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ለማንኛውም የኢንሹራንስ ፍላጎትዎ፣ 
በአገልግሎቱ የሚረኩበት፣
በጥንካሬው የሚመኩበት

ዋናው መ/ቤት ኃይሌ ገብረስላሴ ጎዳና

   ኮሜት ህንፃ 1ኛ ፎቅ 

ስልክ፡- 011-618 70 00/618 88 00
ፋክስ፡- 011-663 29 40/661 15 52
ፖ.ሣ.ቁ፡ 26281/1000
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ድረ-ገፅ፡ http:/www.anbessainsurance.com

 

ንግድና ልማት

4

የአይ.ኤስ.ኦ. 9001: 2015 ደረጃ ፋይዳውንና 
ትግበራው እንዴት ሊኬድበት እንደሚገባ የመከረ 
ወርክሾፕ በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት ተዘጋጀ፡፡ ሰርተፊኬት ያላቸውና 
ሌሎች ድርጅት ተወካዮች እንዲሁም ስርዓቱን 
በመዘርጋት እና ማረጋገጫ ሰርተፊኬት የሚሰጡ 
አካላት በውይይቱ ተገኝተው የየበኩላቸውን 
ግብዓት ሰጥተዋል፡፡

የጥራት ደረጃ ግንዛቤ ማሳደጊያ 
ወርክሾፕ ተካሄደ

ለአንድ ድርጅት የስጋት ስትራቴጂ መኖሩ 
ፋይዳው ከፍተኛ ሲሆን ይህ ስትራቴጂ 
ካልተዘጋጀና ከድርጅቱ እቅድ ጋር እንዲዋሃድ 
ተደርጎ ስራ ላይ ካልዋለ ድርጅቱ ሊጋፈጥ 
የሚችለውን አደጋ ሊያይበት የሚችል መሳሪያ 
አይኖረውም፤ ስጋቱ ሲመጣም ለመወጣት 
መሳሪያና አቅም አይኖረውም፡፡

የንግዱ ማህበረሰብ ወደ ማኑፋክቸሪንግ 
ኢንዱስትሪው እንዳይገባ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን 
የዳሰሰ አውደ ጥናት የአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ 
ማህበራት ም/ቤት እና የኢትዮጵያ የልማት 
ጥናት ተቋም በጋራ ያዘጋጁት መድረክ ጥር 24 
ቀን 2008 ዓ.ም. ሂልተን ሆቴል ተካሂዷል፡፡

  ስጋት አመራር ስልጠና 
ለምክር ቤቱ ሰራተኞች ተሰጠ

በማኑፋክቸሪንግ ለመሰማራት 
ሁኔታው አይጋብዝም፤ አውደ 

ጥናት

ለኩባንያ መልካም አስተዳደር 
መስፈን አቃፊው ሁኔታ 

ቀዳሚ ነው ተባለ

ንፋስ ስልክ ቅርንጫፍ
Nifas Silk Branch
 011 4407164
Fax 011 4403922
 6038
ተ/ሃይማኖት ቅርንጫፍ
T/Haimanot Branch
 011 1560483
Fax 011 1579129
 180112
የረር በር ቅርንጫፍ
Yerer Ber Branch
 011 6450407
Fax 011 6479509
180112
Mexico Branch
 011 8101429
Fax 011 5510368
 54277

አብይ ቅርንጫፍ
Main Branch
011 1565856
Fax 011 1558511

 180112
አራዳ ቅርንጫፍ
Arada Branch
 011 1 558844
Fax 011 1578500
 55449
ቦሌ ቅርንጫፍ
Bole Branch
 011 5158498
Fax 011 5533308
 180112

ሐረር ቅርንጫፍ
Harar Branch   025 6663600
Fax 025 661565   76
ድሬዳዋ ቅርንጫፍ
Dire Dawa Branch 
 025 1115550 
Fax 025 1115551  2722
አዳማ ቅርንጫፍ
Adama Branch
 022 112 6050
Fax 022 112 3900  2797
ሐዋሳ ቅርንጫፍ
Hawassa Branch
 046 2204030
Fax 0462208900  1414
ጅጅጋ Jijiga Contact office
 025 7754440
Fax 025 7756969  2727

ዋና መስራያ ቤት/Head Office
  011 1 567400/565850
Fax:   011 1566200   180112
E-mail:globalisu@ethionet.et
Website:wwwglobalinsurancesc.com

ግሎባል ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ)
Global Insurance Company (S.C)

እርስዎን ማገልገል ሙያዊ ክብራችን ነው!
Serving you is our professional pride!

አዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት፣ ከስልሳ ዓመታት በላይ አገልግሎት ለንግዱ ማኅበረሰብ

   33ኛ ዓመት የካቲት 2008 ዓ.ም. 011-51552212458 ኢሜይል-aachamber1@ethionet.et Website: www.addischamber.com

በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ
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(ወደ ገጽ 4 ዞሯል)

20ኛ የአዲስ ቻምበር አለም አቀፍ 
ንግድ ትርኢት ተካሄደ

የአዲስ አበባ ታክስ አስተዳደር 
ውስብስብ ችግሮች እንዳሉበት 

ተገለጸ
ሙስና፣ ኢፍትሃዊነት፣ አድሎአዊነት የመልካም 
አስተዳደር ችግር ሆነው ቀጥለዋል፡፡ የግብር 
ከፋዩን መረጃ በአግባቡ አለመያዝ፣ አለማቅረብና 
አለመጠየቅ በዚህም ሳቢያ ግብር ከፋዩን ለብዙ 
ውጣ ውረድና እንግልት መዳረግ፤ እንዲሁም 
የታክስ ኦዲቲንግ ስራ ወጥነት /ስታንዳርድ/ 
የሌለው መሆኑ የሚያስከትለው የተወሳሰበ ችግር፤ 
የአዲስ አበባ አስተዳደር ተወካይ በዝግጅታቸው 
ከጠቆሙት ውስጥ ይገኙበታል፡፡ መድረኩ ጊዮን 
ሆቴል የካቲት 10፣ 2008 ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡ 
የአዲስ አበባ የታክስ አስተዳደር ዘርፍ ምክትል 
ዋና ዳይሬክተር የሆኑት ወ/ሮ ነጻነት አበራ 
የእለቱን መድረክ ሲከፍቱ እንደገለጹት፤ የመልካም 
አሰትዳደር ችግር በታክስ አስተዳደርና ለግብር ከፋዩ 
ተገቢውን አገልግሎት በመስጠት ረገድ ማእከላዊ 
ጉዳይ መሆናቸውን ጠቁመው የአዲስ አበባ 
አስተዳደርም ይህንን በመገንዘብ እየተንቀሳቀሰ 

መሆኑን ተናግረዋል፡፡ በእለቱ ጥሪ የተደረገላቸው 
የህዝብ ክንፍ በመባል የሚታወቁት ፎረሞችና 
ማህበራት ተወካዮች በውይይቱ ተሳትፈዋል፡፡ 

የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች ድጋፍና ክትትል 
ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑት አቶ አታክልት 
ገ/እግዚአብሔር በእለቱ ዝግጅት ያቀረቡ ሲሆን 
የዘርፉን ችግሮችና የተያዘውንም እቅድ በስፋት 
አቅርበዋል፡፡ 

መልካም አስተዳደርን በተመለከተ ዳይሬክተሩ 
ሲናገሩ፤ ሙስና፣ ኢፍትሃዊነት፣ አድሎአዊነት 
በስፋት ይታያል፣ ቅሬታ ተገቢውን ምላሽ ማግኘት 
አለመቻል፣ ስህተት ያለበት ውሳኔ ማጽደቅ 
ለማረምም ዝግጁ አለመሆን፤ መፍትሄ ሳያገኙ 
የቀጠሉ ናቸው ብለዋል፡፡ 

የአክሲዮን ማህበራት መልካም አስተዳደርን 
ማስፈናቸው ከግሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ባሻገር ለሃገር 
ግንባታና ለህዝብ ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው፡፡

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 
ሃያኛውን አዲስ አበባ አለም አቀፍ ንግድ ትርዒት 
‘ኢንዱስትሪ ቀጠና ለኢንዱስትሪ መስፋፋት’ በሚል 
መሪ ቃል አዘጋጀ፡፡ በትርዒቱ ላይ በአጠቃላይ 
202 ኩባንያዎች የተሳተፉ ሲሆን 131 ከ16 
ሃገራት የመጡ የውጭ ኩባንያዎች እና 71 የሃገር 
ውስጥ የተሳተፉበት ነበር፡፡ ትርዒቱ በአዲስ አበባ 
ኤግዚቢሽን ማእከል ከየካቲት 17 እስከ 22፣ 2008 
ዓ.ም. የተካሄደ ነበር፡፡ 

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 
ዋና ጸሃፊ አቶ ጌታቸው ረጋሳ በመክፈቻ ንንግራቸው 
እንደገለጹት፤ 20ኛው አዲስ አበባ አለም አቀፍ 

ንግድ ትርዒት ተጠቃሽ የንግድና ኢንቨስትመንት 
ማስተዋወቂያ መድረክ ነው፤ ብለዋል፡፡

ይህ ንግድ ትርዒት ከ20 አመት በፊት ሲጀመር 
ኢትዮጵያ የነበረችበት ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ አሁን 

ከምትገኝበት ሁኔታ በጣም የተለየ ነው፡፡ ጊዜው 
ኢትዮጵያ የግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ በነጻ እንዳይንቀሳቀስ 
ተደርጎ ከተያዘበት ከማእከላዊ እዝ ኢኮኖሚ 
የወጣችበት ነበር፡፡

(ወደ ገጽ 9 ዞሯል)



ርዕሰ አንቀጽ ለአፍሪካ መዋቅራዊ ሽግግር የዕድገት 
ምንጮች

የግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው 
እያስመዘገበ ያለው ውጤት 
እሰየው ሊባል የሚገባው 

ነው!!
የነጻ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ስርዓት በአገራችን ኢትዮጵያ መተግበር ከጀመረበችበት 
ካለፉት ሁለት አስርት አመታት ወዲህ በግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ ዘርፍ የእድገት 
ጅማሮ መኖሩ ብዙዎችን የሚያስማማ እውነት ነው፡፡ መንግስትም የግሉ 
ዘርፍ ለአገር ኢኮኖሚ ልማት ወሳኝ ሚና የሚጫዎት የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ 
ሞተር መሆኑን በተለያዩ አጋጣሚዎች ሲጠቅሰው የቆየና በፖሊሲ ደረጃም 
የቀረፀው እውነታ ነው፡፡

የአገራችን የንግድ ማህበረሰብ የተገኘውን ዕድል በመጠቀም በተለያዩ የንግድና 
የኢንቨስትመንት መስኮች በመሳተፍ ለኢኮኖሚው እድገት የራሱን ድርሻ 
እያበረከተ ይገኛል፡፡ እርግጥ ነው የአገራችን ነጋዴዎችና ኢንቨስተሮች በዓለም 
አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ሆነው የአገሪቱን የወጪ ንግድ በማሳደግ ረገድ ብዙ 
መስራት እንደሚጠበቅባቸው የሚታመን ነው፡፡

የግሉ ዘርፍ እንቅስቃሴ ገና በማደግ ላይ ያለና በዓለም አቀፍ ገበያ ያለው 
ተሳትፎም ውሱን ከመሆኑ አንፃር በኢኮኖሚው ውስጥ እመርታዊ የሆነ 
የመሪነት ሚና እየተጫወተ እንዳልሆነ የሚታወቅ ነው፡፡ 

በሌላ በኩል በእኛ አገር ተጨባጭ ሁኔታ የግሉ ዘርፍ ከሀያ ዓመታት 
ብዙም ባልዘለለው ዕድሜው እያስመዘገበ ያለውን ውጤት ስንመለከት ዘርፉ 
አስፈላጊው ድጋፍ ቢደረግለት በውጭ ምንዛሬ ግኝት፣ በስራ ዕድል ፈጠራና 
በአጠቃላይ በአገሪቱ ኢኮሚያዊ እድገት ውስጥ ጉልህ ሚና ሊጫወት የሚችል 
አቅም እንዳለው እንደሆነ የሚያሳዩ ምልክቶች አሉ፡፡

