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ከማገልገል በስተጀርባ 

                                                                                                                
በአንሙት ለማ  04-03-15 
                                                                                                            
(anexlama12@gmail.com) 

 

ኢትዮጵያውያን ከመንግሥት አስተዳደር እና መንግሥት ከአዋቀራቸው አገልግሎት ሰጪ 

ተቋማትና መዋቅሮች አማካይነት ከአገልጋዩ የመንግሥት ተቋምና ሠራተኛው ዘርፈ ብዙ 

መንግስታዊ አገልግሎት /Service/ን በማግኘት የዕለት ተዕለት ኑሯቸውን ከማሻሻል ባሻገር 

ለአገር ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ዕድገቶች ትልቁን ድርሻ ሲያበረክቱ 

ቆይተዋል፤ በማበርከትም ላይ ናቸው፡፡ 

ነገር ግን የታሪክ ድርሳናት እንደሚዘክሩት በተጨባጭ የኢትዮጰያ ታሪክ የሆነው ቀደም 

ባሉት ሥርዓቶች ገዢዎቹ ውግንናቸው የህዝብ ጥቅምና ፍላጎት ሳይሆን የራሳቸውን ቅጥ 

ያጣ ምቾት ማደላደልን የመንግሥታቸው ዋንኛ ተልዕኮ አድርገውና ይህንኑ ዓላማ 

ለማሳካት ሲሠሩ መቆየታቸው እና ስልጣናቸውን ሊያራዝሙላቸው የሚችሉ ሠራተኞች 

ወይም አገልጋዮችን በመምረጥና በማሠራት በገጠር 85 በመቶ፣ እና በከተማ 15 በመቶ 

የሚሆነውን ህዝብ በመዘንጋት የጭቆና ቀነበራቸውን ጭነውበት ቆይተዋል፡፡ 

የዚህ ጽሁፍ ዓላማም በ2006 ዓ.ም መጨረሻ እና በ2007 ዓ.ም መጀመሪያ በመላው ሀገሪቱ 

በሚገኙ የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና የልማት ድርጅቶች ከፌዴራል እስከ ወረዳ 

ተቀጥረው የሚሠሩ የመንግሥት ሠራተኞች እና የህዝብ አገልጋዮች በየተሠማሩበት የሥራ 

ሙያ እና መስክ አገልግሎት በሚሠጡበት ወቅት የበለጠ ዕውቀትን ያገኙበትን አገራዊ 

የሥልጠና መድረኮች መካሄዳቸውን ተከትሎ የተገኙ ውጤቶችን በተመለከተ ጥቂት ማለት 

ነው፡፡ በመሰረቱ ሥልጠና በሠራተኛው ላይ የሚታዩ የአመለካከት፣ የክሂሎት፣ የዕውቀት፣ 

የአደረጃጀትና የአመራር ችግሮችን መቅረፍ ከማስቻሉም ባሻገር ከማገልገል በስተጀርባ 

የሚመጣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ብልጽግናን ሊያመላክተን የሚችል አጉሊ መነጽር 

መሆኑ እሙን ነው፡፡ 
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ከማገልገል በስተጀርባ የጋራ መግባባት በመፍጠር ለአንድ ዓላማ መቆም 

 

በአገር አቀፍ ደረጃ የተካሄደውን ሥልጠና የሥልጠናውን ሂደት ከቅድመ ሥልጠና እስከ 

ድህረ ሥልጠና ያለውን መርሃ ግብር እና ተግባራት የመምራትና የማስተባበር ኃላፊነት 

የተሠጠው ለኢፌዲሪ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ሲሆን ሚኒስቴር መሥሪያ ቤቱም 

