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በወጪ ቀናሽ ማዕቀፎች የተደገፈ የደሞዝ ጭማሪ 
 

 

አዲስ ቶልቻ 

08/14/14 

 

መንግሥት ለፌደራልና ክልልል መንግስታት የመንግስት ሰራተኞች ከሃምሌ ወር 2006 

ዓ/ም ጀምሮ የደሞዝ ማስተካከያ ማድረጉን አሳውቋል። የደሞዝ ማሻሻያው እንደሚደረግ  

የተገለፀው ቀደም ሲል ቢሆንም በማሻሻያው የተደረገው የጭማሪ መጠን የተገለፀው ግን 

በቅርቡ ነው። 

 

የደሞዝ ማሻሻያው እንደሚደረግ መንግስት መግለፁን ተከትሎ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ነን 

ባሉ ግለሰቦችና በተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮች የተለያዩ አስተያየቶች ሲሰጡ 

ቆይተዋል። እራሳቸውን የኢኮኖሚ ባለሙያ ባደረጉ ሰዎች የተሰጡት አስተያየቶች 

በዋነኝነት “ጭማሪው የገንዘብ ግሽበት ወይም የዋጋ ንረት ማስከተሉ አይቀሬ ነው” የሚል 

ይዘት ያላቸው ናቸው። በተቃዋሚ ፓርቲዎች አመራሮቸ የተሰጡት አስተያየቶች ደግሞ 

“መንግስት ጭማሪውን ያደረገው በቀጣይ ዓመት ለሚካሄደው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ 

ደጋፊ ለማገኘት ነው” የሚል ይዘት ያላቸው ናቸው። 

 

በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ከዚህ ቀደም ማብራሪያ የተሰጠ ቢሆንም፣ ሰሞኑን የጭማሪው መጠን 

ይፋ መደረጉን ተከትሎ “ጭማሪው አነስተኛ ኑሮን የማይለውጥ ነው፤ ተረጋግቶ የነበረውን 

ገበያ በማናጋት ኑሮውን ሰቀለው፣ . . .” የሚሉ ቅሬታዎች በመስተጋባታቸው የጭማሪውን 

መጠንና ተያያዥ ጉዳዮችን መልስ ብሎ መመልከቱ አስፈላጊ ነው ሲል ይህ ፀሀፊ 

ያምናል። 

 

“የደሞዝ ጭማሪው ለዋጋ ንረት ምክንያት የሆናል” ከሚለው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች 

አስተያየት ልጀምር። እርግጥ ነው ለደሞዝ ጭማሪ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባው ገንዘብ፣ 

አጠቃላይ የአገሪቱን ምርትና አገልግሎት መጠን የማይወክል ተጨማሪ ገንዘብ በማተም 
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የሚከናወን ሲሆን የገንዘብ ግሽበት በማስከተል የሸቀጥና የአገልግሎት ዋጋ እንዲንር 

ያደርጋል። 

 

በዚህ ሁኔታ ወደ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚገባው ተጨማሪ ገንዘብ የሚፈጥረውን ተጨማሪ 

ፍላጎት ሊያሟላ የሚችል ምርትና አገልግሎት ስለማይኖር፣ በርካታ ገንዘበ ውስን ምርትና 

አገልግሎትን ሥለሚያሳድድ  ገንዘብ ይጋሽባል፤ የገንዘብ ዋጋ ይወድቃል። ይህ አንድን 

ምርት ወይም አገልግሎት ለማግኘት የሚከፈለውን የገንዝብ መጠን ቀደም ሲል ከነበረው 

እንዲጨምር በማደረግ ዋጋን ሽቅብ ይሰቅላል። ዘንድሮ የተደረገውን የደሞዝ ማስተካከያ 

ከዚህ አኳያ ሥንመለከተው፣ ከላይ በተገለፀው አኳኋን የገንዘብ ግሽበትና የዋጋ ማሻቀብ 

የማያሰከትል ሆኖ እናገኘዋለን። እንዴት? 