በዚህ ረገድ አንድ ማሳያ መጥቀስ ቢያስፈልግ በአዲስ አበባ ከተማ የተደረገ 
ጥናት ጥናት እንደሚያመለክተው በከተማው ከተፈጠሩ የስራ ዕድሎች ውስጥ 
34 በመቶ የሚሆነው በግሉ ዘርፍ አማካኝነት የተገኘ ነው፡፡ የግሉ በስራ 
ዕድል ፈጠራ ያስመዘገበው ውጤት ይበል የሚያስብል መሆኑን ለመገንዘብ 
የሚያስችለን ደግሞ በከተማው በፐብሊክ ሴክተሩ ከተፈጠረው የ12 ፐርሰንት 
የስራ ዕድል ጋር ማነፃፀር ሲቻል ነው፡፡

በሌላ በኩል በዓለም አቀፍ ደረጃ የታየው የሸቀጥ ዕቃዎች ዋጋ መቀዛቀዝ፣ 
በአገር ውስጥ በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት የተከሰተው ድርቅ፣ እንዲሁም 
የሀይል መቆራረጥና የፋይናንስ አቅርቦት እጥረቶች ለወጪ ንግድ ስራ 
እብቅፋት ሆነው መቆየታቸው ይታወቃል፡፡ በዚህ ሁሉ እጥረት ውስጥ 
የአገራችን ንግድ ማህበረሰብ በወጪ ንግድ ተሳትፏቸው የውጭ ምንዛሬ 
እያሰገኙ ያሉ የንግድ ማህበረሰብ አባላት ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ 
መምጣቱና መንግስትም በዚህ ዘርፍ ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገቡት የእውቅና 
ሽልማት እየሰጠ መሆኑ የሚያስመሰግን ተግባር ነው፡፡ 

የግሉ ዘርፍ ዕድገትና መስፋፋት ለአገር ኢኮኖሚ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ 
በአብዛኛው አንድ አገር በምትከተለው የንግድና ኢንቨስትመንት ፖሊሲዎች 
አመችነት እንዲሁም ፖሊሲዎቹ ለሁሉም ተዋንያን ግልጽና ፍትሃዊ ሆነው 
በሚተገበሩበት የአሰራር ስርአት የሚወሰን ነው፡፡ በሌላ በኩልም የንግዱ 
ማህበረሰብ መንግስት በቀረፃቸው ፖሊሲዎችና በአገሪቱ ህጎች መሰረት 
ካፒታልና ክህሎቱን በመጠቀም እንዲሁም የኩባንያ መልካም አስተዳደር 
ስርዓትን በመላበስ ተወዳዳሪነቱን ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡

ከዚህ አንጻር መንግስት ከግሉ ዘርፍ ጋር ለመመካከር የፈጠረውን የመንግስትና 
የግሉ ዘርፍ የምክክር መደረክ በመጠቀም የዘርፉን ችግሮች ለመቅረፍ 
የጀመረውን ጥረት አጠናክሮ ከቀጠለና የግሉ ዘርፍ ተዋንያንም ውይይቶቹን 
ተከትለው በሚፈጠሩ ምቹ የንግድና የኢንቨስትመንት ሁኔታዎች እውቀትና 
መዋዕለ ንዋያቸውን በማፈሰስ በዓለም ዘቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ አስከሆኑ ድረስ 
የግሉ ዘርፍ ከዚህም በላይ የስራ እድል ሊፈጥር ይችላል፡፡ 

በመሆኑም የአገራችን የግሉ ዘርፍ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ያስመዘገበው 
ውጤት ሊበረታታና እሰየው ሊባል የሚገባው ነው፡፡

በአዲስ አበባ ንግድና የዘርፍ ማኅበራት ምክር ቤት በኮሚዩኒኬሽን ሚዲያ 
መምሪያ እየተዘጋጀ የሚወጣ ጋዜጣ

 33ኛ ዓመት የካቲት 2008

   011-5518055 ፣  011-5155221 
 ፋክስ፡ 011-5511479  2458

ንግድና ልማት እና
ADDIS BUSINESS

ዋና አዘጋጅ ፡   መስፍን ዘገዬ 
ዲዛይነር  ፡   ጤናዬ ከበደ
ፎቶግራፈር ፡   አንዱአምላክ ታምረማርያም

አዘጋጆች፡-      ከፍያለው ዋስይሁን
              ተስፋ እጀታ

የኤዲቶሪያል ቦርድ አባላት፡-  
አቶ ያየህይራድ አባተ - ሰብሳቢ               
አቶ ዮሐንስ ወ/ገብርኤል -  አባል 
አቶ መንግሥቱ ዳርጌ   -   “
አቶ መስፍን ዘገዬ -   “ 
አቶ ተከስተ ግርማ      -   “ 
አቶ ካሣሁን ማሞ -     
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በየሱፍ አደምኑር

ወደ ገጽ 11 ዞሯል

1. መግቢያ 

በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ 
ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እ.ኤ.አ በ2014 
የአፍሪካ ኢኮኖሚ ሪፖርት በሚል ርዕሰ 
ጥናታዊ ጽሁፍ ይፋ አድረጓል፡፡ ጥናቱ 
መሰረት ያደረገው በአስራ አንድ የአፍሪካ 
አገሮች የተጠኑ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ 
ሲሆን፣ በዚህ ጽሁፍ ለመዋቅራዊ 
ለውጥ ዕድገት ምንጭ የሆኑት ጉዳዮች 

ላይ የሚያተኩረው የጥናቱ ክፍል 
ለመዳሰስ ተሞክሯል፡፡ በዚህ የቀረበው 
ጽሁፍ ለንግድ ማህበረሰቡ እና ለፖሊሲ 
አውጪዎች በመረጃነት ሊያገለግል 
ይችላል የሚል እምነት አለን፡፡
 
2. አፍሪካ ዕድገትና መዋቅራዊ ሽግግር
 
የአፍሪካ ኢኮኖሚ አማካይ አገራዊ ሐብት 
ዕድገት እ.ኤ.አ በ2000 4.7 በመቶ የነበረ 

ሲሆን፣ ይህ አሃዝ በ1990ዎቹ ከነበረው 
የ2.7 በመቶ አማካይ ዕድገት የላቀ ነው፡፡ 
የአማካይ አገራዊ ሐብት ዕድገት ምጣኔው 
በነፍስ ወከፍ ሰራተኛ፣ እያንዳንዱ 
ሰራተኛ ባጠራቀመው ሐብት እንዲሁም 
በሰው ሃይል ልማት ረገድ ሲታይ 
በአብዛኛው የአፍሪካ ክፍለ አህጉሮች ይህ 
ነው የሚባል ልዩነት ያልታየበት ነው፡፡ 

Sub region Growth of: 1960s 1970s 1980s 1990s 2000s
East Africa Output per worker

Capital per worker
Human capital

0.016
- 0.007
0.006

-0.003
0.027
0.011

-0.003
0.003
0.011

0.004
0.014
0.01

0.03
0.042
0.01

Central Africa Output per worker
Capital per worker
Human capital

0.016 
0.024
0.008

0.01
0.039
0.016

-0.003
0.014
0.016

-0.034
0.003
0.009

0.004
0.018
0.006

Southern Africa Output per worker
Capital per worker
Human capital

0.029
0.001
0.008

0.03
0.046
0.01

0.006
0.01
0.013

0.007
0.037
0.009

0.017
0.028
0.008

West Africa Output per worker
Capital per worker
Human capital

0.016 
-0.009
0.006

0.009
0.026
0.01

-0.011
-0.004
 0.01

-0.017
0.033
0.009

0.009
0.003
0.011

North Africa Output per worker
Capital per worker
Human capital

0.049 
0.027
0.007

0.029
0.049
0.012

0.007
0.038
0.014

0.015
0.066
0.013

0.025
0.048
0.011

Africa (all) Output per worker
Capital per worker
Human capital

0.025 
0.003
0.007

0.017
0.037
0.011

-0.001
0.009
0.012

-0.004
0.033
0.01

0.016
0.024
0.009

AVERAGE GROWTH RATES OF OUT PUT PER WORKER, CAPITAL STOCK PER WORKER AND  HUMAN         
CAPITAL, BY SUBREGION AND DECADE, 1960-2010

በፍጆታ ረገድ ሲታይ ለግል ፍጆታ 
የዋለው ሐብት ትልቁ ድርሻ የሚይዝ 
ሲሆን፣ መንግስታዊ ፍጆታ ደግሞ 
ከግል ፍጆታ በመቀጠል በሁለተኛ ደረጃ 
ተቀምጧል፡፡ 

ከ1966-1964 እና ከ2005-2009 በነበሩት 

አመታት የግል ፍጆታ መጠን ከአጠቃላይ 
አገራዊ ሐብት ከ60-70 በመቶ ድርሻ 
የነበረው ሲሆን፣ መንግስታዊ ፍጆታ ደግሞ 
20 በመቶ የሚሆን ድርሻ ነበረው፡፡ ይሁን 
እንጂ መንግስታዊ ፍጆታ በ1990ዎቹ 
ከነበረው ድርሻ እየቀነሰ እንደመጣ 
መረጃዎች ያመለክታሉ፡፡ የመንግስታዊ 

ፍጆታ መቀነሰ ለኢንቨሰተመንት ማደግ 
በር የከፈተ ሲሆን፣ የኢንቨስትመንት ድርሻ 
ከጠቅላላ አገራዊ ሃብት የ16 በመቶ ድርሻ 
ነበረው፡፡ በአንጻሩ የወጪ ንግድ የነበረው 
ድርሻ ከዜሮ በታች ሲሆን በዚህ ረገድ ብዙ 
መሰራት እንዳለበት አመላካች ነው፡፡ 

   EXPENDITURE SHARE OF GDP, 1960 - 2009

Year Private consumption Private consumption Investment Net export

1960-1964 62 20 12      (4)

1965-1969 62 22 12      (2)

1970-1974 58 22 14      (4)

1975-1979 56 22 14      (6)

1980-1984 57 23 10      (6)

1985-1989 63 20 9      (2)

1990-1994 69 16 10      (2)

1995-1999 69 12 12      (3)

2000-2004 65 12 18      (2)
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በመስፍን ዘገዬ

ለኩባንያ መልካም 
አስተዳደር መስፈን አቃፊው 
ሁኔታ ቀዳሚ ነው ተባለ

የአክሲዮን ማህበራት መልካም 
አስተዳደርን ማስፈናቸው ከግሉ ኢኮኖሚ 
ዘርፍ ባሻገር ለሃገር ግንባታና ለህዝብ 
ትልቅ ፋይዳ ያለው ነው፡፡ ለዚህም 
ሃገራዊ የሆነው የመልካም አስተዳደር 
ማእቀፍ መልክ መያዙ በኩባንያ ደረጃ 
ለሚኖረው የመልካም ስርዓት መስፈን 
ቀጥተኛ ተጽእኖ አለው፡፡ የኢትዮጵያ 
መልካም አስተዳደር ተቋም 10ኛ 
መድረክ ላይ የተሰነዘረ ሃሳብ ነበር፡፡ 
መድረኩ እሊሊ ሆቴል መጋቢት፣ 2008 
ዓ.ም. ተካሄደ፡፡ 

አዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት የንግዱን ማህበረሰብ 
በማስተባበር የኢትዮጵያ መልካም 
አስተዳደር ተቋም እንዲቋቋም ያደረገ 
ሲሆን ተቋሙ ራሱን የሚችልበት 
አቋም ላይ እስኪደርስ በምክር ቤቱ ጥላ 
ስር ሆኖ ይቆያል፡፡ በእለቱ የተዘጋጀው 
የመልካም አስተዳደር የምክክርና ግንዛቤ 
ማስጨበጫ መድረክ የተቋሙ 10ኛ ነው፡
፡ በዚህም ሁለት ዝግጅት አቅራቢዎች 
በመልካም አስተዳደር የተለያዩ ጉዳዮች 
ላይ ዝግጅታቸውን አቅርበው የሃሳብ 
ልውውጥ ተደርጓል፡፡ 

