂነት 

ግሌጽነት ሲባሌ ሕዜቡ በመንግሥት ፖሉሲዎች፣ ዕቅድች፣ መመሪያዎች፣ ተግባሮች 

ወተ… ሊይ ሁሌጊዛም ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃ እንዱኖረው ማዴረግ ማሇት ነው፡፡ 

ይህ መርህ መሠረታዊ የዱሞክራሲ መርሆ ነው፡፡ ሕዜቡ የመንግሥት ፖሉሲዎችን፣ 

ዕቅድችን፣ መመሪያዎችንና ተግባራትን በሚመሇከት ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃ ከላሇው 

በመንግሥት ጉዲይ ሊይ በበቂው ሇመሳተፍ ከመንግሥት የሚያገኘው አገሌግልት ምን 

እንዯሆነ አውቆ አሟጦ ሇመጠቀም የመረጠውን መንግሥት ሇመቆጣጠርና ወቅቱን 

ጠብቆ በምርጫ መሌሶ ሇመሾም ወይም ሇመሻር አይችሌም፡፡ ግሌጽነት ከላሇ 

የመንግሥት ስሌጣንን ከሇሊ አዴርገው ኪራይ ሲሰበስቡ የሚውለትን ማጋሇጥና 

መቆጣጠር አይቻሌም፡፡ ግሌጽነት ሇሌማት፣ ሇዳሞክራሲና ሇመሌካም አስተዲዯር እጅግ 

አስፈሊጊ ነው፡፡ 

 

ተጠያቂነት ማሇት እያንዲንደ ሰውና አካሌ በሥራው ውጤት ተሇክቶ ጥሩ ሥራ ሲሰራ 

የሚበረታታበት፣ ጥሩ ሥራ ሳይሰራ ሲቀር የሚስተካከሌበት፣ ወንጀሌ ሲሰራ ዯግሞ 

የሚቀጣበት ሥርዓት ማሇት ነው፡፡ ግሌጽነት ከላሇ እያንዲንደ ሰው በሥራው ውጤት 

ሌክ መሇካት አይቻሌም፡፡ ይህን ሇማዴረግ የሚያስችሌ ትክክሇኛና ወቅታዊ መረጃ 

አይኖርም፡፡  

 

ስሇሆነም ግሌፅነትና ተጠያቂነት ተነጣጥሇው የማይሄደ የዳሞክራሲና የመሌካም 

አስተዲዯር መርሆዎች ናቸው፡፡ 

 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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4. እኩሌ ተጠቃሚነት 

የእኩሌ ተጠቃሚነት መርህ ማንም ዛጋና የኅብረተሰብ ክፍሌ ምንም ዓይነት አዴሌዎ 

ሳይፈጸምበት በመንግሥት እኩሌ የሚስተናገዴበት ሁኔታን የመፍጠር መርህ ነው፡፡ 

የእኩሌ ተጠቃሚነት መርህ ተግባራዊ ሉሆን የሚችሇው ሕዜቡ በፖሇቲካዊ ተሳትፎ 

በመንግሥት አስተዲዯር ብቻ ሳይወሰን በኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተሳትፎውን በተግባር 

ሲያሳይ ነው፡፡ የሌማት ስትራቴጂው ሁለም ዛጋ በሌማቱ ሊይ እኩሌ የመሳተፍ ዕዴሌ 

አግኝቶ በሌማት ውጤቱ ሌክ ተጠቃሚ እንዱሆን የሚያዯርግ በመሆኑ ሇፖሇቲካዊ 

እኩሌነቱም መሠረት ይሆናሌ፡፡ የዛጎች ሰብዓዊ መብቶች ብቻ ሳይሆን የዳሞክራሲያዊ 

መብቶች፣ የእኩሌነት መብቶች ከማንኛውም ላሊ አማራጭ በተሻሇ ሁኔታ በፖሇቲካ 

ተሳትፎ ትኩረት ተሰጥቶት የሚገሇጽ ቢሆንም በምጣኔ ሀብታዊ እና በማኅበራዊ 

መስክም የዛጎች ተሳትፎ መረጋገጥ ሇአንዴ ሥርዓት ቀጣይነት ማረጋገጫና መገሇጫም 

ነው፡፡ 

 

5. ሇሕዜብ ጥያቄ ምሊሽ መስጠት 

ከመሌካም አስተዲዯር መርሆዎች መካከሌ ሇሕዜብ ጥያቄ ምሊሽ መስጠት ይገኝበታሌ፡፡ 

ይህ መርህ የመንግሥት አገሌግልቶች ሕዜብ እንዯ ቅዯም ተከተሊቸው ሊነሳቸው 

ጥያቄዎች ተገቢውንና ወቅታዊ ምሊሽ መስጠት ማሇት ነው፡፡ 

 