የፌደራል የመንግሥት ተቋማት እና የልማት ድርጅቶችን በክላስተር በማደራጀት አመራር 

ሲሰጥ ቆይቷል፡፡ በዚህም ከ168 በላይ የፌዴራል ተቋማት ሠራተኞቻቸውን ወሳኝ በሆኑ 

አገራዊ ፖሊሲና ስትራቴጂዎች ላይ ከ10-15 ቀናት በሚደርስ የሥልጠና ጊዜ ሁሉም 

ሠራተኞች እና አመራሮች ከየተቋማቱ ራዕይና ተልዕኮ ጋር በማዛመድ የመልካም 

የልማታዊ አስተዳደር እንቅስቃሴዎች የሚያጋጥሙ ችግሮችና መፍትሄዎችን ለማስቀመጥ 

በማሰብ በመድረኩ መክረዋል፡፡ 

የመንግሥት መዋቅሩ ማለትም ከፌዴራል እስከ ወረዳ ያለው ከፍተኛ አመራሩ፣ መካከለኛ 

አመራሩ፣ የበታች አመራሩ/የቡድን መሪው/ እና የመላው ሲቪል ሰርቫንትን ድርሻ 

ወሳኝነት በውል ለመረዳት አስፈላጊ ነው ብሎ በማመን ሲቪል ሰርቫንቱ የማይተካ 

ሚናውን ሊወጣ የሚችለው እነዚህ የተጠቀሱትን አጀንዳዎች በውል ሲረዳ በመሆኑ 

ሥልጠናዎቹን ወስዷል፡፡  

የሥልጠናው አጀንዳዎችም የአገሪቱ ህገ-መንግሥት፣ የኢትዮጵያ ህዝቦች ትግልና አገራዊ 

ህዳሴያችን፣ የመንግሥት ፖሊሲና ስትራቴጂ፣ የተሀድሶ መስመርና የኢትዮጵያ ህዳሴ፣ 

የልማታዊ ዲሞክራሳዊ ሥርዓት ትግላችንና ፈተናዎቹ፣ ሕገ-መንግሥታዊ መርሆዎችና 

ሴኩራሊዝም እንዲሁም ልማታዊ ሲቪል ሰርቪስን የመገንባት ፋይዳና አገራዊ ሕዳሴውን 

በማሳካት ሂደት የሲቪል ሰርቪሱ ሚና በሚሉ ወሳኝ አጀንዳዎች ሠራተኛው ከአመራሩ 

ጋር በመሆን ከ10-15 ቀናት መክሯል፤ ጥሩ እና መጥፎውን በመለየትም አቅጣጫ 

አስቀምጧል፡፡ 

ከላይ የጠቀስነው የሥልጠና መድረክ በዋናነት የሲቪል ሰርቪሱን የማስፈፀም አቅም 

ግንባታ ተግባርን በውል እንድንገነዘብ አስችሎናል፡፡ ዋናው ትኩረታችንም የሚሆነው 

የተሠጠውን ተግባር የመፈፀም/የማስፈፀም አቅም ያለው የመንግሥት መዋቅር የመገንባት 
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ጉዳይን የሚመለከት ነው፡፡ በመንግሥት ሥራ ላይ ተመድቦ የሚሠራውን የሰው ሀብቱን 

አቅም የማጎልበት የመንግሥትን አደረጃጀት ለተቋሙ የተሠጠውን ተልዕኮ በውጤታማነት 

ለመፈፀም በሚያስችለው መልኩ የማዋቀር፣ አሠራሩ /በሥራ ላይ ያሉትንም ሆነ አዲስ 

የሚወጡ ህጎች፣ አዋጆች፣ ደንቦች፣ መመሪያዎች…/ ወዘተ እና በየደረጃው ባለው 

የመንግሥት አመራርና ሠራተኛ /አካል/ መካከል ያለው የሥራ መስተጋብር 

ዜጋውን/ተገልጋዩን ማዕከል ያደረገ፣ ቅልጥፍናን፣ ውጤታማነትን፣ ግልጽነትና ተጠያቂነትን 

ወዘተ ማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ መዘርጋቱን የምንረዳበት ነው፡፡ 

ለዚህ ነው በኢትዮጵያ የሚገኙት ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ለዘመናት ያጡትን ፍትህ፣ 