 

በቅድሚያ ለደሞዝ ጭማሪው የሚያስፈልገው 10 ቢሊየን ብር ገደማ ለተጨማሪ ዓመታዊ 

በጀት የተያዘው ኢኮኖሚ ውስጥ ከሚፈጠር ገንዘብ ነው። ማለትም ተጨማሪው በጀት 

የሚሸፈነው ተጨማሪ ገንዘብ በማተም ወይም ከብሄራዊ ባንክ በመበደር ሳይሆን 

በኢኮኖሚው ውስጥ ከሚፈጠር የመንግስት ገቢ ነው፤ ማለትም ኢኮኖሚ ውስጥ 

የሚንቀሳቀስ ገንዘብን የግምጃ ቤት ሰነድ ሽያጭን በመሳሰለ መንገድ በመበደር የሚሸፈን 

ነው። ሥለዚህ የገንዘብ ግሽበት በመፍጠር የዋጋ ንረት የሚያስከትል አንዳችም ተጨባጭ 

ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። 

 

በቅድሚያ ለደሞዝ ጭማሪው የሚያስፈልገው 10 ቢሊየን ብር ገደማ ለተጨማሪ ዓመታዊ 

በጀት የተያዘው ኢኮኖሚ ውስጥ ከሚፈጠር፤ ከተጨማሪው በጀት የሚሸፈነው ተጨማሪ 

ገንዘብ በማተም ወይም ከብሄራዊ ባንክ በመበደር ሳይሆን በኢኮኖሚው ውስጥ ከሚፈጠር 

የመንግስት ገቢ ነው፤ ማለትም ኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ገንዘብን የግምጃ ቤት ሰነድ 

ሽያጭን በመሳሰለ መንገድ በመበደር የሚሸፈን ነው።በሌላ በኩል 2007 ዓ/ም የተያዘው 

በጀት ጉድለት ከአጠቃላይ የአገሪቱ ዓመታዊ ምርትና አገልግሎት (GDP) እጅግ አነስተኛ 

ሲሆን ይህም 1 ነጥብ 6 በመቶ ገደማ ነው። ይህ የጉድለት መጠን ግሽበት አለማስከተሉ 

ተቀባይነት ካለው 3 በመቶ በታች መሆኑም ሊታወስ ይገባል።  ሥለዚህ የገንዘብ ግሽበት 

በመፍጠር የዋጋ ንረት የሚያስከትል አንዳችም ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። 

ሌላም እንጨምር፣ ይህ እጅግ አነሰተኛ የሆነ የበጀት ጉድለትም ቢሆን የሚሸፈነው 
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ከብሄራዊ ባንክ በሚገኝ ብድር ሳይሆን፣ ኢኮኖሚ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ገንዘብን የግምጃ ቤት 

ሰነድ ሽያጭን በመሳሰለ መንገድ በመበደር የሚሸፈን ነው። ሥለዚህ የገንዘብ ግሽበት 

በመፍጠር የዋጋ ንረት የሚያስከትል አንዳችም ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም። 

 