የመጀመሪያው አቅራቢ አቶ አዳሙ 
ሽፈራው ሲሆኑ በአክሲዮን ማህበራት 
መልካም አሰትዳደር ዙሪያ በማተኮር 
መልካም የኩባንያ አስተዳደር ያለውን 
ዘርፈ ብዙ ፋይዳ እንዲሁም ይህንን 
ማስፈን አለመቻል ያለውን አደጋ 
በማሳያ አብራርተዋል፡፡ 
አክሲዮን ማህበር ከፍተኛ አቅም አለው፤ 
ሃገር ለመለወጥ፣ የህብረተሰብን ህይወት 
ለማሻሻል፣ ኢኮኖሚ ለማሳደግ፡፡ ከዛይ 

አልፎ ሃገር እንዳይፈርስ ያደርጋል፤ 
አንድነት ያጠናክራል፤ ብለዋል፡፡ በቅጡ 
ያልተያዘ አክሲዮን ማህበር በአኳያው 
አደጋ ያደርሳል፡፡ 

ስለዚህም የአመራር አካላት የሆኑትን 
የዳይሬክተሮች ቦርድ እንዲሁም ስራ 
አስፈጻሚው ስራቸውን በትክክል እየሰሩ 
መሆኑን በስርዓት መቆጣጠር ወሳኝ ጉዳይ 
ነው፡፡ በመሆኑም በአንድ በኩል ብቃት 
ያለው ስርዓት መዘርጋት በሌላ በኩል 
በእውቀትና በክህሎት ብቃት ያላቸው 
ሰዎች ቦታቸውን ማስያዝ ቁልፍ ጉዳይ 
ነው፡፡ አለበለዚያ የተቀመጠው የአመራር 
ስርዓት የይስሙላ ይሆንና ኩባንያውንም 
ህዝብንም ለተለያየ አደጋ የሚያጋልጥ 
ይሆናል፤ ሲሉ አቅራቢው ተናግረዋል፡፡
በዚህ መንገድ የግሉ ዘርፍ አባላት ለዓለም 
በጣም ብዙ አስተዋጽኦ ለማድረጋቸው 
የብዙ ሃገራት ታሪክ ምስክር ነው፡፡ 

በሌላ በኩል፤ ስራ አስኪያጆች የግል 
ጥቅማቸው ላይ በማተኮር የባለ 
አክሲዮኖችን ጥቅምና በኩባንያው 
ህልውና ላይ በደል የሚያደርሱበትም 
ሁኔታ ይታያል፡፡ ለምሳሌ፤ በጡረታ 
ሲገለሉ ለራሳቸው ሁኔታውን 
በማመቻቸት ሲሉ ኩባንያውን ለችግር 
የሚዳርጉበትም ሁኔታ ያጋጥማል፡፡ አቶ 
አዳሙ እንደገለጹት፤ ይህንን አይነቱን 
ችግር ለመከላከለ ባለ አክሲዮኖች 
የነቃ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይገባል፡፡ ባለ 
አክሲዮኖች የዳይሬክተሮችን ቦርድ 
አባላት የማስወገድ መብት አላቸው፣ 
የመምረጥ፣ ምን ያህል ጊዜ እንዲቆዩ 
የመወሰን፣ ስንት ጊዜ መመረጥ 
እንደሚችሉ የመገደብ፣ የክፍያቸውን 

መጠን የመወሰን፣ የመሳሰሉት ሁሉ 
መብት አላቸው፡፡ ይህንን መብታቸውን 
በንቃት በመጠቀም ነው የራሳቸውን 
ጥቅምና የኩባንያውንም ህልውና 
መጠበቅ የሚችሉት፡፡ 

የአቶ አዳሙን ዝግጅት ተከትሎ መድረኩ 
ለውይይት ክፍት ተደርጓል፡፡ 

አንድ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ በአክሲዮን 
ማህበራት ላይ ህዝብ ብዙ እምነት 
የለውም፡፡ የአክሲዮን ማህበራትን 
የሚቆጣጠር የለም፡፡ ዘርፉን መቆጣጠር 
እንዲችል የንግድ ሚኒስቴር በቅርብ ነው 
ለዚሁ ጉዳይ ዳይሬክቶሬት እንዳቋቋመ 
የገለጸው፡፡ ይህንንም ተግባሩን 
ለመወጣት ስልጣንም የለኝም እያለ 
ነው፡፡ ግን ምን ያህል ስልጣን ነው 
የሚያስፈልገው? የሚሰጠው ስልጣን 
ከበዛበትም የገቢዎችና ጉምሩክ አዋጅ 

የፈጠረውን አይነት ችግር ሊፈጥር 
ይችላል፤ በማለት የበኩላቸውን ፍርሃት 
ገልጸዋል፡፡

አቶ አዳሙ ለዚህ ምላሽ ሲሰጡ፤ ንግድ 
ሚኒስቴር ይህንን ተግባሩን መወጣት 
የሚያስችለው በቂ ስልጣን አለው፡፡ 
ምናልባት ሚኒስቴሩ ስላለው ስልጣን 
በቂ ግንዛቤ ላይኖረው ይችል ይሆናል፡
፡ ህጉ ከምርጥ ተሞክሮ የተወሰደ ነው፤ 
የተዘጋጀውም በፈረንሳዊ ፕሮፌሰር 
ነው፤ ብለዋል፡፡

የዳይሬክተሮች ቦርድ አባላት በግልም 
በጋራም ያለባቸው ተጠያቂነት ምን ያህል 
ነው? የሌሎች ሃገራትስ ልምድ ምን 
ይመስላል? ለሚለው የሌላ የውይይቱ 
ተሳትፊ ጥያቄ አቅራቢው የሚከተለውን 
ብለዋል፡፡ 

ዓለም ንግድ ድርጅት እየመጣ ነው፡፡ 
ባዝል 3 ኩባንያ እንዴት እንደሚቋቋሙ 
አስቀምጧል፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት 
መርጦ መውሰድ ይችላል፡፡ ህጉን 
ለማስፈጸም በቂ ግንዛቤና ብቃት ካለ ህጉ 
አስቸጋሪ አይደለም፡፡ 

ይሁን እንጂ የስራ አመራር ሰዎች በቀላሉ 
አይገኙም፡፡ ትልቁ ችግር ዛሬ በኢትዮጵያ 
ያለው ችሎታ ያላቸውን ሰዎች ተገቢውን 
ቦታ አለመስጠት ነው፡፡ የቱንም ያህል 
መልካም አስተዳደር ላይ ቢደከም ብቃት 
ያላቸው ሰዎች በቦታቸው ካልተቀመጡ 
ተፈላጊው ውጤት የሚገኝ አይሆንም፡
፡ ይህንን እውነት መቀበል ካልተቻለ፤ 
እውቀትና ሙያ ያለው ሰው በቦታው 
እስካልተቀመጠ፤ ብቃቱ ያላቸውን ሰዎች 
በወርቅ ሰንሰለት አስረን እስካላስቀመጥን 

በመስፍን ዘገዬ

ባህላዊ አልባሳት ስራ እሴት ተዋናዮች ትስስር መድረክ ተዘጋጀ
በባህላዊ አልባሳት የእሴት ሰንሰለሰት 
የተለያዩ ደረጃዎች የተሰማሩ አምራቾች 
እና የምርቶቹ ተጠቀሚዎች የቢዝነስ 
ለቢዝነስ የማስተሳሰሪያ መድረክ ተዘጋጀ፡
፡ የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት የቅርንጫፍ ጉዳዮች መምሪያ 
ሃላፊና የፕሮጀክት ማስተባባሪያ ጽ/ቤት 
ባዘጋጀው በዚህ መድረክ የሆቴል እና 
ቱሪዝም ድርጅት ተወካዮች ተገኝተዋል፡
፡ መድረኩ ሃርመኒ ሆቴል ጥር 23፣ 
2008 ዓ.ም. የተዘጋጀ ነበር፡፡  

የቅርንጫፍ ጉዳዮች መምሪያ ሃላፊና 
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ የሆኑት ወ/ሮ 
ፍቅርተ ልጃለም እንደገለጹት፤ 
ፕሮጀክቱ የሁለት ዓመት ሲሆን 
በአውሮፓ ህብረት ሲቪል ሶሳይቲ 
ፈንድ ሁለት የሚደገፍ ነው፡፡ አነስተኛና 
ጥቃቅን ስራ ላይ የተሰማሩ በተለይ 
ሲቶችን የሚደግፍ ነው፡፡ ብዙ ስራ 
ተሰርቷል ጥናት ተካሄዷል፡፡ ጥናቶቹ 
የመንግስት ተወካዮችና ሌሎች ባለድርሻ 
አካላት ባሉበት ቀርበው ውይይት 
ተደርጎባቸዋል፡፡ የተገኘው ለውጥና 
ክፍተቶችም ተለይተዋል፡፡ በቀጣይም 
ምን መደረግ እንዳለበት መፍትሄዎች 
ተጠቁመዋል፡፡ ሁሉም የየድርሻውን 
እንዲወስድ ጥረት ሲደረግ ቆይታል፤ 
የፕሮጀክቱ አስተባባሪ እንደገለጹት፡፡ 

በእለቱ አምራቾች ምርቶቻቸውን 
ለተጠቃሚዎች የማስተዋወቅ ስራ 
የሰሩበት መርሃ ግብር ነበር፡፡ የነዚህን 
ምርት ሊጠቀሙ የሚችሉት ሆቴሎች 
እንዲሁም የጉብኝትና ጉዞ አገልግሎት 
ሰጪ ድርጅቶች በመሆናቸው ለብዙዎች 
ግብዣ ተላልፎላቸው ነበር፤ የተገኙት 
ግን የተጠበቀውን ያህል አልነበረም፡፡
መድረኩ የሃገር ውስጥ አምራቾችን 
ከሃገር ውስጥ ገዥዎች ጋር ማስተዋወቅ 
ዓላማ ያለው ነው፤ አስተባበሪዋ 
እንደሚሉት፡፡

የውጭ ሃገር ምርቶች ውድ ናቸው፤ ዝቅ 

ባለ ዋጋ ከሃገር ውስጥ የሚፈልጉትን 
ማግኘት የሚችሉበት ሁኔታ ቢመቻች 
ጠቀሜታ ይኖረዋል፡፡ የውጭ ምንዛሪ 
ማግኘት አንዱ ጉዳይ በመሆኑ ከዚህ 
አንጻርም ቢሆን በሃገር ውስጥ አምራችና 
ገዥ ትስስር ጥቅም ይኖረዋል፡፡ የገበያ 
ትስስርም ለመፍጠር ይጠቅማል፡፡ 
ውይይት አድርገዋል፤ ወደፊት እርስ 
በርስ መገናኘት የሚችሉበትን ሁኔታ 
መክረዋል፡፡

ያጋጠሙ ችግሮችን በተመለከተ፤ 
የመሸጫ ቦታና የጥሬ እቃ ችግር 
ይነሳሉ፡፡ በምክር ቤቱ በኩል 
ምርታቸውን ለማስተዋወቅ ሁኔታውን 
እናመቻቻለን ስልጠና እንሰጣለን፤ 
ብለዋል፡፡ ችግሮቹን ለመፍታት እንዲቻል 
ደግሞ ከመንግስት ጋር በተለያየ መድረክ 
በመገናኘት ችግሮቹን እንዲያውቁት 
ይደረጋል፤ መፍትሄ የሚሆኑትንም 
ይጠቆማል፡፡  

ከሁለት አመት ወዲህ ከአውሮፓ 
ህብረት ጋር በተደረገ ስምምነት 
በተለይ ለሴቶችና በጥቃቅን ስራ 
ለተሰማሩ በተለያየ መንገድ ድጋፍ 
ይደረጋል፣ የአምራቾቹን ምርቶቻቸውን 
እንዲያስተዋውቁ ለማድረግና ገበያ 
ለማፈላለግ ትስስር ለመፍጠር ስራዎች 
ተሰርተዋል፡፡ ስልጠናም በመስጠት 
እንዲሁ ድጋፋቸውን እየሰጡ ቆይተዋል፡፡ 