የመልካም አስተዳደር ችግር፣ ቅልጥፍና በተሞላበት መልኩ ማግኘት የሚገባቸው ቀደም 

ባሉት የአገዛዝ ሥርዓቶች የፍትሃብሔርም ሆነ የወንጀል ጉዳዮች እልባት እና ውሳኔ 

ሳያገኙና ለዘመናት ፋይላቸው ሳይገለጥ ተዳፍኖ ቆይቷል፡፡ ፍትህ ፈላጊው ዜጋም ፍትህ  

ከሠማይ እንጂ መቼ አለ? በማለት ሲያማርር የኖረው፡፡ ከመገልገል በስተጀርባ ዜጎች 

ፈጣንና ቀልጣፋ ብይን ሲያገኙ ከማገልገልም በላይ በድህነት ውስጥ የኖረውን ህዝብ 

ማገልገል ክብር ነው፡፡ ድህነትን ለማሸነፍ ማገልገል ደግሞ ድርብ ክብር ነው! 

ከማገልገል በስተጀርባ ፍትሃዊ አገልግሎት እና ውጤቶች 

 
ከማገልገል በስተጀርባ አሣታፊነትን ያረጋገጠ አሠራር 
 

ውጤቱን በጉጉት እና በተስፋ ለሚጠብቅ ተስፈኛ ህዝብን ማገልገል እንዴት እንደሚያኮራ 

ይታወቃል፡፡ ይህን ስንል በውጤት የታጀበ ተስፋውን ያለመለመ አገልግሎት በመስጠት 

ከማገልገል በላይ ያለውን እርካታ እና ሃሴት ማሰብ ይኖርብናል፡፡ ግልጽ የሆነ አገልግሎት 

ለአገልግሎት ፈላጊው ህዝብ ማቅረብ ግዴታ ሲሆን ለተገልጋዩም መብት ነው፡፡ በኢፌዲሪ 

ህገ-መንግሥት አንቀጽ 12 እንደተደነገገው የመንግሥት አሠራር ለህዝብ ግልጽ በሆነ 

መንገድ መከናወን አለበት፡፡ የዚህ መርህ መሠረታዊ ቁምነገር ዜጎች በቂ መረጃ ያላቸው 

ሆነው ተገቢውን አቋም መያዝ የሚያስችላቸው መሆኑ ዋንኛው ጉዳይ ሆኖ መረጃ በማጣት 

ምክንያት ያለአግባብ የሚፈጠር አለመግባባት፣ አለመተማመንና ጥርጣሬን ከማስወገዱም 

በላይ ስህተትን በቀላሉ ለማወቅና ለመፍታት የሚችልበት ሁኔታን መፍጠሩ ነው፡፡ 

የመርሁ መሠረታዊ ምንጭ ዜጎችን ለማገልገል የተቋቋመ አካል ከተገልጋዩ/ከዜጋው 
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የሚደብቀው ምንም ነገር መኖር የለበትም የሚል አመለካከት ነው፡፡ በመሆኑም ሁሉም 