እርግጥ የሰራተኛውን የደሞዝ ማስተካከያ ጉዳይ ይፋ መሆን ተከትሎ በአንዳንድ 

ምርቶችና አገልግሎቶች ላይ ህገወጥና ምንም ምክንያት የሌለው የዋጋ ጭማሪ ታይቷል። 

ይህ ግን በማንኛውም መለኪያ በኢኮኖሚያዊ ምክንያቶች የተፈጠረ የዋጋ ጭማሪ 

አይደለም። ከዚህ ይልቅ በደፈናው ቀደም ሲልም ይታይ ከነበረው  ሁኔታ በመነሳት “ዋጋ 

ሊጨምር ይችላል” በሚል ግምት (speculation) የፈጠረ ነው። ይህ ተጨባጭ መሰረት 

የሌለው “የሸቀጦች ዋጋ መጨመሩ አይቀሬ ነው” የሚል የተሳሳተ ግምት ነጋዴው (አሁን 

ባለው ዋጋ ገዝቶ በእጁ ያስገባውን ምርት ከመሸጥ ይልቅ የደሞዝ ጭማሪውን ተከተሎ 

ዋጋው ከፍ ሲል ሸጦ ትርፍ ለማግበስበስ በማሰብ) ምርት በማከማቸት ከገበያ ውጭ 

በማድረጉ ሰው ሰራሽ እጥረት እንዲፈጠር ያደረገበት ሁኔታ መኖሩ ሲሆን፣ በሌላ በኩል 

“ሸማቹ በደሞዘ ጭማሪው ምክንያት ዋጋ መጨመሩ አይቀሬ ነው” በሚል ግምት፣ ቀድሞ 

ይገዙት ከነበረውና ከፍጆታቸው በላይ ለመሸመት ገበያ የወጡበት ሁኔታ መኖሩ ተጠቃሽ 

ነው።  

 

እነዚህ ሁለት “ዋጋ ሊጨምር ይችላል” ከሚል ግምት (speculation) የመነጩ የገበያ 

ሁኔታዎች በተወሰነ ደረጃ ኢኮኖሚያዊ መሰረት የሌለው የዋጋ ግሽበት እንዲፈጠር 

ምክንያት ሆነዋል። ይህ የተሳሳተ ግምት ላይ የተመሰረተ የዋጋ ንረት እንዲፈጠር 

በማድረግ ረገድ የምጣኔ ሃብት ባለሙያ ነን ያሉ ሰዎች በተለያዩ ሚዲያዎች የነዟቸው 

ወሬዎች አስተዋፅኦ እንዳላቸውም መታወቅ አለበት። ይሁን እንጅ ከተሳሳተ ግምት 

የመነጨ የዋጋ ንረት ተጨባጭ ኢኮኖሚያዊ ምክንያት ስለሌለው ውዥንብሩ ሲረግብ 

መስከኑ አይቀሬ ነው። ለተወሰነ ግዜም ቢሆን ሊያስከትል የሚችለውን ጉዳት ለመከላከል 

ከሶስት ዓመት በፊት በየቀበሌው ተደራጀተው የነበሩትን የሸማቾች የህብረት ሥራ 

ማህበራት ገበያን ለማረጋጋት ሥራ ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ፣ ሸማቹም ግብይቱን 

በማህበራቱ አማካኝነት እንዲፈፅም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ መንግስት 

ራሱ የሚያቀርባቸው የምግብ ዘይት፣ ሥኳርና ስንዴ/ዳቦ ላይ ያለው ቁጥጥር እንዲቀጥል 

ተደርጓል። በተጨማሪ ተገቢ ያልሆነ የዋጋ ጭማሪ ባደረጉ ነጋዴዎች ላይ ከማሳሰቢያ 
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ጀምሮ መደብራቸውን እስከማሸግ የደረሰ እርምጃ ተወስዷል። በዚህ እርምጃ መሻሻል 

መታየቱንም ሰሞኑን የንግድ ሚኒስቴር አስታውቋል። 

 

ሌላው በቅርቡ ይፋ የተደረገው የገበያ ማረጋጊያ እርምጃ ነው፤ ይህም መሰረታዊ ሸቀጦችን 

በጅምላ ለቸርቻሪዎች የሚያከፋፍል “አለ በጅምላ” የተሰኘ መንግስታዊ የንግድ ተቋም 

መመስረት ነው። ይህ የጅምላ ንግድ ተቋም የተለያዩ ምርቶችን በተገቢና ተመጣጣኝ ዋጋ 

በየአካባቢው ላሉ የችርቻሮ መደብሮች የሚያከፋፍል ብቻ ሳይሆን ቸርቻሪ ነጋዴዎቹ 

የገዙትን ምርት በተገቢ ዋጋ መሸጣቸውንም በቅርብ የሚከታተል። እስካሁን ባለው ሁኔታ 

አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ ሦስት ግዙፍ የ”አለ በጅምላ” መደብሮቸ ተከፍተው አገልግሎት 