6. ቀሌጣፋነትና ውጤታማነት 

ቀሌጣፋነት (Efficiency) አንዴን ተጨባጭ ሥራ ባነሰ ወጪ፣ ጊዛ፣ ብዚትና ወተ… 

ሇመሥራት የመቻሌ ጉዲይ ነው፡፡ ውጤታማነት አንዴን ሥራ የተቀመጠሇትን ግብና 

ዓሊማ ሇማሳካት በሚያስችሌ አኳኋን መፈጸም ነው፡፡ በእኛ ሁኔታ ቀሌጣፋነትና 

ውጤታማነት ፈጣን ሌማትንና የሕዜብ ተጠቃሚነትን የማረጋገጥ ጉዲይ ስሇሆነ 

አማራጭ የማይገኝሇት የህሌውና ጉዲይ ነው፡፡ አንዴ ሥራ የሚጠይቀውን አነስተኛ 

ጊዛና የገንብ ወጪ በማስሊት መስራት ትርጉም የሚኖረው የተሰራው ሥራ 

የተቀመጠሇትን ዓሊማና ግብ ሇማሳካት ሲችሌ ነው፡፡ ዓሊማና ግብ በማያሳካ አኳኋን 

የሚፈጸም ሥራ በቅሌጥፍናም ቢሰራ በቅሌጥፍና የተሰራ ኪሳራ ከመሆን ያሇፈ ፋይዲ 

አይኖረውም፡፡ በመሆኑም ቅሌጥፍናና ውጤታማነት የየራሳቸው ሌዩ ባሕርያትና 
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ተፈሊጊነት ቢኖራቸውም ሁሌጊዛም ተያይው መታየትና መፈጸም ያሇባቸው ጉዲዮች 

ናቸው፡፡ 

 

 

7. የጋራ መግባባትን መፍጠር 

በአንዴ አገር ውስጥ የተሇያየ አመሇካከትና አስተሳሰብ ያሊቸው ሰዎች እንዯሚኖሩ 

ይታወቃሌ፡፡ መሌካም አስተዲዯር በእነዙህ የተሇያየ አመሇካከትና አስተሳሰብ ባሊቸው 

ወገኖች መካከሌ በተናጥሌ የየራሳቸውን አስተሳሰብ እንዱያራምደ ወሳኝና የጋራ በሆኑት 

ጉዲዮች ሊይ ዯግሞ የጋራ መግባባት መፍጠርና የጋራ መግባባቱን ሇጋራ ሌማትና 

ዕዴገት መጠቀም መቻሌ ማሇት ነው፡፡ 

 

8. ሁለን አቀፍ 

በአንዴ አገር ሇሁለም የሕብረተሰብ ክፍልች መሌካምና ምቹ ሁኔታ የሚፈጠረው 

ሁለም ወገን የአብሮነት የእኔነት ስሜት ሲሰማውና የመገሇሌ ስሜት ሳይሰማው ሲቀር 

ነው፡፡ ይህ በተሇይ ከሁለም ሇጉዲት የተጋሇጡትን /ሇምሳላ ሴቶችን፣ አካሌ 

ጉዲተኞችንና አነስተኛ ተዋጽዖ ያሊቸውን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዜቦች ወተ …/ 

ማሳተፍንና የእኔነት ስሜት እንዱኖር ማዴረግን ይጠይቃሌ፡፡ 

መሌካም አስተዲዯርን ሇማስፈን የተቋማት ብቃት፣ የአመራሩ መሰጠት (Engagment) 

፣ የሠራተኛው ብቃትና የሕዜቡ ሁሇንተናዊ ተሳትፎ ወሳኝ ጉዲዮች ናቸው፡፡ የመሌካም 

አስተዲዯር ግንባታ የሰብአዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶችን ሇማራመዴ፣ ሌማትን 

ሇማፋጠንና ሰሊምን ሇማረጋገጥ ወሳኝ ነው፡፡ በመሆኑም የመሌካም አስተዲዯር ግንባታ 

ከሕገ መንግሥቱ ዓሊማዎች የሚነሳ ሲሆን የሕገ መንግሥቱን ፍሊጎቶች በማሳካት ረገዴ 

ሁነኛ መሳሪያ ነው፡፡ 

መሌካም አስተዲዯር በሲቪሌ ሰርቪሱ ተጨባጭ ሁኔታ ሲመነር የሚከተሇውን 

ይመስሊሌ፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯር ማሇት የሠራተኞችን ተሳትፎ ማሳዯግ ማሇት ነው 
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የሲቪሌ ሰርቪስ ሠራተኞች ተሳትፎን ማዲበር ሇፖሉሲዎች ተግባራዊነት ከፍተኛ እገዚ 