የመንግሥት መሥሪያ ቤት የዜጎች ቻርተር በማዘጋጀት ለሁሉም ተገልጋይ ግልጽ ማድረግ 

አለበት፡፡ አገልግሎት በምንሰጥበት ጊዜ ተጠያቂ መሆንን መገንዘብ የለብንም፡፡ 

ከመገልገል በስተጀርባ የሚለው የዚህ ፅሁፍ ርዕስም ሊያወሣን የተነሳው ተገልጋይ ንጉሥ 

ነው የሚለውን ብሂል በተግባር ለማመላከት ሲሆን ይህንንም የኢፌዴሪ ህገ-መንግሥት 

አንቀጽ 12/2/ "ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠይቂ 

ይሆናል" በማለት ደንግጓል፡፡ 

ከዚህ ህገመንግስታዊ አንቀጽ የምንማረው አገልጋዩ ለተገልጋዩ መስጠት የሚገባውን 

አገልግሎት የሚሰጥበትን አሠራር ካልዘረጋ፣ በዘረጋው አሠራር መሠረት አገልግሎት 

ለመስጠት የገባውን ቃል ግልጽነትና ጥራት ባለው መንገድ ካልሠጠ እና የመንግሥት 

ህጎችን፣ ደንቦችን መመሪያዎችንና አሠራሮችን ካልፈፀመ ወይም ካላስፈፀመ ተጠያቂ 

ይሆናል፡፡ በዚህ መሠረት ሊሠጥ የሚገባው አገልግሎት ቃል ለተገባለት ህዝብ/ዜጋ 

መድረስ አለመድረሱ ሲጋለጥ ቃሉን የጠበቀና ያሳካ የሚመሰገንበት፣ የሚበረታታበትና 

የሚሸለምበት ሲሆን በአንጻሩ በገባው ቃል መሠረት ያልፈፀመ የሚመከርበትና 

የሚወቀስበት እንዲሁም ሆን ብሎ ያጠፋ ከሆነ ህጋዊ ሥርዓቱን ተከትሎ የሚጠየቅበትና 

የሚቀጣበት ሥርዓት በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ ተግባራዊ ሊሆን ይገባል፡፡ ከማገልገል 

በስተጀርባ ያለውም ሃቅ ይኸው ነው፡፡ 

ከማገልገል በስተጀርባ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ብልጽግና 

 

ከማገልገል በስተጀርባ የዜጎች የፍትህ ጥማት እርካታ 

 

… ሲቪል ሰርቪሱም ህዝብን በቅንነትና በታማኝነት እንዲሁም በመልካም ሥነ-ምግባር 

የማገልገል ዓላማውን እንዲወጣ በመንግሥት በኩል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ ይገኛል፡፡ 

ይህን ሲቪል ሰርቪስ ከየት ተነስቶ በምን አግባብ ሥራውን እንደጀመረ ማወቁ በቀጣይ 

የሀገራችን ልማት አጀንዳ ውስጥ ምን ሚና ሊኖረው እንደሚችል መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

የሲቪል ሰርቪሱ ቁጥር በየዓመቱ ዕድገት እያሳየ መጥቶ ከ1.3 ሚሊዮን በላይ መድረሱ 

ትልቅ እርምጃ ሆኖ የሚታይ ሲሆን መንግሥታዊ አገልግሎቶችን ህዝቡ በሚገኝበት 
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አካባቢ ለማዳረስ የሲቪል ሰርቫንቱ ቁጥር መጨመሩ ለተያዘው የልማት ሥራ ጥልቅ 

ድርሻ ከመኖሩም ባሻገር ከድህነት ጋር የነበረው የረዥም ጊዜ ዝምድናን ያቋርጣል፡፡ 

ከላይ የጠቀስነውን አገልጋይ /ሲቪል ሰርቫንት/ በአመለካከት፣ በዕውቀት እና በክህሎት 

እንዲሁም በሥነ-ምግባር ለማነጽ መንግሥት የተለያዩ የዓቅም ማጎልበቻ ፕሮግራሞችን 

በማዘጋጀት ትኩረት ሠጥቶ በመሥራት ላይ ይገኛል፡፡ ሲቪል ሰርቪሱ ከመቶ ዓመታት 

በላይ የተቆጠረ ልምድ ያለው ሲሆን ምንም እንኳ ልምዱ ዜጎች ለሚፈልጉት ማህበራዊ 

እና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ባይውልም ታሪክን ማውሣት ለምንደርስበት የስኬት ምዕራፍ 