በመስጠት ላይ ናቸው።  

 

በመንግስት ሰራተኞች ደሞዝ ላይ የተደረገውን ማስተካከያ በተመለከተ የተሰጠው ሌላው 

አስተያየት በአንዳንድ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የተሰጠ ነው። ይህም “መንግስት 

ጭማሪውን ያደረገው በቀጣይ ዓመት ለሚካሄደው አገራዊና ክልላዊ ምርጫ ደጋፊ 

ለማግኘት ነው” የሚል ነው። 

 

ይህ የተወሰኑ የተቃዋሚ ፓርቲ አመራሮች የሰነዘሩት ቅጥ ያጣ አስተያየት “የደሞዝ 

ጭማሪውን አስፈላጊ የሚያደርግ ምንም አይነት ኢኮኖሚያዊ ምክንያት የለም” የሚል 

አንደምታ አለው። ፖለቲከኞቹ ከኢኮኖሚ ባለሙያዎች ነን ባዮቹ ተውሰው “ጭማሪው 

የዋጋ ንረት በማሰከተል ሰራተኛውን ይጎዳል” የሚል በመረጃ ተደግፎ ያልተብራራ ወሬ 

በሚችሉት አቅም ሁሉ ነዝተዋል። ይህ የፖለቲከኞች አስተያየት ሁሉንም የመንግስት 

እርምጃ ቢሆን (ለህዝቡ የሚሰጠው ጥቅም ለነሱ ምንቸውም አይደል) ከመቃወም የተለመደ 

ሃላፊነት የጎደለው አቋም የመነጨ ነው። እዚህ ላይ፣ እነዚህ የተቃዋሚ ፖለቲካ አመራሮች 

“መንግስት ታላቁ የኢትዮጰያ ህዳሴ ግድብን ማስገንባት የጀመረው ለፖለቲካ ትርፍ ነው” 

በማለት ህዝብን ሲቀሰቅሱና ለግድቡ እንዳያዋጣ ሲያስተባብሩ የነበሩ ዜጎች መሆናቸውንም 

ማስታወስ ይገባል፤ አይረሳምም። 

 

ያም ሆነ ይህ እውነታው ተቃዋሚዎች ከሚሉት የተለየ ሆኖ እናገኘዋለን። መንግስት 

ለሰራተኛው የደሞዘ ጭማሪ ሲያደርግ የአሁኑ የመጀመሪያው አይደለም። ከ1950ዎቹ 
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ጀምሮ ከሦስት አስርት ዓመታት ባላይ አንድም ማስተካከያ ሳይደረግበት የኖረው 

የመንግስት ሰራተኞች የደሞዝ ደረጃ ለመጀመሪያ ግዜ የተስተካከለው በ1987 ዓ/ም 

እንደነበረ ይታወቃል። ከዚያ በኋላ የኑሮ ውደነትን ተከትሎ፣ በ1994፣ በ1999 እና በ2003 

ዓ/ም የደሞዝ ማስተካከያ ተደርጓል። በአሁኑ መንግስት አማካይነት፣ ከዘንድሮው ጋር 

በአጠቃላይ ባለፉ ሁለት አስርት ዓመታት ለአምስተኛ ግዜ የደሞዝ ማሰተካከያ ተደርጓል። 

ከአሁን በኋላም ቢያንስ በየሦስት ዓመት የደሞዝ ማሻሻያ እንደሚደረግም ተገጿል። 

 

የእነዚህ የባለፉት ዓመታት የደሞዝ ማስተካከያዎች ዓላማ በየወቅቱ የኢኮኖሚ እድገቱን 

ተከተሎ የሚያሻቅበው የሸቀጦችና የአገልገሎት ዋጋ በመንግስት ሰራተኛ ላይ 

የሚያሳድረውን ጫና በማቀለል ኑሮውን ከወቅታዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ጋር ማስተካከል 

ነው። የዘንድሮው የደሞዝ ማሰተካከያ ዓለማም ይሄው ነው። 

 