ያዯርጋሌ፡፡ የሠራተኛ ተሳትፎ መጎሌበት ሇመስሪያ ቤቶች ሥራ ውጤታማነትና 

ሇተገሌጋይ ርካታ ከሚያበረክተው አዎንታዊ አስተዋጽዖ በተጨማሪ ሇሠራተኞች የሥራ 

ርካታ ማግኘት፣ እውቀት መዲበርና በራስ የመተማመን ስሜት መጎሌበት ከፍተኛ 

ጠቀሜታ አሇው፡፡ 

ስሇዙህ የሠራተኞችን ተሳትፎ ሇማዲበር ሲቪሌ ሰርቪስ ተቋማት የሚከተለትን 

ርምጃዎች እንዱወስደ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በአገሌግልት ማሻሻያ ዕቅዴ ዜግጅት፣ አፈጻጸምና ግምገማ ሠራተኞች 

የሚካፈለበትን ሁኔታ ተመቻችቷሌ፣  

 ከኃሊፊነት ጋር ተመጣጣኝነት ያሇው ሥሌጣንና ውክሌና ተሰጥቷሌ፣  

 በሠራተኞች ሇሚቀርቡ ሀሳቦችና አስተያየቶች ተገቢው ትኩረት አግኝቷሌ፣ 

 የግሌ ተነሳሽነትንና የቡዴን ሥራዎችን የማራመዴ ሂዯቶች በመከተሌ ሥራዎች 

እየተፈጸሙ ነው፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯር ማሇት ሇተቋሙ ተሌዕኮና ሇዛጋው/ ሇተገሌጋዩ ዋጋ 

በሚያስገኝ  የዓሊማ ስኬት ሊይ ትኩረት አዴርጎ መሥራት ማሇት ነው 

ይህም ማሇት የጠራ የተቋም ተሌዕኮ መያዜና ተገሌጋዩና ዛጋው ዋጋ በሚሰጣቸው 

አገሌግልቶችና ውጤቶች ሊይ አትኩሮ  መስራት እንዱሁም ተፈሊጊውን ውጤት 

ማስገኘት ማሇት ነው፡፡ ከዙህም በተጨማሪ ዛጎች ወይም ተገሌጋዮች ከፍተኛ ጥራት 

ያሇው አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ ነው፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯር ማሇት በግሌጽ በተቀመጠ ተግባርና ሚና ውስጥ ውጤታማ 

መሆን ማሇት ነው 

የበሊይ አመራሩን ተግባርና ሚና ግሌጽ ማዴረግ በሥራ ኃሊፊዎችና በሠራተኞች 

መካከሌ ሉኖር የሚገባውን ግንኙነት በግሌጽ ማስቀመጥ፣ ግብር ከፋዩ በሚያወጣው 

እያንዲንደ አንዴ ብር ተመጣጣኝ የሆነ እሴት ማግኘቱን ማረጋገጥ ማሇት ነው፡፡ 
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መሌካም አስተዲዯር ማሇት መሌካም እሴቶችን በመሊ ተቋሙ ማስፋፋት እና 

የመሌካም አስተዲዯር እሴትን በተግባር ማሳየት ነው 

ይህም ማሇት የተቋሙን እሴቶች ተግባራዊ ማዴረግ፣ ኃሊፊዎች እሴቶችን ተግባራዊ 

በማዴረግ ረገዴ አርአያ ሆነው መገኘት ነው፡፡  

 

መሌካም አስተዲዯር ማሇት በመረጃ የተዯገፈ፣ ውሳኔን በግሌጽ አሰራር ሊይ 

ተመስርቶ መስጠት እና ስጋት (ሪስክ) ሉያዯርሳቸው የሚችለ ጉዲቶችን መቀነስ 

ነው፡፡ 

ይህም ማሇት ውሳኔዎች በቂ በሆነ መረጃና ምርመራ እንዲደገፉ ማድረግ፣ ጥራት ያሇው 

መረጃ፣ ምክርና ድጋፍ መጠቀምና መስጠት፣ ውጤታማ የሆነ የስጋት (ሪስክ) ሥራ 

አመራር ሰርዓት መዘርጋቱን ማረጋገጥ ነው፡፡ 

  

መልካም አስተዳደር ማሇት ተሿሚዎችንና አመራሩን ውጤታማ ማድረግ የሚያስችል     

የአቅም ግንባታ ሥራ መስራት ማሇት ነው 

ተሿሚዎች ሥራቸውን በውጤታማነት ሇመፈጸም የሚያስችላቸው ዕውቀት፣ ክህሎትና 

ልምድ እንዲኖራቸው ማድረግ፣ በኃላፊነት ቦታ ላይ ያለ ሰራተኞችን ብቃት መገንባትና 

ውጤታቸውን በቡድንና በግሇሰብ ደረጃ መመዘን፣ በሲቪል ሰርቪሱ አመራር ቀጣይነትና 

ተሐድሶ መካከል ሚዛን መጠበቅ ማሇት ነው፡፡ 

 

መልካም አስተዳደር ማሇት ባሇድርሻ አካላት ሕያው ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ  

ትክክሇኛ የተጠያቂነት ሥርዓት መዘርጋት ነው 

መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የተጠያቂነት የግንኙነት ስርዓቶችን መረዳት፣ ከሕዝቡ ጋር 