በእለቱ ለእይታ የቀረቡት ምርቶች በጣም 
በዙዎች ሲሆኑ እያንዳንዱ አምራች ብዙ 
አይነት ምርቶች እንዳሏቸውና ለትርዒቱ 
ያቀረቧቸው የተወሰኑ ሲሆኑ ከነዚያ 
ባሻገር ሌሎች ምርቶችም እንዳላቸው 
ገልጸዋል፡፡ ባህላዊ አልባሳት፣ የእንጨት 
ቅርጻ ቅርጽ፣ የቀርቅሃ ምርቶች፣ የቤት 
መገልገያ እቃዎች፣ የተለያዩ የቤትና 
ሆቴል መገልገያ አልባሳት፣ የሰዎች 
የተለያዩ ንድፍ ያላቸው አልባሳት፣ 
የመኪና ቀበቶ፣ እና በጠረጴዛ 

ላይ ወረቀቶችና ሌሎችን ቁሳቁስ 
ማስቀመጫዎች ከቀረቡት ምርቶች 
ጥቂቶቹ ናቸው፡፡

እስካሁን የሃገር እና የውጭ ሃገር 
አምራቾችን ማገናኘት ነበር የተለመደው፤ 
ይህ መድረክ የተዘጋጀው ግን ከሃገር 
ውስጥ ጋር እርስ በርስ ነው፤ ወ/ሮ 
ፍቅርተ እንደተናገሩት፡፡ 

የፕሮጀክት አስተዋባሪዋ ሲናገሩ፤ 
የመሸጫ ቦታ የተፈቀደበትም ሁኔታ 
ሲኖር ችግር ያጋጥማል፡፡ ቦታ ሲሰጣቸው 
ከተወሰነ ጊዜ በኋላ አድገው ቦታውን 
ለሌሎች መልቀቅ ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይሁን 
እንጂ በተባለው ጊዜ የተባለውን እድገት 
ማሳየት ባለመቻላቸው እንደታሰበው 

ለሌሎች ለመልቀቅ የሚችሉበት አቅም 
ደረጃ ላይ መድረስ ሳይችሉ ይቀራል፤ 
በዚህም ሳቢያ ቦታውን ለሌሎች እንዲለቁ 
ሲደረግ እነሱ ችግር ውስጥ ይወድቃሉ፡፡

ለምን ተፈላጊውን እድገትና ለውጥ ማምጣት 
አልቻሉም ለሚለው ጥያቄ፤ የካፒታል 
አቅርቦት እና የጥሬ እቃ ችግር በማነቆነት 
በአብነት ተጠቅሰዋል፡፡ በእነዚህና በተለያዩ 
ምክንያቶች ግብ መምታት ሳይችሉ ሲቀር 
ቦታውን ለአዲሶች እንዲለቅቁ ይደረጋል፤ 
ብለዋል፡፡ 

ትስስር መፍጠር በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ 
ምክር ቤቱ ለእዚህ ምስጋና ይገባዋል፡፡ 
ስራችን እንዲታወቅ እንፈልጋለን፤ በእለቱ 
ምርታቸውን ለእይታ ይዘው ከቀረቡት 

ውስጥ በባህላዊ አልባሳት ዲዛይን 
የተሰማራችው ማርታ ደቦጭ የሰጠችው 
አስተያየት ነበር፡፡ 

ባህላዊ አልባሳት ብዙ እድገት 
እየታበት ነው፤ ለምሳሌ በስራ ቀናት 
የሚለበሱ ልብሶች መሰራት ጀምረዋል፣ 
በሆቴልና በቤት ውስጥ የሚለበሱ 
መሰራት ተጀምረዋል፤ በመቀጠልም 
ስለሚያጋጥሙ ችግሮች ጥቆማ 
ሰጥታለች፡፡ 

የውጭ ገበያ ማግኘት አስቸጋሪ 
ነው፡፡ መገናኘት አለመቻል፣ 
ለአልባሳቱና ለእቃዎቹ የሚያስፈልጉ 
እንደ ዚን፣ ቁልፍ፣ የመሳሰሉ 

ወደ ገጽ 4 ዞሯል

ወደ ገጽ 11 ዞሯል
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በመስፍን ዘገዬ

ስጋት አመራር ስልጠና 
ለምክር ቤቱ ሰራተኞች ተሰጠ
በመስፍን ዘገዬ
ለአንድ ድርጅት የስጋት ስትራቴጂ 
መኖሩ ፋይዳው ከፍተኛ ሲሆን ይህ 
ስትራቴጂ ካልተዘጋጀና ከድርጅቱ 
እቅድ ጋር እንዲዋሃድ ተደርጎ 
ስራ ላይ ካልዋለ ድርጅቱ ሊጋፈጥ 
የሚችለውን አደጋ ሊያይበት የሚችል 
መሳሪያ አይኖረውም፤ ስጋቱ 
ሲመጣም ለመወጣት መሳሪያና አቅም 
አይኖረውም፡፡ አዳማ ኤግዚክዩቲቭ 
ሆቴል ከየካቲት 25 እስከ 26፣ 
2008 ዓ.ም. በተካሄደው ስልጠና ላይ 
አሰልጣኙ የተናገሩት ነበር፡፡ 

አሰልጣኙ አቶ ሳሙኤል አሰፋ በኢትዮጵያ 
አየር መንገድ የስልጠና ማእከል ሃላፊ 
ሲሆኑ በሰው ሃይል አመራር ዙሪያ ሰፊ 
ልምድ ያላቸው ናቸው፡፡ 

አቶ ሳሙኤል የዝግጅታቸውን ጽንሰ 
ሃሳቦች መሰንዘር ከመጀመራቸው በፊት 
የምክር ቤቱ ሰራተኞች ስጋት ምን 
ማለት እንደሆነ የየራሳቸውን ሃሳብ 
እንዲሰነዝሩ ጋብዘዋል፡፡

በዚህ ላይ የተለያዩ አስተያየቶች 
ተሰንዝረዋል፡፡ በዚህም መሰረት ስጋት 
አሉታዊ ገጽታ ያለው ነገር ሲሆን 
ድርጅቶች ሊሸሹትና ሊያርቁት የሚገባ 
ነው የሚለውን ጨምሮ የተለያዩ ሃሳቦች 
ቀርበዋል፡፡ ስጋት ተፈጥራዊና በተለይ 
በአሁኑ ሉላዊነትና ፉክክር በጠነከረበት 
ዘመን ሊሸሽ የማይቻልና የሚመከርም 
አይሆንም፡፡ 

ከዚህ አንጻር ምክር ቤቱ የስጋት 
ስትራቴጂ በማዘጋጀት የስጋት አመራርን 
ከመላው የምክር ቤቱ የአመራር ሂደት፣ 
ተግባርና እንቅስቃሴ ጋር ማዋሃድ 
መቻል ይኖርበታል፤ በአወያዩ መሪነት 
የተደረሰበት ድምዳሜ ነበር፡፡ 

በባለሙያ ምልመላ ላይ የተቀጣሪው 
አመለካከት ወሳኝ ጉዳይ መሆኑንና 
ባለሙያው የሚያስፈልገውን ክህሎት 
በስልጠና ማሟላት ይቻላል የሚል እሳቤ 
እንዳለ  አቶ ሳሙኤል ገልጸዋል፡፡በተለይ 

ትልልቅ ድርጅቶች ይህንን የሚሰሩበት 
እንደሆነ ተጠቁሟል፡፡

አሰልጣኙ እንዳሉት በአንድ ድርጅት 
ውስጥ በየደረጃው ማእቀፍ እንዳሉና 
ዋናው ማእቀፍ የመልካም አስተዳደር 
ስርዓት ሲሆን፤ በዚህ ውስጥ የስጋት 
አመራር ስርዓት፤ በመቀጠልም 
የመቀጣጠሪያ መሳሪያዎች የሚቀመጡ 
ይሆናል ብለዋል፡፡ 

ስጋትን እንደ ጥሩ አጋጣሚ በመቁጠር 
መቀበል የሚመከር ይሆናል፡፡ ይሁን 
እንጂ ሊቀበሉበት የሚፈልጉበት ደረጃ 
በጣም ከፍ ወይም ዝቅ ማለቱ አደጋ 
ይኖረዋል፤ ብለዋል፡፡

የስጋት አመራር መኖሩ ስጋትን 
የማስተናገድ አቅም የሚፈጥር ሲሆን 
ነበራዊውን ሁኔታ ይዞ ለመጓዝ የሚደረግ 
ዝንባሌ በአኳያው ስጋትን በዝግጅት 
ለመጋፈጥ የሚኖረው እንቅስቃሴ ላይ 
ጫና ይፈጥርበታል፡፡ በዝግጅት ስጋትን 
መጋፈጥ ጥሩ አካሄድ ሲሆን ይህ 
ከመሆኑ በፊት ግን ድርጅቱ ስጋትን 
በበጎ ጎኑ የሚያይበትን ደረጃ አስቀድሞ 
መወሰን፣ ስጋትን ምን ያህል መታገስ 
እንዳለበት መወሰን እንዲሁም ስጋትን 
የሚቆጣጠርበት መሳሪያዎች አስቀምጦ 
መሆን ይኖርበታል፤ ብለዋል፡፡ 

ሌላው አሰልጣኙ ያተኮሩበት ጉዳይ፤ 
በከፍተኛ አመራር ዘንድ ያለው ድምጸትና 
አመለካከት፤ ነበር፡፡ ምክንያቱም በዚህ 
ደረጃ ያለው የድርጅቱ በከፍተኛ ደረጃ 
ያለ ገዢ አመለካከት ወደ ታች በመውረድ 
አጠቃላዩን የድርጅቱን አቅጣጫ ምን 
መምሰል እንዳለበት የመወሰን አቅም 
ይኖረዋልና ነው፡፡

በስልጠናው ውይይት መሃል የቡድን 
ውይይትና ስራ እንዲሁም ቡድኖቹ 
የየራሳቸውን ዝግጅት ያቀረቡበትና 
በዚያም ላይ ሃሳብ ልውውጥ የተደረገበት 
ሁኔታ ነበር፡፡

የጥራት ደረጃ ግንዛቤ ማሳደጊያ ወርክሾፕ ተካሄደ
የአይ.ኤስ.ኦ. 9001: 2015 ደረጃ 
ፋይዳውንና ትግበራው እንዴት 
ሊኬድበት እንደሚገባ የመከረ ወርክሾፕ 
በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት ተዘጋጀ፡፡ ሰርተፊኬት 
ያላቸውና ሌሎች ድርጅት ተወካዮች 
እንዲሁም ስርዓቱን በመዘርጋት እና 
ማረጋገጫ ሰርተፊኬት የሚሰጡ አካላት 
በውይይቱ ተገኝተው የየበኩላቸውን 
ግብዓት ሰጥተዋል፡፡ ሰርተፊኬቱ 
ያላቸው የተመረጡ ሶስት ድርጅቶችም 
የበኩላቸውን ልምድ አካፍለዋል፡፡ 
መድረኩ በሃርመኒ ሆቴል የካቲት 22፣ 
2008 ዓ.ም. የተዘጋጀ ነበር፡፡ 

መድረኩ በአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ 
ማህበራት ምክር ቤት የጥራት ደረጃ 
መምሪያ የተዘጋጀ ነበር፡፡ የምክር ቤቱ 
ዋና ጸሃፊ አቶ ጌታቸው ረጋሳ በእለቱ 
የመክፈቻ ንግግር አድርገዋል፡፡ 

አርባ ሶስት ኩባንያዎች እስካሁን የአይ.
ኤስ.ኦ. ሰርተፊኬት ተቀብለዋል፡፡ ምክር 
ቤቱም ቢሆን ስርዓቱ በመዘርጋት 
ሰርተፊኬቱን አግኝቷል፡፡ በአፍሪካ 
ውስጥ ከደቡብ አፍሪካ እና ግብጽ 
በስተቀር ይህ ሰርተፊኬት የላቸውም፡፡ 
ከዚህ አንጻር ምክር ቤቱ በጥራት ዙሪያ 
የሚሰራው አበረታች ቢሆንም አጠቃላዩ 
የአፍሪካ ጉዳይ ግን አሳሳቢ ነው ማለት 
ይቻላል፡፡ ለአፍሪካ ለምን አይ.ኤስ.ኦ. 
ሰርተፊኬት አስፈለገ፤ የሚለው ጥያቄ 
ጠቃሚ ነው፡፡ 