መንግስት የደሞዝ ማስተካከያ የሚያደርገው አንዳንድ ተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲዎች 

አመራሮች እንዳሉት ምርጫን ተከትሎ ደጋፊ ለማጋበስ ቢሆን ኖሮ፣ ከዚህ ቀደም 

የተደረጉት ማሻሻያዎች የዘንድሮውን ጨምሮ ምርጫ ሁለትና ሶስት ወራት ሲቀሩት 

በተደረጉ ነበር፤ ይህ ግን ተደረጎ አያውቅም። የባለፉት ሦስት የደሞዝ ጭማሪዎችን እንኳን 

ብንወስድ የ1994፣ የ1999 እና የ2003 በምርጫ ዋዜማ ሳይሆን በምርጫ ማግስት የተደረጉ 

ሆነው እናገኛቸዋለን። እናም በደሞዝ ማሻሻያውና ተቃዋሚዎቹ እንደስጋት ባነሱት ደጋፊ 

ማጋበስ መሃከል ምንም አይነት ዝምድና የለም። በአጠቃላይ የደሞዝ ማስተካከያው ዓላማ 

የሰራተኛውን የኑሮ ደረጃ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች የግድ ከሚሉት የኑሮ ደረጃ ጋር 

በማጣጣም የመንግስት ሰራተኛውን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ ብቻ ነው። 

 

የደሞዝ ማስተካካያው ይፋ መደረጉን ተከትሎ በየአቅጣጫው ሲነዛ የሰነበተው ወሬ፣  

የፈጠራ የደሞዘ ጭማሪ መጠን በመልቀቅ ውዥንብር የማካሄደ ዘመቻም ነበር።  

በማስተካከያው ይፋ መሆን ማግስት ውስጥ ውስጡን ልቦለዳዊ የደሞዝ ጭማሪ መጠን የያዘ 

ሰንጠረዥ ሲሰራጭም ነበር። ምንጩ ከየት እንደሆነ የማይታወቅ ይሄው የደሞዝ ጭማሪ 

ሰንጠረዥ በግል ጋዜጣ ላይ ታትሞም ተሰራጭቶልን አንብበናል። 
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ይህ ሃሰተኛ የደሞዘ ጭማሪ ሰንጠረዥ፣ የሰራተኛው ደሞዝ 129 በመቶ ድረስ 

እነደሚጨመር የሚያመለክት ነበር። ይህ ሁኔታ ሰራተኛው ከፍተኛ የደሞዝ ጭማሪ 

እንዲጠብቅ አድርጎታል። በመጨረሻ መንግስት ለዝቅተኛ ደሞዘ ተከፋዮች 46 በመቶ 

ለከፍተኛ ደሞዝ ተከፋዮች 33 በመቶ ጭማሪ ማድረጉን ሲያሳውቅ በሃሰተኛ መረጃ 

ከተሰራጨው አኳያ ዝቅ ያለ በመሆኑ በሰራተኛው ዘንድ የቀዘቀዘ ስሜትን ፈጠሯል። ይህ 

የመቀዛቀዙ ስሜት የተፈጠረው እርግጥ 46 እና 33 በመቶ የደሞዝ ጭማሪው አነስተኛ 

ስለሆነ አይደለም፤ ከዚህ ቀደም የተደረጉት የደሞዝ ጭማሪዎችም ከዚህ በላይ እንዳልነበሩ 

ይታወቃል። የመቀዛቀዙ ምክንያት ከዚህ በፊት ከተደረጉት የደሞዝ ጭማሪዎች ጋር 

ሲነፃፀር እጅግ የተጋነነ የደሞዝ ጭማሪ መጠን ይዞ የተሰራጨው ሀሰተኛ መረጃ ነው፤ 

ሀሰተኛ መረጃው ላይ የሰፈረውና ሰራተኛው የጠበቀው ከእውነተኛው ጭማሪ ጋር 

አልተጣጣመም ማለቱ የፈጠረው ስሜት፡፡  

 