ሇመወያየትና ሇሕዝቡ ተጠያቂ ሇመሆን የሚያስችል የውይይት መድረክ መክፈት ወይም 

ማደራጀት፣ ሇሠራተኞች ቅሬታም ሆነ ዕድገት የተሟላ ኃላፊነት ሇመውሰድ የሚያስችል 

ዕቅድ ማውጣትና  መተግበር ነው፡፡ 

 

መልካም አስተዳደር ማሇት የተቋሙ ባሇድርሻ አካላትን ማሳተፍ ማሇት ነው 

የተቋምን ኃሊፊነትና ዴርሻ ሇመወጣት የላልች አካሊት በተሇይ የባዴርሻ አካሊት 

ተሳትፎ ወሳኝነት አሇው፡፡ ባሇዴርሻ አካሊቱ የተቋሙን ኅሌውና የሚወስኑ ከሆኑ ያሇ 
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እነርሱ ተሳትፎ አፈፃፀምን ማሳካትም ሆነ ወዯ ፊት ማራመዴ አይቻሌም፡፡ በመሆኑም 

የኢትዮጵያ ሕገ መንግሥት ስሇ መንግሥት አሠራርና ግሌጽነት ካስቀመጠው መርህ 

እና የመንግሥታዊ አገሌግልቶች ባሇቤቶች የኢትዮጵያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዜቦች እንዯመሆናቸው የእነርሱን ተሳርፎ ማሳዯግ ሕገ መንግሥታዊ ግዳታ መሆኑን 

መረዲት ያስፈሌጋሌ፡፡ የሲቪሌ ሰርቪሱ አሰራርም ግሌጽነት እንዯሚጠበቀው መሆኑን 

ሇማስመስከርና በአሰራሩም የዛጎች ተሳትፎ በራሳቸው በዛጎች እንዱገመገም ሇማዴረግ 

የሚያግዘ የአሰራር ሥርዓቶችን በመቅረጽ ማዯራጀት ዯግሞ የሲቪሌ ሰርቪስ ኃሊፊነት 

ይሆናሌ፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ከፍተኛ የሆነ የመሌካም አስተዲዯር መጓዯሌ የሚታይበት 

ሲሆን ይህም ሕገ መንግሥቱን ሙለ በሙለ ከመተግበር አኳያ ትሌቅ ስጋት የሚጋርጥ 

ሆኖ ይታያሌ፡፡ ምክንያቱም ሲቪሌ ሰርቪሱ የመንግሥት ፖሉሲና ስትራቴጂ 

ማስፈፀሚያ መሳሪያ ነውና፡፡ የሲቪሌ ሰርቪሱ የመሌካም አስተዲዯር መጓዯልች 

በሚከተለት መገሇጫዎች ሉታይ ይችሊሌ፡፡ 

ሲቪሌ ሰርቪሱ በረዥም ጊዛ እይታ የሚመራና ወሳኝና ጥቂት በሆኑ ጉዲዮች ሊይ 

ትኩረት አዴርጎ የማይሰራ መሆኑ፣ 

የሲቪሌ ሰርቪሱ የውጤታማነት ዯረጃ ዜቅተኛ ሲሆን በቅሌጥፍና ረገዴም ቢሆን 

የተመገቡ ውጤቶች ቀጣይነት ያሊቸውና የሚተነበይ አሇመሆን፣ የዕውቀት፣የክህልትና 

ተነሳሽነት መጓዯሌ በሰፊው የሚታይበት ሲቪሌ ሰርቫንት መኖር የተጠቀሱትን የሲቪሌ 

ሰርቪስ ችግሮች ሇመፍታት የተሟሊ መሳሪያ የላሇው አመራር በላሊ በኩሌ 

ይስተዋለበታሌ፡፡ 

 

በመሆኑም ሲቪሌ ሰርቪሱ በሕገ መንግሥቱ የተዯነገገውን መሌካም አስተዲዯር 

ሇማስፈን በጥቅሌ ሲቃኝ፡ 

 የአገሌጋይነት መንፈስ በእጅጉ የተጓዯሇበት፣ 

 የሕዜብና የዛጋ ፍቅሩ የተጓዯሇ፣  

 ሀብትን በውጤታማነት የማይጠቀም አሌፎ ተርፎም የመንግሥት ሀብትን እንዯ 

ትርፍና የማይጎዴሌ ሀብት አዴርጎ የሚመሇከት፣ 

 በግሌጽነት፣ በተጠያቂነትና በሕያው ተሳትፎ የማይመራ፣  



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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 መሌካም እሴቶችን ሇማጎሌበት የአሰራር ሥርዓት የጎዯሇው፣ 

 ስጋት (ሪስክ) የሚሸሽ፣ በዙህም ምክንያት ራሱን ቀጣይነት ባሇው መማማር 

ውስጥ የማያስገባ፣ 

 መዯበኛ የሆነ የክትትሌና ግምገማ ሥርዓት የላሇውና ራሱን በውይይት 

የማያጎሇብት  

  ሲቪሌ ሰርቪስ ነበር፡፡ 

ከፍ ብል በዜርዜር የቀረቡ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችን ሇመቅረፍ በሲቪሌ ሰርቪስ 