የአለም ንግድ እንቅስቃሴ ሁኔታ 
በአንድ በኩል ፉክክሩ እየጠነከረ በሌላ 
በኩል እየተሳሰረ ባለበት በአሁኑ ጊዜ 
አፍሪካ ራሷን ማዘጋጀት ይኖርባታል፡፡ 
አንዱ ዝግጅት፤ የምታቀርበው ምርትና 
አገልግሎት ላይ የቀረው አለም እምነት 
እንዲጥል ማድረግ ነው፡፡ ይህም ከአለም 
የመነጨ የንግድ ፍላጎትና አካሄድ ነው፡፡ 

ኢትዮጵያውያን ቢዝነስ አጋሮች 
የማይታመኑ ሆነዋል፤ ኮንትራት 
ባለማክበር፣ የተስማሙትን አይነት 
እቃ ሳይሆን የማይገባ እቃ 
በመላክና በመሳሰለው፤ ዋና ጸሃፊው 
እንደገለጹት፡፡ በመሆኑም የአይ.
ኤስ.ኦ. ስርዓት መዘርጋት አግባብ የሆነ 
የቢዝነስ አካሄድ በማስፈን ታዓማኒነትን 
ይፈጥራል፡፡ 

በእለቱ የኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጄንሲ 
የአደረጃጀት ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር 
የሆኑት አቶ ለገሰ ገብሬ በአይ.
ኤስ.ኦ.9001: 2015 ላይ ዝግጅት 
አቅርበዋል፡፡

የጥራት ደረጃዎች ለአለም አቀፋዊ 
ችግሮች አለማቀፋዊ መፍትሄዎች 
ናቸው፡፡ ደረጃዎች የሚያስፈልጉት ዘላቂ 
ልማት ለማረጋገጥ ነው፡፡ ከቅርብ ጊዜ 
ወዲህ ‘ዘላቂ ደረጃዎች’ የሚባሉ ብቅ 
ብለዋል፡፡ ኢትዮጵያም በበኩሏ ከአለም 
አቀፉ ደረጃ በመነሳት የራሷን ደረጃ 
/ኢ.ኤስ. አይ.ኤስ.ኦ./ አዘጋጅታለች፡፡ 

የጥራት ደረጃዎች የሚያስፈልጉት 
የምርትንና አገልግሎትን ጥራት 
ለማምጣት፣ ደህንነትን ለማረጋገጥ 
እና መተማመንን ለመፍጠር ነው፤ 
አቅራቢው እንደተናገሩት፡፡ 

የጥራት ደረጃ መተግበር ከገበያው ምርትና 
አገልግሎት ፍላጎት ጋር ለማጣጣም እንዲሁም 
በብቃት ምላሽ ለመስጠት ማረጋገጫ መሳሪያ 
ነው፡፡ በተጨማሪም በሳይንስና ቴክኖሎጂ 
በየጊዜው የሚታየው እድገት እንዲሁም 
በኢንዱስትሪ ውስጥ ለሚታዩ ለውጦች 
ከሚፈጥሩት ፍላጎት ጋር መጣጣም 
እንዲቻል ይረዳሉ፡፡  

የምክር ቤቱ የጥራት ደረጃ መምሪያ 
ስራ አስተባባሪ ሲናገሩ፤ የጥራት 

ደረጃን መተግባር ለኢትዮጵያውያን 
ቢዝነስ ማህበረሰብ አባላት ትልቅ ፋይዳ 
ይኖረዋል፤ ብለዋል፡፡ በመቀጠልም 
ይንንም አብራርተዋል፡፡ የሃገራችን 
ቢዝነስ ልማዳዊ/በቤተሰብ አመራር ላይ 
የተመሰረተ መሆኑ፣ የሉላዊነት ጉዳይ፣ 
ወደ አለም ንግድ ድርጅት የመግባት 
ሁኔታ፣ የቢዝነስ አጋርነት ጉዳይ፣ 
እና የሁለትዮሽና ሌሎች ስምምነቶች 
መኖራቸው የጥራት ደረጃን ለመተግበር 
አስገዳጅ ያደርጉታል፡፡ 

በተለይ ደግሞ አይ.ኤስ.ኦ. 9001: 2015 
አጠቃላይና መሰረታዊ የሆኑ ባህሪያት 
ያለው በመሆኑ ለድርጅቶች ከፍተኛ 
ፋይዳ ሊኖረው የሚችል ነው ብለዋል፡፡ 
በአሁኑ ሰዓት በአለም አቀፍ ደረጃ ከ160 
በላይ አባላት እንዳሉትም ጠቁመዋል፡፡ 

አፍሪካ ግን ከዚህ ረገድ ወደ ኋላ የቀረችና 
የጥራት ደረጃን በመተግበር ከመላው 
አለም ከአንድ በመቶ እጅ በታች ብቻ 
የምትሸፍን ሆና ትገኛለች፡፡ የጥራት 

ደረጃ በአፍሪካ ውስጥ ያለው የህይወት 
ኡደት በመተዋወቅ ደረጃ የሚባል 
ነው፡፡ ኢትዮጵያን በተመለከተ አንዳንድ 
እንቅፋቶችን ሲጠቅሱ የሚከተለውን 
ብለዋል፤ ኩባንያዎች ስራዬ ብለው 
የጥራት ደረጃውን ለመተግበር 
አለመነሳትና ተገቢውን ገንዘብ ማቅረብ 
አለመቻል ተጠቃሽ ናቸው፡፡

ንግድና ኢንቨስትመንትን ለማስተዋወቅ 
የሚደረጉ መድረኮች የማይታወቁበት 
ጊዜ ነበር፡፡

እንደዚህ አይነቱን አለማቀፋዊ ንግድና 
ኢንቨስትመንት ማስተዋወቂያ መድረክ 
ለመጀመር ከፍተኛ ጥንካሬና ቆራጥነት 
ይጠይቅ ነበር፡፡ በትንሹ የጀመረውና ቀስ 
በቀስ በስፋት የሚታወቅ አለማቀፋዊ 
ንግድ ትርዒት ወደ መሆን ያደገው ይህ 
ትርዒት ለብዙ ቢዝነስ አንቀሳቃሾችና 
ለኢትዮጵያ ግል ዘርፍ በአጠቃላይ ብዙ 
እድሎችን ፈጥሯል፡፡ 

ስለ ተሳታፊ ኩባንያዎች ሲናገሩ፤ 
በአጠቃላይ 202 ሲሆኑ ከነዚህ 131 
ከ16 ሃገራት የመጡ የውጭ ሃገራት 
እና 71 የሃገር ውስጥ ኩባንያዎች 
ናቸው፡፡
 
ከንግድ ትርዒቱ ጎን ለጎን ቢዝነስን 
ከቢዝነስ የማስተሳሰሪያ መድረክ 
የተዘጋጀ ሲሆን በዚህም ሶስት ቡድኖች 
ተካፍለዋል፡፡ እነሱም የጣልያን ኢምባሲ 
ሂልተን አዲስ የካቲት 17፣2008 ዓ.ም.፣ 
የግብጽ ኢምባሲ በራዲሰን ብሉ የካቲት 
17፣ 2008 ዓ.ም. እና ኢኮ ሎጊያ 
ኢንቫይሮንመንታል ሶሊውሽንስ በሚባል 
ኩባንያ ሸራተን አዲስ የካቲት17፣ 2008 
ዓ.ም. የተዘጋጁት ነበር፡፡ 

የምክር ቤቱ ፕሬዚዳንት አቶ ኤሊያስ 
ገነቲ በመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ባደረጉት 
ንግግር፤ ብዙ የውጭ ሃገር ኢንቨስተሮች 
ከኢትዮጱያውያን አቻዎቻቸው ጋር 
መተሳሰር ችለዋል፡፡ ኢትዮጵያውያን 
አምራቾች በበኩላቸው የውጭ ሃገር 
ገዢዎች ማግኘት ችለዋል፤ ብለዋል፡፡ 

ፈተና ወደ ሆኑት ጉዳዮች ሲገቡ፤ አዲስ 
አበባ አለም አቀፍ ንግድ ትርዒት ምንም 
እንኳ ግንባር ቀደም የንግድ ማስተዋወቂያ 
መድረክ ቢሆንም ለማደግና ጥራቱ 
ከፍ ያለ አገልግሎት ለመስጠት ያለው 
ህልም ትርዒቱ በሚዘጋጅበት ቦታ 
እንዲሁም የአገልግሎቱ መስጫ አቅም 
ውስንነት በአለም አቀፍ ከሚፈለገው 

የትርዒት ደረጃ እንዳይደርስ እንቅፋት 
ሆነውበታል፡፡ 

ይህንን ክፍተት ለመዝጋት የአዲስ አበባ 
ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት 
‘አዲስ አፍሪካ አለም አቀፍ ኤግዚቢሽንና 
ኮንቬንሽን ማእከል’  የሚባል ፕሮጀክት 
ጀምሯል፡፡ ይህም በጥሩ ሁኔታ 
እየሄደ ሲሆን የአዲስ አበባ አስተዳደር 
የሚሳተፍበትና ወደ አክሲዮን ማህበር 
በመደራጀት በመንቀሳቀስ ይገኛል፡፡ ከዚህ 
በተጨማሪ የአዲስ አበባን ኤግዚቢሽን 
ማእከል ለማልማት ስራ ፋይራ 
ባርሴሎና ከሚባል ድርጅት ጋር ትብብር 
ተጀምሯል፡፡

ፕሬዚዳንቱ ለምክር ቤቱ አጋሮች 
ምስጋናቸውን የገለጹ ሲሆን በተለይም 
ለንግድ ሚንስቴር፣ የውጭ ጉዳይ 

20ኛ የአዲስ ቻምበር... /ከገጽ 1 የዞረ/

ሚኒስቴር፣ የኢትዮጵያ ገቢዎችና 
ጉምሩክ ባለስልጣን እና ለኢሚግሬሽንና 
ብሔራዊ ጉዳዮች ዋና ዳይሬክቶሬት 
ትርዒቱን ለማሳካት ላደረጉት ድጋፍ 
አመስግነዋል፡፡ በእለቱ የተከበሩ የንግድ 
ሚኒስትር አቶ ያቆብ ያላ ትርዒቱን 
ከፍተውታል፡፡
የ20ኛው አዲስ አበባ አለም አቀፍ ንግድ 
ትርዒት መዝጊያ ስነ ስርዓት በሂልተን 
አዲ የተካሄደ ሁለት ክስተቶችን የያዘ 
ነበር፡፡ አንደኛው፤ ‘ኢንዱስትሪ ቀጠናዎች 
ልማት ለኢንዱስትሪ መስፋፋት፤ 
ፈተናዎችና እድሎች’ በሚል ጭብጥ 
ሲምፖዚየም ሲሆን የንግድ ትርዒቱ 
ተሳታፊ ኩባንያዎች በተጋበዙበት ጥናቱ 
ቀርቧል፡፡ ሁለተኛው፤ በትርዒቱ የተሻለ 
ተሳትፎ ብልጫ ላሳዩ ኩባንያዎች 
የእውቅናና ሽልማት ስነ ስርዓት ነበር፡፡ 

ተጨማሪ ቀላል እቃዎች/አክሰሰሪዎች 
ማግኘት አለመቻል፤ በሃገር ውስጥ 
የምናገኘው የጥራት ችግር ያለበት 
መሆኑ፤ ተጠቅሰዋል፡፡ የሚሰራው 
ዲዛይን የሚወደድ ሆኖ፣ ጥጥ መሆኑ 
የተወደደ ሆኖ ሳለ በግባዕት እቃዎች 
አለመሟላት ምክንያት ስራቸው ችግር 
ውስጥ እንደሚባ ትናገራለች፡፡