መንግስት ግን ጭማሪው የአገሪቱን አቅም ያገናዘበ መሆኑን በተደጋጋሚ የገለፀ በመሆኑ፣ 

ከዚህ ቀደም ባልታየ ሁኔታ ተጋኖ የቀረበውን የፈጠራ የደሞዝ ጭማሪ መረጃ  እንደ 

እውነት መቀበል ነባራዊ ሁኔታውን ካለማስተዋል የመነጨ ነው። ሆኖም ሃሰተኛውን 

የደሞዝ ጭማሪ መረጃ ያሰራጩት ወገኖች ሃላፊነት የጎደለው ስራ ሰርተዋል። በተለይ 

ሃሰተኛውን መረጃ ይዞ አደባባይ የወጣው ጋዜጣ መረጃውን አትሞ ከማሰራጨቱ በፊት 

የጉዳዩ ባለቤት የሆነውን የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ጠይቆ ማረጋገጥ 

ይጠበቅበት ነበር። ይህን ባለማድረጉ ከሙያ ስነምግባርም፣ ከህግም አኳያ ጥፋት ሰርቷል። 

 

ያም ሆነ ይህ የመንግስት ሰራተኛው የተደረገውን የደሞዝ ጭማሪ መጠን ከተጨባጭ 

የአገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም አንፃር መዝኖ ከስሜታዊነት ውጪ ሆኖ በሚገባ ሊረዳው 

ይገባል፤ የአገሪቱን የገንዘብ ግሽበት በአንድ አሃዝ ደረጃ መግታት በተቻለበት ሁኔታ 

የተደረገ የደሞዝ ጭማሪ በመሆኑ የመግዛት አቅምን በማሳደግ ረገድ ያለው አስተዋፅኦ 

ቀላል ሊባል የማይችል መሆኑንም እንደዚሁ። ከአገሪቱ የኢኮኖሚ አቅም በላይ የሆነ 

የደሞዝ ጭማሪ ግሽበትን በማባባስ ጉዳት ከማስከተል ያለፈ ጥቅም የሌለው መሆኑንም 

ማስታወስ ተገቢና አገራዊ ሀላፊነት ነው። በተጨማሪም፣ ከደሞዝ ጭማሪ ማስተካከያው 

በተጓዳኝ ወጪ የሚቀንሱ በአጭርና በረጅም ግዜ ተግባራዊ የሚደረጉ ማእቀፎች 

መዘጋጀታቸውንም ሰራተኛው ከግንዛቤ ማስገባት አለበት። እነዚህም የዋጋ ንረትን 
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መከላከል የሚያስችሉ እርምጃዎችን፣ የትራንስፖርት አገልግሎት አቅርቦትንንና የመኖሪያ 

ቤት  የማግኘት እድልን የሚያካትቱ ናቸው። 

 

ከዚህ ቀደም እንደታየው ነጋዴዎች በውስጠ ታዋቂ ስምምነት ሞኖፖሊ በመመሰረት 

የሸቀጦችንና የአገልግሎቶችን ዋጋ ኢኮኖሚያዊ ባልሆነ ምክንያት ከፍ አድርገው 

የሚወስኑበት ሁኔታ ማጋጠሙ ይታወቃል። ይህ ሁኔታ የመንግስት ሰራተኛውን ጨምሮ 

ቋሚ ደሞዝ ተከፋይ ዜጎችን የመግዛት አቅም በማዳከም የኑሮ ደረጃቸው 

እንዲያኝሽቆለቁል ያደረጉበት ሁኔታም ተክስቷል። ይህን ለመቋቋም መንግስት ከዚህ 

ቀደም የሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበራት እንዲደራጁ በማድረግ እንዲሁም የተወሰኑ 