ሪፎርም አማካኝነት ጥረት የተዯረገ ሲሆን የተገኙ መሌካም ተሞክሮዎችም የሚከተለት 

ናቸው ፡፡ 

የበሊይ አመራሩ በሇውጥ ሥራ አመራር፣ በስትራቴጂያዊ ሥራ አመራር፣ በአፈጻጸም 

አመራር፣ በመሠረታዊ የሥራ ሂዯት ሇውጥ ያገኛቸው ተሞክሮዎች፡ 
 

የሇውጥ ፕሮግራሞችን ከሀገሪቱ የፖሇቲካና ኢኮኖሚ ሥርዓት ፍሊጎት ጋር ማስተሳሰር 

እንዯሚገባ፣ 
  

በአዯረጃጀትና በአሠራር ሊይ ብቻ የሚዯረጉ ሇውጦች የተሟሊ ተቋማዊ ሇውጥ 

እንዯማያመጡና በሠራተኛው እውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት ሊይ መስራት 

እንዯሚያስፈሌግ መታወቁ፣ የሲቪሌ ሰርቪስ የሇውጥ ሠራዊት ግንባታ ፕሮግራም 

መጀመሩ፤ የሠራተኛውን እውቀት፣ ክህልትና አመሇካከት ስንገነባ ከተሌዕኮ አንጻር 

መሆን እንዯሚገባው በሇውጥ ሠራዊት ግንባታ ሰነዴ ሊይ በግሌፅ መቀመጡ 

ሠራተኛውን ተሌዕኮ ተኮር እንዱሆን የሚያስችሇው መሆኑ፡፡ 
  

የበሊይና የመካከሇኛ አመራሩ ከተጠመዯበት የዕሇት ተዕሇት መዯበኛ ሥራ ራሱን 

በማውጣት ወሳኝና ስትራቴጂያዊ በሆኑ ጉዲዮች ሊይ በማተኮር ፈጻሚውን በማብቃትና 

የአፈጻጸም ችግሮችን በመፍታት ሊይ ማትኮር እንዯሚገባ፤ 
 

የሇውጥ ፕሮግራሞች ተሌዕኮውን የተረዲና ሇመፈጸምም ዜግጁ የሆነ ቡዴን በመፍጠር፣ 

የግሇሰቦች አስተዋጽዖንም በመሇካትና ግንባር ቀዯሞችን በመሇየት፣ ቡዴኑንም በግንባር 

ቀዯሞች ዘሪያ በማዯራጀት ተሌእኮውን በብቃትና በመማማር መንፈስ እንዱወጣ 

በማዴረግ መፈጸም እንዯሚገባ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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በውጤት ሊይ የተመሰረተ የማበረታቻ ሥርዓት መርጋት አስፈሊጊ መሆኑን፣ ሇውጥ 

ያሇማበረታቻ ሥርዓት ሉሳካ የማይችሌ መሆኑን፣ ነገር ግን ማበረታቻ ሲባሌ ዋንኛው 

ማበረታቻ ራሱ የሇውጡ ውጤት መሆኑን፣ 
 

የተቋማትን አገሌግልት አሰጣጥ በግሌጽ ዛጋው እንዱያውቀው የሚያስችሌ ሥርዓት 

መርጋቱና በቀጣይም ተቋማት አሠራራቸውን የሚታወቁና ዯረጃቸውን በጠበቀ መሌኩ 

እንዱያከናውኑ የሚያስችሌ ፕሮግራም መጀመሩ ይጠቀሳለ፡፡  

 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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ክፍሌ አምስት 

መLµM xStÄdR bsþvþL sRvþsù ¥rUg_ y:DgTÂ T‰NSæR»>N 

:QÇN lmf{M y¸ñrW ¸Â\ 

mLµM xStÄdRN bsþvþL sRvþsù ¥SfN y:DgTÂ T‰NSæR»>nùN :QD 

b¬sbW gþz¤# btÃzlT wÀÂ b:QÇ S¬NÄRD m¿rT lmf{M ÃSC§L፡፡ 

MKNÃtÜM qደም ÆlW KFL bZRZR XNdqrbW mLµM xStÄdR ¥lT 

QL_FÂ# W«¤¬¥nT# xú¬ðnT# GLInT# yÞG yb§YnT wzt... ¥lT bmçnù 

k:DgTÂ T‰NSæR»>N :QÇ UR TSS„ y«bq nW”” bl¤§ bkùL ‰sù mLµM 

xStÄdRN bsþvþL sRvþsù mzRUT y:DgTÂ T‰NSæR»>N :QÇ xND 

ST‰t½©þÃêE xQÈÅ nW””  