አስተዋጽኦ ያበረክታል፡፡ 

በሀገራችን የልማትና የዲሞክራሲ ጥያቄዎችን በዘላቂነት የሚመልስ መንግሥት 

ከመመሥረቱ አስቀድሞ የነበረው ሲቪል ሰርቪስ የህዝቡን የልማትና ዲሞክራሲ ጥማት 

የሚያረካ እና ድህነትን ለመጣል የቆመ ሳይሆን በህዝቡ ተስፋ ላይ የቆመ ነበር፡፡ 

ዛሬ ላይ ቆመን ስንመለከት ሲቪል ሰርቪሱ ለዘመናት ህልም ሆኖ የነበረውንና የህዝቡን 

የልማት፣ የዲሞክራሲና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ መመለስ የሚችልበት አቅጣጫ ላይ 

ይገኛል፡፡ ህዝቡም የዚህ የልማት አቅጣጫ ትሩፋቱን ማጣጣምና በልማቱ፣ በዲሞክራሲና 

መልካም ልማታዊ አስተዳደር ሥራዎች ተጨባጭ ውጤቶች መታየት የጀመረበት ጊዜ  

ቢሞር አሁን ነው፡፡ 

በዚህ ጽሁፍ የተገኙ የልማትና የመልካም ልማታዊ አስተዳደር ውጤቶችን መዘርዘር 

ለቀባሪው ማርዳት ሊሆን ስለሚችል የተገኙ ውጤቶች ይህ ሥርዓት ያፈራቸው መሪዎች 

እና ሲቪል ሰርቫንቶች በመሆናቸው ውጤቱ እንዴት እንደመጣ እና እንደተገኘ ለእነርሱ 

መተው የተሻለ ሆኖ ተገኝቷል፡፡ ዛሬ ዜጎች /ብሄር ብሄረሰቦች/ አሻግረው የሚያዩትን 

የተስፋ ጭላንጭል በከፊልም ቢሆን መመልከት ችለዋል፡፡ ኢትዮጵያም ቀደምት 

ትታወቅበት የነበረውን ሥልጣኔ እና ዝና ደግማ ለማግኘት ከታች ወደላይ ማየት 

ጀምራለች፡፡ "ኢትዮጵያ በሥራ ላይ ነች" ዜጎች ውጤታማ፣ ፍትሃዊ፣ ቀልጣፋ እና ግልጽ 

የሆነ አገልግሎት እንዲያገኙ አገልጋዩ ህብረተሰብን ለማገዝ BPR, BSC, የለውጥ ሠራዊት 

ማንዋል፣ የልማት ቡድን የ1 ለ5 አደረጃጀቶች አሠራርን ከማፋጠን ባሻገር አደረጃጀትንም 

አግዟል፡፡ 

ከማገልገል በስተጀርባ በውጤት የታጀበ የተገልጋይ እርካታ 
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ከማገልገል በስተጀርባ ወጪ ቆጣቢ እና ቀልጣፋ አገልግሎት 

 

ሲቪል ሰርቫንቱ መንግሥት ከሚከፍለው ወርሃዊ ደመወዝ ባሻገር ማሰብ ያለበት ሳይማር 
ያስተማረውን ህብረተሰብ በማገልገሉ የሚያገኘው እርካታ እና በተለይ 85 በመቶ የሆነውን 
አርሶ አደር ማሰብ እና የሀገሪቱ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የጀርባ አጥንት መሆኑን መገንዘብ 
ይገባል፡፡ 
 