መሰረታዊ ሸቀጦችን በተመጣጣኝ ዋጋ በማቅረብ ቁጥጥር ሲያደርግ ቆይቷል። ቀደም ሲል 

እንደገለፅነው፣ በቅርቡ ደግሞ ተጨማሪ የዋጋ ንረት ማረጋጊያ እርምጃ መውሰድ ጀምሯል፤ 

ከርምጃዎቹም አንዱ “አለ በጅምላ” የተባለ ለቸርቻሪ ነጋዴዎች ሸቀጦችን የሚያከፋፍል 

መንግስታዊ ድርጅት ማቋቋም ነው። ይህ የንግድ ተቋም የተለያዩ ሸቀጦችን በተገቢ ዋጋ 

በየአካባቢው ለሚገኙ ቸርቻሪ ነጋዴዎች ከማከፋፈል በተጨማሪ መሸጥ ባለባቸው ዋጋ 

መሸጣቸውንም ክትትል ያደርጋል። እስካሁን በአዲስ አበባ ከተማ ብቻ ሦስት ግዙፍ የ”አለ 

በጅምላ” የንግድ መደብሮች የተቋቋሙ ሲሆን፣ በቀጣይነትም በየክልሉ ለማቀቋም ዝግጅቱ 

በመጠናቀቅ ላይ ነው። ይህ የንግድ ተቋም ሰራተኛው በተመጣጣኝ ዋጋ ሸቀጦችን 

በመግዛት ተገቢ ባልሆነ የዋጋ ጭማሪ ሊደርስበት የሚችለውን የኑሮ ጫና እንዲከላከል 

ታስቦ በጥናት ላይ ተመስርቶ የተቋቋመ የጅምላ ንግድ ተቋም ነው። 

 

ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ አዲስ አበባ ውስጥ የሚኖሩ የመንግስት ሰራተኞችን እስከ 20 

በመቶ የሚደርስ ገቢያቸውን የሚሻማውን የትራንስፖርት አገልገሎት የሚመለከት ነው። 

መንግስት ለመንግስት ሰራተኛው የትራንስፖርት አገልግሎት በማቅረብ ወጪ የሚቀንስና 

ተገቢ አገልግሎት የሚሰጥ ፕሮግራም አዘጋጅቷለ። ለዚህ አገልግሎት የሚውሉ 500 

አውቶቡሶች መዘጋጀታቸውንም መንግስት አሳውቋል። 

 

የመንግስት ሰራተኛውን እስከ 50 በመቶ የሚደርስ ገቢ የሚሻማውን የመኖሪያ ቤት ችግር 

የሚመለከት እርምጃም ሊወሰድ በዝግጅት ላይ ነው። በዚህ ዙሪያ የመንግስት ሰራተኛው 

እንደማንኛውም ዜጋ አነስተኛና መካከለኛ  ገቢ ላላቸው ዜጎች የተዘጋጀው የጋራ መኖሪያ 



8 
 

ቤት ልማት ፕሮግራም ተጠቃሚ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ በተለይ የመንግስት ሰራተኛው 

ቤት የማግኘት ሰፊ እድል እንዲኖረው ማድረግ የሚያስችል ፕሮግራም ተዘጋጅቷል። 

እነዚህ ወጪ ቀናሽና የተሻለ አገልግሎት መስጠት የሚያስችሉ ማእቀፎች፣ ከተደረገው 

የደሞዝ ማስተካከያ ጋር ተዳምረው የመንግስት ሰራተኛውን የኑሮ ሁኔታ ትርጉም ባለው 

ደረጃ ማሻሻል እንደሚችሉ ይታመናል።  

 

በአጠቃላይ፣ ለመንግስት ሰራተኛው የተደረገው የደሞዝ ጭማሪ ከአገሪቱ አቅም አኳያ 

ሲታይ በቂ መሆኑንና ምንም አይነት የዋጋ ንረት በማያስከትል አኳኋን፣ በጥንቃቄ 

የተደረገ መሆኑን፣ እንዲሁም ከጭማሪው በተጓዳኝ የተዘጋጁት ወጪ ቀናሽ የአገልግሎት 

ማእቀፎች የሰራተኛውን ተጠቃሚነት እንደሚያጎለብቱ መረዳት ተገቢ ነው።   