ysþvþL sRvþsùN xgLGlÖèC lMúl¤ ÃHL «¤Â# TMHRT# xStÄdR# wzt 

td‰>nTÂ _‰TN l¥údG mLµM xStÄdRN bzRû ¥SfN wúŸ sþçN bxQM 

GNÆ¬ xGÆB mLµM xStÄdRN mgNÆT lng y¥YÆL y:DgTÂ T‰NSæR»>N 

:QÇ xND GB nW”” bmçnùM ysþvþL sRvþS tÌ¥T y:DgTÂ T‰NSæR»>N 

:QÇN l¥úµT y¸ñ‰cWN ¸Â l¥¯LbT fÈN ymLµM xStÄdR oR›T 

GNÆ¬ በማከናወን  ፈጣን ልማትን ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ 

 

sþvþL sRŠNtÜ k«ÆqEnTÂ ከ“Xn¤ MN cgrŸ” xmlµkT ተላቆ yxþT×eÃ ሕÄs¤ ጉዞ 

xµL bmçN y¥Yrú ¬¶K mÉF YñRb¬L”” XNd¸¬wqW y:DgTÂ 

T‰NSæR»>N :QÇ yxþT×eÃN :DgT bxStúsBÂ bmêQ‰êE ሇውጥ l¥rUg_ 

Ãlm XNdmçnù m«N sþvþL sRvþsù በመጀመሪያ b‰sù §Y m¿r¬êE yxmlµkT# 

yxሠ‰RÂ ymêQR lW_ ¥ምጣት YñRb¬L”” bXzþHM yzRûN W«¤¬¥nT 

¥údG YÒ§L”” ysþvþL sRvþsù mF«N l¤§WN zRF hùlù XNd¸Ãf_nW hùlù\ 

sþ¯tTM zRû bÑlù Y¯t¬L\ bmçnùM sþvþL sRvþsù ÃlbT `§ðnT DRB 

nW፡፡ 

 

bmçnùM ytjmrWN ysþvþL sRvþS ¥ššÃ PéG‰M btqÂjÂ QL_FÂ ÆlW 

xGÆB bxND bkùL bl¤§ bkùL PéG‰ÑN kxþT×eÃ ‰:Y UR b¥StúsR 

W«¤¬¥ntÜN ¥rUg_ ÃSfLUL\ bzþH £dT bsW hBtÜ §Y L† TkùrT s_è 

mo‰T yPéG‰ÑN W«¤¬¥nT bkFt¾ dr© XNd¸ÃúDgW yxgéC LMD 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
 

 
ሕ ገ  መ ን ግሥ ቴ ን  በ ማ ክ በ ሬ ና  በ ማ ስ ከ በ ሬ  እ ኮ ራ ሇ ሁ  
 

ገጽ  31 

ÃmlK¬L”” bmçnùM\ ysþvþL sRvþS T‰NSæR»>N bF_nT ¥rUg_ y¸ÃSClù 

PéG‰äCN tGÆ‰êE b¥DrG ysþvþL sRvþሱን Þg mNGoTN y¥KbRÂ ¥SkbR 

BÝT ¥¯LbT YgÆL”” 

 

bsþvþL sRvþS ¥ššÃ PéG‰M x¥µYnT ymLµM xStÄdR bsþvþL sRvþsù 

mzRUT y:DgTÂ T‰NSæR»>N :QÇN lmf{M ወሳኝ ነው፡፡ ይህንንም ሇማድረግ 

በሚከተለት ላይ ትኩረት ሰጥቶ መሥራት ይጠይቃል፡ 

 

o bsW hBtÜ xmlµkT# :WqTÂ KHlÖT §Y TkùrT s_è mM‰T# 

boL«Â# bKTTLÂ GMg¥# bsþvþL sRvþS HÃW túTæN b¥¯LbT# 

yxQRïT ¥nöãCN bmF¬T\ 

 

o bxND bkùL kþ‰Y sBúbþnT xmlµkTÂ DRgþT y¸k§kL briM gþz¤ dGä 

ysþvþL sRvþS on-MGÆR lmgNÆT y¸ÃSCL x¿‰R ¥rUg_\ 

 

o sþvþL sRvþsùN qÈYnT ÆlW lW_ WS_ ¥SgÆT\ xm‰„ y¿‰t¾WN 

NQÂq½ b¥¯LbT rgD TkùrT xDR¯ XNÄþ¿‰ ¥DrG\ 

 

o ysþvþL sRvþS xm‰R bxþNæR»>N ÷Ñnþk¤>N t½KñlÖ©þ ¥gZ- btÒl m«N 

yxþNæR»>N t½KñlÖ©þN bSÍTÂ bW«¤¬¥nT y¸«QM sþvþL sRvþS 

mF«R\ 

 

o bydr©W Ãl xm‰R NQÂq½ bmF«R ysW `YlùN b¥BÝT §Y TkùrT 

xDR¯ y¸¿‰bTN xGÆB mF«R\ 

 