በሀገራችን ኢትዮጵያ የሚኖሩ ዜጎች ኑሮአቸውን ለማሸነፍ የዕለት ተዕለት ህይወታቸውን 
ለመምራት በተለያዩ የገቢ ማስገኛ ሴክተሮች ተሠማርተው ይኖራሉ፡፡ ከእነዚህም 
ሴክተሮች መካከል በግብርና፣ በንግድ፣ በፋብሪካ ስራ እንዲሁም በመንግሥት ተቋማት 
ውስጥ ተቀጥረው አገልግሎት በመስጠት ለድካማቸው ዋጋ ይሆነውን ደመወዝ በመቀበል 
ኑሯቸውን አሸንፈው ይኖራሉ፡፡ በዚህ ጽሁፍም ማገልገል ማለት ምን ማለት ነው? 
ከማገልገል በስተጀርባ ያለው ፋይዳ ምንድነው? የሚሉ መሰረታዊ ሀሳቦችን በማንሳት 
በሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በተለያዩ ዳይሬክቶሬቶች ውስጥ የሚሠሩ ዘጠኝ ሠራተኞች 
በጉዳዩ ዙሪያ አጭር ማብራሪያ እንዲሰጡ ተጋብዘዋል፡፡ ይህ ማብራሪያ ሠራተኞቹ በጉዳዩ 
ዙሪያ የሚሠማቸውን ስሜት የገለፁበት እይታ/ Personal thought/    መሆኑን ከወዲሁ 
መግለፅ ተገቢ ይሆናል፤ አንባቢያንም በዚሁ መሰረት እንዲገነዘቡልን በአክብሮት 
እንጠይቃለን። 

ሠራተኞቹ ማገልገል ማለት ለእርስዎ ምን ማለት ነው? ለሚለው ጥያቄ የሚከተለውን 

አስተያየት/ማብራሪያ ሰጥተዋል፡- 
 

 አገልግሎት ፈልጎ ወደ ተቋማችን የመጣውን ሰው በሚፈልገው ጊዜ፣ መጠንና ጥራት 
መንግሥታዊ አገልግሎቶችን መስጠት፤ 

 በተመደቡበት የሙያ መስክ ለህዝብ ክብርና ጥቅም በመቆም፣ ህዝብን በማገልገልና 
ህዝብ በሚያገኘው ጥቅም በመርካት አገልጋይ መሆንን እንደ ክብር መቁጠር፤ 

 የሰው ስሜትን ተረድቶ ሰው በሚፈልገውና በተገቢው መንገድ ምላሽ መስጠት፤ 
 ማገልገል ማለት በተሠማራንበት የሙያ መስክ ህዝብን በቅንነት፣ በታማኝነት 

በአጠቃላይ የሥነ-ምግባር መርሆዎችን በመላበስ አስፈላጊውንና ተገቢውን 
አገልግሎት ለህዝብ /ለደንበኛ/ መስጠት ማለት ነው፤ 

 አገልግሎት የሚያስፈልጋቸውን አካላት በተለይም ሰዎችን በውዴታ ወይም በግዴታ 
ማገልገል ማለት ነው፤ 

 የተቸገሩ አካላትን በቁሣዊ አሊያም ቁሣዊ ባልሆኑ ነገሮች መርዳት፤ 
 ማገልገል ለተገልጋይ ክብር በመስጠት ፍላጎትን፣ ጥያቄን ለማሟላት በተገቢው 

መጠን፣ ጊዜ፣ ቦታና ጥራት ምላሽ ለመስጠት አስፈላጊውን ጥረት ሁሉ ማድረግ 
ነው፣ 

 ማገልገል ማለት ያለንን ችሎታና ክሂሎት ተጠቅሞ በአገልጋይነት መንፈስ ፈጣንና 
ቀና አገልግሎት መስጠት ማለት ነው፤ 
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 ህዝብን በዘር፣ በሀይማኖት፣ በቀለም ወዘተ ሰይለያዩ በጥሩ ሥነ-ምግባር፣  በፍጥነት፣ 
በጥራት፣ በግልጽነትና በታማኝነት ማስተናገድ ማለት ነው፤ 

 ማገልገል ማለት እኔ ከተመደብኩበት የመንግሥት ሥራ አገልግሎት የሚፈልግ 
ተገልጋይ የሚፈልገውን ሁሉ በፈለገው ጊዜ ጥራትና ዓይነት አግኝቼ በሰጠሁት 
አገልግሎት ረክቶ እንዲመለስ ማድረግ ነው፤ 

 