የማምረቻ ቦታም እንዲሁ፡፡ ለምሳሌ 
እሷ በቤተሰቧ መኖሪያ ግቢ ውስጥ 
እንደምትሰራ ተናግራለች፡፡ እንዲያም 
ሆኖ መስራት የምትችለውን ያህል 
ባላት አቅም እየሰራች አይደለም፡፡ 
ለምሳሌ የገዛችው ማሽን አገልግሎት 
ያለመስጠት ተቀምጧል፤ ብላለች፡፡ 

የአውሮፓ ህብረት ሲቪል ሶሳይቲ ፈንድ 
ሁለት የቴክኒክ ድጋፍ ክፍል ምክትል 
ፕሮግራም ስራ አስኪያጅ በእለቱ 
የበኩላቸውን ሃሳብ አካፍለውናል፡፡ 

የአውሮፓ ህብረት ድጋፍ አለማ ከዚህ 

በፊት መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 
ሲያደርጉ እንደነበረው ልማዳዊ ድጋፍ 
ሳይሆን፤ አቅም በመገንባት ላይ ያተኮረ 
ነው ይላሉ፡፡ ምክር ቤቱ ባቀረበው 
የጥቃቅንና አነስተኛ ድርጅት ፕሮጀክት 
ሃሳብ አሸናፊ ሆነ፡፡ የአውሮፓ ህብረት 
ደግሞ ይህንን ፕሮጀክት ምክር ቤቱ 
መተግበር እንዲችል ድጋፍ ሰጠው፡፡

በመቀጠልም፤ ምክር ቤቱ ስራውን 
ሰፋ ማድረግ ቢችል ጥሩ ይሆናል፤ 
ብለዋል፡፡ የሚያጋጥሙት እንቅፋቶች 
በሂደት የሚወገዱ ይሆናል፡፡ እስካሁን 
አካሄዱ ጥሩ ነው፡፡ አምራቾቹ የገበያ 
ትስስር ላይ ችግር አለባቸው፡፡ ለዚህም 
ምክር ቤቱ ያለው ፖሊሲ እንዲሻሻል፣ 
ያለው ፖሊሲ የተሻለ የትግበራ ሁኔታ 
እንዲያገኝና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ 
የአድቮከሲ ስራ መስራት ይጠበቅበታል፤ 
በማለት ጥቆማ ሰጥተዋል፡፡ 

 ባህላዊ አልባሳት...(ከገጽ 3 የዞረ)
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የአንድ አፍታ ዝግጅታችን በተለያየ ዘርፍ በስራ አመራር ረጅም ልምድ ያካበቱ ብዙ ልምድ ሊያካፍሉ የሚችሉ ምሁራንን በማነጋገር በቢዝነሱ አለም ላይ ላሉትም ሆነ አዲስ ወደ ግሉ ዘርፍ ለሚቀላቀሉ 
ተዋንን አስተማሪ የሆኑ ቁምነገሮች የሚቀርቡበት ዝግጅት ነው፡፡ የዛሬው የዚህ ዝግጅት እንግዳችን አቶ ወዳጅ አበበ ይባላሉ፡፡ በሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ሀገር ለረጅም ጊዜ ትምህርታቸውን የተከታተሉና 
ወደ ሀገር ተመልሰውም በተለይ በማዕድን ዘርፍ የስራ አመራር ብዙ ልምድ ያካበቱ ምሁር ናቸው፡፡ 

አንዳፍታ

(ወደ ገጽ 10 ዞሯል  )

ከአቶ ወዳጆ አበበ ጋር ቃለ ምልልስ 
ያደረገው የቻምበር ቴሌቪዥን 
ባልደረባችን ተሾመ ገ/ስላሴ ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አቶ ወዳጅ አበበ ማን 
ናቸው፤ የት ተወለዱ፤ የትምህርት 
ሁኔታዎስ  የሚለውን ነገር እስቲ ቀዳሚ 
ጥያቄ ላድርግ?

አቶ ወዳጅ፡  አመሰግናለሁ፡፡
የተወለድኩት በሰሜን ወሎ ዞን ነው፡፡ 
በወልዲያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቴን  
እቴጌ ጣይቱ ትምህርት ቤት ከዚያም 
ሁለተኛ ደረጃ ደሴ ወ/ሮ ስህን እና 
አዲስ አበባ በዳግማዊ ምንሊክ ከዚያም 
ዩኒቨርሲቲ ትምህርት በቀዳማዊ ኃይለ 
ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ለአንድ አመት ከዚያ 
በኋላ በአሜሪካን  ዩኒቨርሲቲ ኦፍ 
ኔቫዳ  እንዲሁም የሁለተኛ ድግሪ 
ትምህርቴን በካናዳ መጊሉ ዩኒቨርሲቲ 
አጠናቅቄያለሁ፡፡ስለዚህ ከዛሬ 66 አመት 
በፊት ነበር የተወለድኩት፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ከዚያ በበርካታ የህይወት 
ታሪክዎ እንደሚያስረዳው  በጣም 
ብዙ ቦታ ሰርተዋል፡፡ ብዙ የኃላፊነት 
ቦታዎች ላይ በተለይም በማዕድን ዘርፍ 
ላይ ሰርተዋልና መለስ ብለው ወደኋላ 
ማስታወስ ቢቻል እንዴት ወደ ማዕድኑ 
ዘርፍ አዘነበሉ? የህይወት አጋጣሚ 
ወይስ ተጠንቶ ሆን ተብሎ ነው 
የሚለውንም ነገር ቢያነሱልኝ፡፡

አቶ ወዳጅ፡ በኛ ዘመን ተጠንቶ 
ይኸን እማራለሁ አጠናለሁ የሚባል 
አልነበረም፡፡ እንዳልኩህ ከክፍለ ሀገር 
ነው የመጣሁት፡፡ እኔ አዲስ አበባ ልጆች 
እንኳን ምናልባት ዘመናዊ ስለሆኑ 
ሊመርጡ ይችሉ ይሆናል፡፡ ዋናው 
የማዕድን ትምህርት ብዙም አይታወቅም 
ነበር ያኔ፡፡ የስኮላርሺፕ ዕድል በሚገኝበት 
ጊዜ ከምርጫዎቹ መካከል ስለጠቆምኩ 
እንጂ ቀደም ብዬ ያሰብኩበት አልነበረም፡
ከገባሁ በኋላ ግን አስደስቶኛል፡፡ ብዙ 
ቦታ ይወስደሃል፡፡ ብዙ አዳዲስ ነገሮች 
ያሳያል፡፡ ስለዚህ የሚቆጭ አይደለም፡፡ 
ጥሩ ምርጫ ነበር፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ አንዳንድ ሰዎች መሪነት 
መታደል ነው ይሉታል፡፡ አንዳንዶቹ 
ደግሞ ትምህርት በመማራችን ምክንያት 
የመሪነት ፈላፊነቱ መጣ እንጂ መታደል 
አይደለም ይላሉ፡፡ እና እንዴት ነበረ 
በጣም ለበርካታ አመታት ሲመሩ 
የነበሩት በምን አይነት አጋጣሚ ነበር?
አቶ ወዳጅ፡ መታደል አይደለም፡፡ 
የትምህር ሁኔታ ነው፡፡ በሀገራችን እኔ 
ወደ ስራው አለም በመጣሁበት ጊዜ 
በኔ ሙያ ጥቂት ሰዎች ነበሩ፡፡ በጣት 
የሚቆጠሩ ስለነበሩ የግድ በየስራ ኃላፊነቱ 
መዳረስ ነበረብን፡፡ ከዚያ የመነጨ እንጂ 
የመታደል ጉዳይ አይደለም፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ የዚህ የማዕድኑን ዘርፍ 
ስናነሳ በሀገራችን ማዕድን ኖሮን አንድ 
ጊዜ ከድህነት ወጥተን ቢሆን ኖሮ የሚል 
የብዙ ዜጎች ምኞት ነው፡፡ በጣም ብዙ 
ሰዎች ይመኙታል፡፡ በተፈጥሮ ሀብት 
በማዕድን የታድልን ሀገር እንደሆነን 
በርካታ ሰዎች ይናገራሉ፡፡ ግን የሚታይና 
የሚጨበጥ ነገር የለም፡፡  በዚህም የተነሳ 
ሰዎች ምንድነው ይኸ ነገር ይላሉ፡፡ 
እንዲያው እዚህ ላይ ምንድነው የሚሉት 
እርስዎ?

አቶ ወዳጅ፡ በማዕድን የታደልን ሀገር 
ነን የሚለው ከመጠን በላይ ይጋነናል፡፡ 
ቁም ነገሩ ግን የማዕድን አይነቶች አሉን 
በሀገራችን፡፡ ማዕድኖች ሲከፋፈሉ የብረት 
ነክ ማዕድኖች፤ የኢንዱስት ማዕድኖች፤ 
እንዲሁም የኢነርጂ ማዕድኖች 
ተብለው ሊከፋፈሉ ይችላሉ፡፡ በሁሉም 
አቅጣጫ እንዳለን ጥቆማዎች አሉ፡
፡ ለብዙ ጊዜ ተጠንቶ የጂኦሎጂ ካርታ 
ተዘጋጅቷል፡፡ ከረጅም ጊዜ በፊት ያ 
ካርታ የሚያሳየው የብረት ነክ መሆኑ፤ 
የኢንዱስትሪ ማዕድናት ወይም የኢነርጂ 
ማዕድናት ሊኖሩ እንደሚችሉ ፍንጮቹ 

ተጠንተው እስካልታየ ድረስ ሀብት 
ልትለው አትችልም፡፡ ተጠንቶ ክምችቱ 
ታውቆ ያለው ቴክኖሎጂና የአለም ዋጋ 
ያዋጣል ተብሎ በሀብትነት ሊመዘገብ 
ሲችል ያን ጊዜ ሀብት ነው ማለት 
ትችላለህ፡፡ ይኸ እስካልሆነ ድረስ በአለኝታ 
ወይም ፖተንሺያል ብቻ እንጂ ልናወራ 
የምንችለው ሀብት ነው ማለት አይቻልም፡
፡ በመሬት ውስጥ ያለ ነገር ከመሬት በላይ 
እስካልዋለ ድረስ ሀብት አይደለም ገና 
በኔ ግምት፡፡ ይኸንን ለማድረግ ባለሙያ 
እና ገንዘብ በዚህ ስራ ላይ እንዲውል 
ያስፈልጋል፡፡ የማዕድን ስራ አንዳንድ 
ጊዜ እንደቁማርም ነገር ነው፡፡ ተፈጥሮ 
በመሬት ውስጥ ያስቀመጠችውን ፈልገህ 
ማግኘት አለብህ፡፡ ያንን ፈልጎ ለማግኘት 
የሚወጣ ገንዘብ አለ፡፡ ባለሙያም ቢኖር 
ባለሙያውን ለማሰራት የሚያስችል፤ 
ድጋፍ ሊሰጥ የሚችል ገንዘብ በስራ 
ላይ መዋል አለበት፡፡ ያ ገንዘብ ደግሞ 
ላይመለስም ይችላል፡፡ ከተገኘ ክምችቱ 
የሚያዋጣ ሆኖ ከታመነበት ይመረትና 
በሚሸጠው በሽያጩ የወጣውን ገንዘብ 
መመለስ ይቻላል፡፡ ነገር ግን ያ እስኪሆን 
ድረስ አሁንም የሪስክ ጉዳይ አለው፡፡ ይህንን 
ችሎ ገንዘቡን በመንግስት እንዳይባል 
መንግስት ብዙ ሌሎች ኃላፊነቶች አሉበት፡፡  