o bsþvþL sRvþS yWDDR mNfS ¥¯LbT# ysþvþL sRvþsùN xgLGlÖT xsÈ_ 

S¬NÄRÄYZ ¥DrG\ sþvþL sRvþsùNÂ ¿‰t¾WN bt=Æu yxfÉ{M MzÂ 

§Y bmmorT m¹lMÂ ¥br¬¬T\ 

 

yxfÉ{M ÷NT‰T oR›TN bxþT×eÃ sþvþL sRvþS kW«¤T t÷R oR›tÜ UR 

b¥qÂjT ¥StêwQ\ yxfÉ{M ÷NT‰T mñR sþvþL sRvþsùN NqÜÂ hùLgþz¤M 

bþçN o‰WN btwÄÄ¶nT mNfS XNÄþÃkÂWN ÃGzêL\ ‰sù y:DgTÂ 

T‰NSæR»>N ዕቅድ mNGoT kxþT×eÃ ÞZB UR ÃdrgW yxfÉ{M WL nW 

¥lT YÒ§L”” bmçnùM yxfÉ{M WL (Performance Contract)  x¿‰RN 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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bxþT×eÃ sþvþL sRvþS mzRUT yt«ÃqEnTÂ yGLInT mRHN tGÆ‰êE l¥DrG 

k¥gzùM b§Y መንግሥት# mo¶Ã b¤èCÂ ¿‰t®C MN W«¤T bMN ›§¥ 

XNd¸«bQÆcWÂ lzþHM WL y¸gbù bmçÂcW ysþvþL sRvþsù xfÉ{M 

ymššL :DL kFt¾ YçÂL”” 

 

ysþvþL sRvþS ¥ššÃ PéG‰MN bNQÂq½ xGÆB ሇmf{M ¥ššÃ PéG‰ÑN 

bW«¤¬¥nTÂ bQL_FÂ tGÆ‰êE l¥DrG xm‰„N# m§ ¿‰t¾WNÂ ÞZbùN 

bxGÆbùÂ qÈYnT ÆlW xGÆB ¥útF Y«YÝL\ sþvþL sRvþsùN ¥ššL ytwsnù 

mo¶Ã b¤èC wYM ymNGoT BÒ GÁ¬ tdR¯ mwsD ylbTM\ m§W ÞZbù 

y¸útFbTÂ Ælb¤T y¸çNbT xGÆB lþqyS YgÆêL\ bXzþH rgD ytjm„ 

o‰ãC y¸msgnù sþçN ybl« t«ÂKrW lው«ù GltÜN «Bö lþÿD b¸ÒLbT 

hùn¤¬ mf{M YñRÆcêL\ 

 

bxQM mgNbþÃ xQäC §Y TkùrT s_è ሇmo‰T bmNGoT ¥sL«¾# 

MKRÂ MRMR tÌ¥T xQM GNÆ¬ §Y TkùrT s_è mo‰T Y«YÝL\ b1983 

›.M xND BÒ ynbrW ysþvþL sRvþS ¥¿L«¾ tÌMና አንድ የxþT×eÃ o‰ 

xm‰R xþNStET†T፣ b2002 ክልሎችን ጨምሮ xo‰ hùlT dRsêL\ oRu¬cWN 

BNmlkT hùlT bØÁ‰L አስሩ በክልልና በሁሇቱ የከተሞች አስተዳደር የሚገኙ ናቸው፡፡ 

በመሆኑም የማሰልጠኛ ተቋማቱን አቅም በማጠናከር ተቋማቱ ወደ ተሟላ ስልጠና፣ 

ምክርናና ችግር ፈቺ ምርምር እንዲገቡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

የተቋማቱን አቅም ከማጠናከር አንጻር ሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራሙ ሰፊ ዕድል የፈጠረ 

ሲሆን የተፈጠረውን ዕድል በአግባቡ ሇመጠቀም የሚያስችል የታቀደ እንቅስቃሴ ውስጥ 

ተቋማቱ መግባት ይኖርባቸዋል ፡፡ 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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ክፍሌ ስዴስት 

ማጠቃሇያ 

በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓት የዛጎችን ሁሇንተናዊ ተሳትፎ ማረጋገጥ፣ ማሳዯግና 

ማጎሌበት ዛጎች በሀገራቸው ፖሇቲካዊ፣ ማኅበራዊና ምጣኔ ሀብታዊ ዕዴገት 

የሚኖራቸውን ተጠቃሚነት ሇማሳየትና በመሌካም አስተዲዯር ግንባታው 

ባሇቤትነታቸውን ሇማረጋገጥ ያግዚሌ፡፡ ዛጎች የመሌካም አስተዲዯርና የዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታ ተሳትፏቸው ከሚረጋገጥባቸው መንገድች አንደ በሲቪሌ ሰርቪሱ 

ውስጥ መንግሥታዊ አገሌግልቶችን እንዱያገኙና እንዱሰጡ ማዴረግ ነው፡፡ 

 

የኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ እንዯ ሕገ መንግሥታዊ  የሀገሪቱ ቅርጽ ፌዳራሊዊ 

አዯረጃጀት ያሇው ሲሆን፡ በፌዳራሌ ዯረጃ በሲቪሌ ሰርቪስ ሚኒስቴር በክሌልች ዯግሞ 

እንዯ አዯረጃጀታቸው በቢሮ/ አጄንሲ ዯረጃ ተዋቅረዋሌ፡፡ እነዙህ ተቋማት ሕጎችን 

የማስከበርና የመቆጣጠር ተግባራትን ያከናውናለ፡ እንጂ ሲቪሌ ሰርቪስ የሚሰጣቸው 

አገሌግልቶች በእነዙህ ተቋማት ብቻ ይከናወናለ ማሇት አይዯሇም፡፡ ሲቪሌ ሰርቪስ 

ማሇት መንግሥት የሚሰጣቸውን አገሌግልቶች ሇማስፈፀም የሚረጋው ሥርዓት 

በመሆኑ፡፡ 

 

መሌካም አስተዲዯር ዛጎችን በሁሇንተናዊ መሌኩ በማሳተፍ፣ የመንግሥትን የአሠራር 

ግሌጽነትና ተጠያቂነት በማሳየት፣ የአገሌግልት ተዯራሽነትና ጥራትን በማጎሌበት ዛጎች 

በሕገ መንግሥቱ የተከበረሊቸውን ሰብዓዊና ዳሞክራሲያዊ መብቶች በማረጋገጥ ሇሀገር 

ሁሇንተናዊ ዕዴገት አስተዋጽዖ ያዯርጋሌ፡፡ የሲቪሌ ሰርቪሱ ተሳትፎ የሚገሇፀው 

በመንግሥት አስተዲዯር ውስጥ መንግሥታዊ አገሌግልቶችን ሇዛጎች በማዴረስ ነው፡፡ 

በዙህም ሕገ መንግሥታዊ መብቶች እንዱከበሩ መትጋት፣ ሕገ መንግሥታዊ የመሳተፍ 

ነፃነትን በመተግበር (Exercise) ነው፡፡ 

 

በሀገራችን ሇመሌካም አስተዲዯርና ዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ዛጎች የመጨረሻውን 

መስዋዕትነት በመክፈሌ አሁን ያሇንበት ዯረጃ ሊይ ዯርሷሌ፡፡ ይህንን ውጤት 

ሇማስቀጠሌ ሲቪሌ ሰርቪሱ ሇመሌካም አስተዲዯር መስፈን የሚጠበቅበትን ሇመወጣት 

በመረዲት ከመቼውም ጊዛ በተሻሇና በበሇጠ ሁኔታ መንቀሳቀስ ይገባዋሌ፡፡ 

 



ሕገ መንግሥታችን ሇብዝሀነታችን፣ ሇአንድነታችንና ሇሕዳሴያችን 
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በመጨረሻም ሇሕገ መንግሥታዊ መብቶች መከበር ከላልች የምንጠብቃቸው 

ችሮታዎች አሇመሆናቸውን በመረዲት፣ የግሌ መብቶቻችን እንዱከበሩሌን 

እንዯምንፈሌግና እንዯምንጠብቅ ሁለ በምንፈጽማቸውን ተግባራቶቻችን የዛጎችን 

መብቶችና ነፃነቶችን እንዯምናስከብር ማስተዋሌ ያስፈሌጋሌ፡፡ ሇመሌካም አስተዲዯርና 

ዳሞክራሲያዊ  ሥርዓት ግንባታ የሚጠበቅብንን ሇመወጣት ቃሌ ሌንገባ ሌንፈጽምም 

ይገባሌ፡፡ 

 

ከዙህ በተጨማሪ የሀገራችን የሌማት ዕዴገት ግስጋሴ ሇማፋጠን መንግሥት በየጊዛው 

የሚያወጣቸው ዕቅድች ተግባራዊና ተፈፃሚ እንዱሆኑ በመጣር የሀገራችንን ሕዲሴ 

ማፋጠን ይጠበቅብናሌ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥታችን ሇሌማታችን፣ ሇእዴገታችንና ሇአብሮነታችን ያሇውን አስተዋጽዖ 

በመረዲት የየዕሇት የሥራ መመሪያችን ማዴረግም ይኖርብናሌ፡፡ 

 

የፌዳራሌና የክሌሌ ተቋማት ይህንን ጽሁፍ መነሻ በማዴረግ ከራሳቸው ባሕሪያትና 

የአገሌግልት አሰጣጥ አኳያ በመቃኘት ይህንን ጽሁፍ ወዯ ራሳቸው ነባራዊ ሁኔታ 

በማመቻቸት (customize) ውይይት ያዯርጉበታሌ፡፡ 

 

ሕገ መንግሥታችን ሇብዜሀነታችን፣ ሇአንዴነታችንና ሇሕዲሴያችን! 

 