ሠራተኞቹ በአንድም ሆነ በሌላ፣ ማገልገል ማለት ምን ማለት እንደሆነ በራሳቸው ግንዛቤ 

እና አረዳድ ገልፀዋል፡፡ በዚህ አልቆመም፤ የመጠይቁ ተሳታፊዎች "ከማገልገል በስተጀርባ" 

ያለውን ፋይዳም እንደሚከተለው ገልፀዋል፡፡ 

 ህብረተሰቡም ተጠቃሚ ይሆናል፤ የግል እርካታም ያስገኛል፤ መልካም አስተዳደር 
በሀገሪቱ እንዲረጋገጥ የሚያደርገው አስተዋጽኦው ከፍተኛ ነው፤ 

 በሥነ-ምግባር የተመሠገነ ሆኖ ቅንነት ያለውና በፍጹም የእውነተኛ አገልጋይነት 
ስሜት ህዝቡን ማክበርና አገርን መውደድ ነው፤ 

 ለአገልግሎት ሰጪም ሆነ ተቀባይ እርካታን የሚያጎናፅፍ ተግባር ነው፤ 
 የህሊና የውስጥ እርካታ ምክንያቱም ማገልገል ማለት የሥነ-ምግባር መርሆዎችን 

ተላብሰን በአግባቡ ለህዝብ የምንሠጠው አገልግሎት ከሆነ በዚህ አገልግሎታችን 
ደግሞ ለእኛ ለአገልጋዮቹ የህሊና እርካታ የሚሠጠን ሲሆን ለተገልጋዮቹም እንዲሁ 
እርካታን ይሠጣል፤ ሀገራችንም የተሻለች ኢትዮጵያ እንድትሆን ያስችላታል፤ 

 ከማገልገል በስተጀርባም ምን ጊዜም አንድ ውጤት አለ፤ የውጤቱ ዓይነት 
ከአገልጋዩ፣ ከአገልግሎትና ከተገልጋዩ ሁኔታ እና ዓይነት ላይ የተመሠረተ ቢሆንም 
አገልጋዩ ልክ እንደሎሌ ተገዶ ሳይሆን በውዴታ ብቻ የሚያገለግል ከሆነ ውጤቱ 
ሁሉንም አካል የሚጠቅም ማለትም የሚያስደስት አዎንታዊ ይሆናል፤ 

 የዜግነት ግዴታን የመወጣት ፋይዳ ይኖረዋል፤ 
 ህዝብ ከአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ፍትሃዊ አገልግሎት በማግኘቱ እርካታው 

ይጨምራል፤ በመንግሥት ላይ ያለው አመኔታ የጠነከረ ይሆናል፤ 
 ከማገልገል በስተጀርባ መንግሥት በህዝቡ አገልግሎት እንዲሰጥ ያቋቋመው ተቋም 

የራሱ የህዝቡ መሆኑንና የመንግሥት አገልግሎት መሳለጥ በመንግሥት አገልግሎት 
ህዝቡ እምነት እንዲጥል እንዲሳተፍ የእኔነት ስሜት እንዲኖረው ያደርጋል፤ 

 

ማገልገል እና ከማገልገል በስተጀርባ ያለውን ውጤት እና ፋይዳን ለአገልጋዩ አካል ከላይ 

በተጠቀሱት አስተያየቶች መግለጽ የተቻለ ሲሆን ከዚህ ርዕስ ጋር በተያያዘ በትርጉምም 

ሆነ በተግባር ሊቀራረብ ይችላል ያልነውን ተጨማሪ ማብራሪያን በመፈለግ ሊያብራራ 

ይችላል ያልነውንና ከhttp:en.wikipedia.org ያገኘነው መረጃ የሚከተለውን ይላል፡- 

 

A public service is a service which is provided by government 
to people living within its jurisdiction, either directly (through the 
public sector) or by financing provision of service. The term is 
associated with a social consensus (usually expressed through 
democratic elections) that certain service should be available to 
all, regardless of income. 
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ከቀረበው ሀሳብ እንደምንረዳው የህዝብ አገልግሎት ማለት በሥልጣን ላይ ያለ መንግሥት 