በግል እንዳይባል የሀገር ውስጥ ባለሀብቶች 
አቅማቸው ውስን ነው፡፡ እንግዲህ ይኸንን 
ሊያደርግ የሚችለው የውጭ ባለሀብት ሀገር 
ውስጥ መጥቶ በስራ ላይ ሲውል ነው፡፡ 
ያ ደግሞ ከብዙ ሀገሮች ጋር መወዳደር 
ስለሚያስፈልግ ቅድም ያልከው የማዕድን 
አለኝታችን ከባድ ነው ቢባልም መነጻጸር 
አለበት የሚነጻረው አንደኛ በጂኦሎጂው 
ነው፡፡ ይኸ ጂኦሎጂ ለሚፈለገው ማዕድን 
ምን ያህል አስተማማኝነት አለው? 
የሚያሰኝ ነው፡፡ ሌላው ደግሞ  የፖሊሲዎች  
መለያየት እዚህ ሀገር ላይ ገንዘቤን ባውልና 
ባገኝ የማገኘው ትርፍ በቂ ነው ወይ ወይም 
ከሌላው ሀገር በኬንያ፤ በብራዚል ወይንም 
በበርማ ባወጣው የተሸለ ላገኝ እችላለሁ፤ 
የዚህ ሀገር ፖሊሲ ከነዚያ ጋር ስነጻጸር 
ምን ይመስላል? ፖሊሲው አመቺ ነው 
ወይ? ገንዘቤንስ መመለስ እችላለሁ ወይ? 
ብሎ አመዛዝኖ ስለሚመጣ የተፈለገውን 
ያህል  አይመጣም፡፡

ሌላው ደግሞ የማዕድን ዋጋ ከፍና ዝቅ 
ስለሚል ከፍ ባለ ቁጥር ማዕድን ፍለጋ 
የሚመጡ ኩባንያዎች በርካታ ይሆናሉ፡
፡ የማዕድኑ ዋጋ በቀነሰ ቁጥር ደግሞ  
እነዚህ ባለሀብቶች የመምጣታቸው 
እድል ይቀንሳል፡፡ እነዚህ ውጣ ውረዶች 
ውስጥ ያለ ስለሆነ የማዕድን አለኝታ 

አላት ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል ሀብት 
ግን የሚሆነው ተጠንቶ ታውቆ ከመሬት 
በላይ ሲውል ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አንዳንዶቹ ማዕድናት 
ምናልባት እርስዎ የበለጠውን ነገር 
ሊሉ ይችላሉ አስቸጋሪዎች አይደሉም 
አሁን በዚህ በምዕራቡ የኢትዮጵያ 
ክፍል በርካታ የብረት ማዕድን እንዳለን 
ይነገራል፡፡ አሁን ሀገሪቱ እያደገች ናት 
ብለን ከምንልበት ነገር ጋር ተያይዞ 
በርካታ ዕቃ  ከውጭ ወደ ሀገር ውስጥ 
እናስገባለን፡፡ ሀብቱ እንዳለ ይታወቃል 
ግን  የብረት ማዕድንን ከውጭ ነው 
የምናስመጣው፡፡ እዚህ ላይ የሚሉት 
ነገር ይኖራል፡፡

አቶ ወዳጅ፡ ብረት ምልክቶች አሉ 
ኢትዮጵያ ውስጥ፡፡ እንጂ ይኸን ያህል 
ለምቶ በስራ ላይ ቢውል ያዋጣል 
የሚባል ክምችት የለም፡፡  ምልክትና 
ክምችት የተለያየ ትርጉም አላቸው፡፡ 
ሌላው ደግሞ ብረት ማዕድን አልምቶ 
ስራ ላይ ለማዋል በርካታ ሌሎች 
አብሮት የሚሄዱ ነገሮች አሉ፡፡ 
ለምሳሌ የኢነርጂ ምንጭ የሚሆነው  
የድንጋይ ከሰል ምልክቱ ሊግናይት 
ቢኖርም በሀገራችን ዋናው ግን የብረት 
ማዕድኑን  ለማቅለጥና በስራ ላይ 
ለማዋል የሚያስችለው አይነት የከሰል 
ማዕድን የለም፡፡ ከውጭ መምጣት 
ይኖርበታል፡፡ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ 
የብረቱ ዋጋ በአለም ገበያ ያለው በቶን 
ከፍተኛ ስላልሆነ እንደ ወርቅ፤ እንደ 
ፕላቲነም እንደ ሌሎቹ ከፍ ያለ ዋጋ 
ስላልሆነ ትርፍ ሊገኝ የምችለው  
ከከፍተኛ ምርት ነው፡፡

ያን ከፍተኛ ምርት ደግሞ በመጀመሪያ 
ደረጃ አጓጉዘው ወደ ወደብ  ማድረስ 
ያስፈልጋል፡፡ ብዙዎቹ የብረት 
ምልክቶች ሉት በምዕራብ ኢትዮጵያ 
ሲሆን  ወደቡ ደግሞ በምስራቅ በኩል 
ነው፡፡ ያለው የአለም ገበያ ዋጋ ያንን 
ችሎ ያዋጣል ወይ የሚለው ደግሞ 
አጠያያቂ ይሆናል፡፡ ለሀገር ውስጥ 
ፍጆታ እንዳንል ደግሞ የብረት ማዕድን 
ደግሞ ወደ ጠቃሚ ምርት ለመለወጥ 
ያለው ሂደትና የሚስፈልገው ዝግጅት 
አዋጭ እንዲሆን፤ ኢኮኖሚያዊ እንዲሆን 
የተወሰነ መጠን ያስፈልገዋል፡፡ የኛ 
ሀገር የብረት ፍጆታና እንደዚህ አይነት 
ተግባር ላይ የሚውለው ብላስት ፈርነስ 
የሚያወጣ አድርጎ ለማቋቋም ተመጣጣኝ 
አይደሉም፡፡ የሀገር ውስጥ ፍጆታ ብቻ 
ሊያዋጣ አይችልም፡፡ ከሁሉም በላይ ግን 

ያሉት ክምችቶች ምልክቶች ዝቅተኛ 
ናቸው፡፡ ሌሎች የሉም አይባልም 
ምክንያቱም ሀገሩ በሙሉ ተጠንቶ 
አላለቀም፡፡ 

ሊኖሩ ይችላሉ፡፡ ፍለጋው መቀጠል 
አለበት፡፡ ፍለጋውን ለመቀጠል ገንዘብ 
ያስፈልጋል፡፡ ስለዚህ የእነዚህ ቅንብር 
ነው ብረት እዚህ ሀገር ስራ ላይ ሊውል 
ችላል ወይስ አይችልም  የሚያሰኘው፡፡ 
እና የግድ ከውጭ ማምጣትና  አሁን 
እያደገ ያለውን የኮንስትራክሽን ሴክተር 
መደገፍ ያስፈልጋል ለጊዜው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ብዙ ነገሮች ጉድለትም ሆነ 
ስኬት ከዚህ ከአመራር ጋራ ነው ተያይዞ 
ነው የሚሄደው፡፡ የአመራር ብቃትና 
ችሎታ ያለው ሰው ሁልጊዜም ጥሶ 
ሲሄድ የሌላቸው ሰዎች ግን ቢዝነስንም 
ሆነ ስራን ሲያበላሹ ነው የሚታየውና 
እንዳው በዚያ አንጻር እንዳው የእርስዎ 
የአመራር ልምድ  ምን መልክ ነበረው? 
እንዴት ነበር የሚመሩት የመሯቸው 
ቦታዎች የሚለውን ጥያቄ ላምጣ? 

አቶ ወዳጅ፡ ይኸ እንግዲህ አንደኛ 
ቀደም ብዬ እንዳልኩት ጥቂት ስለነበርን 
በሙያው የተማራነው ሰዎች ካሁኑ 
ጊዜ ይልቅ በዚያን ጊዜ ቀድሞ አመራር 
ቦታ ላይ መቀመጥ ይቻላል፡፡ ስለዚህ 
የሀገሪቱ የማዕድን ዘርፍ ፍላጎት ሆኖ 
የአመራር ቦታ ላይ ተቀምጫለሁ ብዙውን 
ጊዜ፡፡ አመራር እንዴት ነበር የሚባለው 
እንደስራው ሁኔታ ነበር፡፡ ለምሳሌ 
እንዳው መጀመሪያ አመራር የምትለውን 
ነገር የጀመርኩት አዶላ የወርቅ ማዕድን 
ስራ አስኪያጂነት ነበረ፡፡ ኢዚያ አምስት 
አመት ያህል ሰርቻለሁ፡፡ እና ያ ቦታ ላይ 
ግን ያን ጊዜ ውስብስብ የሆኑ ነገሮች 
ነበሩ፡፡

በአንድ በኩል ጦርነት ነበረ፡፡ ከሶማሌ 
ጋር የነበረው ጦርነት ይነካው ነበረ 
አካባቢውን፡፡ በሌላ በኩል ደግሞ እዚያ 
የተካማቸ የወርቅ ምርት ስራ ይካሄድ 
የነበረው በጉልበት ሰራተኞች የምንላቸው 
በተለምዶ እዚያ አካባቢ በወቅቱ 
ወራሪዎች ይሏቸው የነበሩ ምክንያቱም 
ከከተማ ተሰብስበው ቀደም ሲል ይሄዱ 
የነበሩ ሰዎች ነበሩ፡፡ አዛ ያገኘኋቸው እስከ 
ሶስት ሺህ ድረስ የሚደርሱ አምራቾች 
ነበሩ፡፡ እነዚህ አምራቾች በሰባት ሺህ ካሬ 
ኪሎ ሜትር ክልል ውስጥ ተሰራጭተው 
የሚገኙ ነበሩ፡፤ለዚህ አንዱ አመራር 
ጠባይ ያን ጊዜ ነበረው እነዚህን በየቦታው 
ያሉትን ጣቢያዎች ማየትና ችግራቸውን 

መረዳት፤ የሚቻለውን መፍትኄ 
መስጠት ያስፈልግ ነበረ፡፡ ስለዚህ በጧት 
ተነስቼ አስራ አንድ ሰዓት ሌሊት እስከ 
80 ኪ.ሜ. ድረስ እንሄዳለን፡፡ በየጣቢያው 
እነዚህን ሰራተኞች እናገኛለን፡፡ እነርሱ 
ወርቃቸውን ለማግኘት የሚያደርጉትን 
የጉልበት ስራ ይሰራሉ እንጂ ለምግባቸው 
የሚያስፈልጋቸውን አቅርቦት፤ ለስራ 
የሚስያሰፈልገውን ውሃ ማቅረብ ለበት 
ድርጅቱ ነበር፡፡ ምን ጎድሏል ህክምናው 
ሳይቀር የምናቀርበው እኛ ነበርን፡፡ ምን 
ጎድሏል፤ ምን ትፈልጋላችሁ የሚለውን 
ጥያቄ በየቦታው መጠየቅና ከስራ 
ባልደረቦቼ ጋር መዝግበን ተልሰን ያንን 
ለማሟላት እንሞክራለን፡፡ ነገር ግን 
ይኸን በምናደርግበት ጊዜ ጧት ስንሄድ 
ሰዎቹን በየቦታው አነጋግረን ስንመለስም 
እናነጋግራለን፡፡ ብዙ ጊዜ ስንሄድና 
ስንመለስ የምናነጋግራቸው ሰዎች ጸባይ 
ይለወጣል፡፡ ጧት ጤነኛ ነበሩ ከሰዓት 
በኋላ ግን ሞቅታም ይኖራል፡፡ ስለዚህ 
ይኸ ለአመራሩም በጣም አስቸጋሪ 
ይሆናል መጯጯህም ይመጣል፡፡ እና 
ዋናው ግን መዝግቦ ተመልሶ ያንን ደግሞ 
ከአዲስ አበባም ከሌሎች አካባቢዎችም  
የሚመጡ ነገሮች ካሉ እንዲመጡ አድርጎ 
ለነዚህ ሰዎች ማመቻቸት ነበር፡፡ ይኸ 
ይኸን ያህልም አመራር ሳይሆን ምናልባት 
ክብካቤ እንበለው ወይንም አቅርቦት 
እንበለው እንደሆን እንጂ አመራር 
አይደለም፡፡ ይኸ ቀስ በቀስ ወደኋላ 
ዘመናዊ ወደሆነ ስራ እንዲጀመር ተደርጎ  
የጉልበት ስራውን በወቅቱ ከፍል 
መካናይዝድ ወደሆነ ስራ በሚለወትበት 
ጊዜ ሰዎችን ማሰልጠን ከተለያዩ 
አካባቢዎች ባለሙያዎችን ማምጣት 
እና እነዚህን ማሰማራት እና እነዚህም 
ደግሞ በተራቸው የሚፈልጉትን ነገር 
ማሟላት፤ ያስፈልግ ነበረ፡፡  ይኸ ነበር 
ዋናው ስራ፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ አፍሪካ እንግዲህ በርካታ 
ማዕድናት፤ የተፈጥሮ ሀብቶች እንዳሏት 
በስፋት ይነገራል፡፡ እንደዚህ ሲባል 
በርካታ በዲፕሎማሲውም ይሁን 
በጉልበትም ይሁን ብቻ የውጭ ሰዎች 
እየገቡ ብዙ ልውውጦች ተደረጉበት 
አጋጣሚ አለ፡፡ ክምችቶቹ በስነ 
ስርኣት አሉ የሚባሉባቸውም አሁን 
የሚመረትባቸውም ሀገሮች አሉ እንደነ 
ደቡብ አፍሪካን መጥቀስ ይቻላል እነ 
ጋናንም መጥቀስ ይቻላል፡፡ በተለያየ 
የማዕድን ዘርፍ እና ነገር ግን እንዲያው 
አፍሪካ ያላትን የተፈጥሮ ሀብት  
የዜጎቿን ህይወት ቀይሯል ብሎ ማሰብ 
ይቻላል? ለምንድነውስ እንደዚህ የሆነው 
የሚለውን ነገር  እንዳው ብጠይቅ 
ደስ ይለኛል፡፡ ምክንያቱም ማዕድን 
ባለባቸው ሀገራት ክምችቱ አለ ተብሎ 
የሚታሰብባቸው ሀገሮች ከድህነት 
ሲወጡ ብዙ ጊዜ አይታይም ተብሎ በዚያ 
መንገድ  መረጃም አጣቅሰው የሚገልጸጹ 
ሰዎችም አሉ፡፡ በዚያ ላይ ጥቂት ነገር 
ቢሉ ደስ ይለኛል፡፡