ለሚያስተዳድራቸው ህዝቦች የህዝብ ተቋም በሆኑ በመንግሥት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት 

ህዝቡን የማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት በሚሠጡት ተቋማት አገልግሎት 

መስጠት ነው፡፡ አገልግሎት ማለት ከሰዎች የጋራ ስምምነት ጋር የተያያዘ ሲሆን 

ዲሞክራሲያዊ በሆነ ምርጫ ኃላፊነት ላይ ያለ አካል ዜጎች በሚከፍሉት ታክስ 

የሚያስፈልጋቸውን አገልግሎት እንዲያገኙ ማድረግ ነው፡፡  

 

 

ከማገልገል በስተጀርባ ከድህነት ተላቃ መካከለኛ ገቢ ያላት ሃገር መገንባት 

 

ከማገልገል በስተጀርባ የህግ የበላይነት የተረጋገጠባት ዲሞክራሲ የሠፈነባት ኢትዮጵያን 

መገንባት 

 

ወደ መነሻ ርዕሳችን ስንመለስ ከማገልገል በስተጀርባ በእያንዳንዳችን የመንግስት 

ሠራተኞች በሆንን ወገኖች ጭንቅላት ውስጥ ሊመጣ የሚችል ሀሳብ መኖሩ እሙን ነው፡፡ 

ነገር ግን አገልግሎታችን ለማን እና እንዴት፣ መቼ እና ለምን፣ ምን ዓይነት አገልግሎት? 

የሚሉ ጥያቄዎችን በማንሣት በአገለገልነው ልክ መልሱን መመለስ ይኖርብናል፡፡ ከዚህ 

በኋላ ከማገልገል በስተጀርባ ለሚለው ርዕስ ሁላችንም ምን ፋይዳ አለው የሚለውነ በቀላሉ  

መገንዘብ እንችላለን፡፡ 
 

ባጠቃላይ፣ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር በ2007 በጀት ዓመት የመጀመሪያዎቹ ወራት 

በፌዴራል ተቋማት ለሚገኙ ከ1300 በላይ ለሆኑ መካከለኛ አመራሮች እና ከ60 ሺህ በላይ 

ለሆኑ ፈጻሚዎች ወሳኝ በሆኑ የሀገሪቱ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች ላይ ከ10-15 ቀናት 

የሥልጠና መድረክ በማመቻቸት ሥልጠና እንዲያገኙ አድርጓል፡፡ ምንም እንኳ 

ሥልጠናው ፖለቲካዊ ይዘት ያለው በመሆኑ እና ከምርጫ መምጣት ጋር የሚያያይዙት 

ወገኖች ቢኖሩም፣ ከላይ እያብራራን ያለነውን ሀሳብ ያጠናክርልን ዘንድ የወሰድነው 

ማብራሪያ እንደሚያስገነዝበን በሥልጣን ላይ ያለ አካል ዜጎች የሚፈልጉትን ማህበራዊና 

ኢኮኖሚያዊ አገልግሎቶች በአገልግሎት ሰጪው ሠራተኛና የህዝብ ተቋማትን በመጠቀም 
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ለዜጎች አገልግሎት መድረስ አንዱ ማሣያ መድረክ ነው የሚል አተያይ መኖሩን ጸሃፊው 

በውል ይረዳል፤ የአንባቢያን ስሜትም ከዚህ የተለየ እንደማይሆን ይሰማኛል። በመሆኑም፣ 

ሁሉም ሰው ወይንም ሠራተኛ ማገልገል ክብር መሆኑን በመገንዘብ ማገልገል ክብር ነው፡፡ 

ድህነትን ለማሸነፍ ማገልገል ደግሞ ድርብ ክብር ነው በማለት . . . . ። ቸር እንሰንብት። 

 

 