አቶ ወዳጅ፡ ይኸ መቼም ከባድ ጥያቄ ነው 
አፍሪካ በመላ ለምን ደሃ ሆነ የሚለውን 
በኔ አቅም የሚመለስ አይመስለኝም፡
፡ ከማዕድኑ አንጻር ግን ብዙውን ጊዜ 
ማዕድን የሚመረትባቸው አካባቢዎች 
ራቅ ያሉ ቦታዎች ከትላልቅ ከተሞች 
የራቁ ዕድገትንም ለማምጣት የሚስችሉ 
መሰረታዊ  ግብዓቶች ልተደረጉባቸው 
ናቸው፡፡ እና ክምችቶቹ ለምተው 
የህዝቡን ኑሮ ለም አላሻሻሉም  የሚለው 
ነገር  ያሻሻሉበት ቦታ አለ፡፡  ደቡብ 
አፍሪካን፤ አንስተሃል ደቡብ አፍሪካ 
ከማዕድን የተጠቀመ ሀገር ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አሁንም ደቡብ አፍሪካ 
ውስጥ በጣም ሰፊ የሆነ ድህነት አለ፡፡ 
የሀገሬው ሰዎች አልተጠቀሙም፡፡ የማዕድን 
ካምፓኒዎቹ እንደተጠቀሙ ነው በስፋት 
የሚነገረው፡፡ ሌላው ቀርቶ እነዚህ 
የባለፈው አይነት ሰውን  በጭካኔ ደረጃ 
በሚገመት መንገድ  ያለ አለመማር ድረስ 
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የታክስ ሥርዓቱ ለታክስ 
ማጭበርበርና ለሕገ ወጥ 

ንግድ ፍሰት ተጋላጭ መሆን 
ሀገሪቱን በየዓመቱ ከ2-6 

ቢሊዮን ዶላር ገቢ 
እያሳጣት ነው

በታዬ በላቸው 
(የሕግ ባለሙያ)

ታክስና ሕግ በማኑፋክቸሪንግ ለመሰማራት  
ሁኔታው አይጋብዝም፤ አውደ ጥናት

በቅርቡ በዓለም አቀፍ የፋይናንስ መረጃ 
አቅራቢ ቡድን (Global Financial In-
formation – GFI) ይፋ በተደረገው 
የአገሮች ዓመታዊ ታክስ ነክ ሪፖርት 
ኢትዮጵያ በየዓመቱ በታክስ ማጭበርበርና 
በሕገ ወጥ የንግድ ዝውውር ምክንያት 
ከ2-6 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ገቢ 
እንደምታጣ ገልጿል፡፡ 

ከዚህ ውስጥ 1.97 ቢሊዮን ዶላር 
በታክስ ማጭበርበር የሚከሰት መሆኑን 
ሪፖርቱ ጠቁሞ፣ 630 ሚሊዮን ዶላር 
ደግሞ በሕገ ወጥ ንግድ ምክንያት 
የሚመጣ መሆኑን አመልክቷል፡፡ ይህ 
የገንዘብ መጠን ከሀገሪቷ አጠቃላይ 
ገቢ ከ5-10 በመቶ የሚሆነውን 
እንደሚይዝም ዓለም አቀፍ የፋይናንስ 
መረጃ አቅራቢ አስታውሶ፣ የኢትዮጵያ 
የገቢዎችና ጉምሩክ ባሥልጣን የታክስና 
የንግድ ማጭበርበሩን ለመቆጣጠር 
ሁለት ቢሊዮን ብር የሚያወጣ አዲስ 
ቴክኖሎጂን ጥቅም ላይ ለማዋል 
ጥረት እያደረገ ሲሆን በዚህም ታክስ 
ከፋዩ ህብረተሰብ ከዓለም አቀፍ ዋጋ 
ጋር የተያያዘ አዲስ የኮሙኒቲ መረጃ 
እንደሚገጠምለት መገለጹ የሚያበረታታ 
እርምጃ ነው ብሏል፡፡ 

የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን 
ዋና ዳይሬክተር አቶ በከር ሻሌ በጉዳዩ 
ዙሪያ በሰጡት መግለጫ ባለሥልጣኑ 
ዋና ዋናዎቹን አስመጪዎች ለይቶ 
በማውጣት በድርጅቱ የመረጃ ጠበብቶች 
የተለየ ክትትል እያደረገባቸው መሆኑን 
ገልጸዋል፡፡

ዋና ዳይሬክተሩ ከዚህም ሌላ የታክስ 
ማጭበርበሩን ለሚጠቁሙ ሰዎች 
ከገባው ገቢ 10 ከመቶ ጥቅም እንዲያገኙ 
የሚያስችል ዕቅድ በባለሥልጣኑ 
መነደፉንም አብራርተዋል፡፡ ይሁንና ወጥ 
የሆነ ለሁሉም ተገልጋይ እኩል ተደራሽ 
የሕግ ሥርዓት አለመኖር፣ እንዲሁም 
ሕጎች ሲወጡ በነባራዊ ሁኔታዎች ላይ 
አለመመስረታቸውና የባለሥልጣን መ/
ቤቱን አሠራር ለማዘመን እንቅፋት 
የሆኑ ሕጎች አሁን ድረስ አለመሻሻል 
ለሙስና፣ ለኪራይ ሰብሳቢነትና ለታክስ 
ማጭበርበር ቀዳዳ መክፈቱ አልቀረም፡፡ 
የታክስ ማጭበርበር ግብር የመደበቅ 
ደባና ወንጀል የሚፈጸመው በተለይ 
በባለ ሀብቶችና በቁልፍ የመንግሥት 
ባሥልጣኖች ተባባሪነትና ሽፋን መሆኑ 
ደግሞ የዜጎችን አኗኗር ክፉኛ የሚጎዳ፣ 
ድህነትን የሚያባብስና ኢፍትሃዊ የታክስ 
አስተዳደርን የሚያንሰራፋ ነው፡፡ 

የኪራይ ሰብሳቢነት መንስኤ ድህነት 
ሳይሆን የአልጠግብ ባይነትና ስግብግብነት 
ባህሪይ ቢሆንም ምንጩ የተዛባ 
አመለካከትና በጥቅም የመተሳሰር ጉዳይ 
ስለሆነ ባለሥልጣኑ ራሱን በመፈተሽና 
ኪራይ ሰብሳቢ ከሆኑ ኃላፊዎችና 
ሠራተኞች ውስጡን በማጽዳት ግብር 
ከፋዩን ህብረተሰብ የሚያረካ አገልግሎት 
መስጠት እንዳለበት የንግዱ ማኅበረሰብና 
ሌሎች ግብር ከፋዮች በየመድረኮቹ 
ከማሳሰብ አልተቆጠቡም፡፡ 

ባለሥልጣኑ ከጥር 26 እስከ የካቲት 1 
ቀን 2008 ዓ.ም ባሉት ቀናት “መልካም 
አስተዳደር ለልማታዊ ታክስ ሥርዓት 
ግንባታ” በሚል መሪ ሀሳብ ባከበረው 

የግብርና የቀረጥ ሳምንት የምክክር 
ስብሰባ ከግብር ከፋዩ የተንፀባረቀው ግብረ 
መልስ በዚህ ዙሪያ ያጠነጠኑ ነበሩ፡፡ 

የምክክር መድረኩ ተሳታፊዎች በግብር 
አሰባሰብ ዙሪያ የሚታዩ ካሉአቸው 
ክፍተቶች መካከል፡- 
• የባለሥልጣኑ ከፍተኛ የሥራ 

ኃላፊዎችና ሠራተኞች በኪራይ 
ሰብሳቢነትና በሙስና ወንጀሎች 
መዘፈቃቸው፣ 

• የሚወጡ አዋጆችንና መመሪያዎችን 
በተገቢው ሁኔታ ተፈጻሚ 
የማያደርጉ የአሰራር ሥርዓቶችን 
መዘርጋት፤ 

• በደረሰኝ አቆራረጥና አከፋፈል ላይ 
ያለውን ክፍተት ከመቆጣጠር አኳያ 
የሚታዩ ችግሮች ፤ 

• በትብብር የመሥራት ባህል 
ያለመዳበርና ኃላፊነትን በአግባቡ 
ያለመወጣት የመልካም አስተዳደር 
ችግር መንሰራፋቱ፤

• የግብር ከፋዩ ኅብረተሰብና የታክስ 
ሰብሳቢው መ/ቤት የሰው ኃይል 
ቁጥር አለመመጣጠን፣ 

• “ኔትዎርክ የለም” በሚል ዘመን 
አመጣሽ ሰበብ ሥራውን ማቋረጥና 
ለአንድ ጉዳይ ደንበኛን ከሶስት ቀን 
በላይ ማመላለስ፤ 

• ቀልጣፋ አገልግሎት የሚሰጡ 
ቴክኖሎጂዎችን መዘርጋት 
አለመቻል የደንበኞችን ጊዜና 
ገንዘብ በማባከን ለተጨማሪ ወጪ 
መዳረግ፣ 

• የቅርንጫፍ ጽ/ቤቶች የቦታ ጥበት 
ለግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ምቹ 
አገልግሎት እንዳይሰጡ እንቅፋት 
መሆን ሀገሪቱ ከታክስና ከግብር 
ማግኘት የሚገባትን ገቢ እያሳጣት 
መሆኑ ይገኙባቸዋል፡፡ 

በባለሥልጣኑ የሞደርናይዜሽንና 
ኮርፖሬት ሥራዎች ዘርፍ ምክትል 
ዋና ዳይሬክተር አቶ አብርሃም ንጉሤ 
የመልካም አስተዳደር ችግር የመንግሥት 
ሥርዓትም ሆነ የኅብረተሰቡ የሕልውና 
አደጋ በመሆኑ ባለሥልጣኑ ለጉዳዩ 
ትኩረት ሰጥቶ የችግሩን ምንጭ 
በመለየት ተግባራዊ እንቅስቃሴ 
መጀመሩን ገልጸዋል፡፡ 

ባለሥልጣኑ ባካሄደው ጥናትና 
ክትትል ኪራይ ሰብሳቢነት ለመልካም 
አስተዳደር ችግር ዋነኛ መንስኤ ሆኖ 
በመገኘቱ የግልጽነት፣ የተጠያቂነት ፣ 
የህግ የበላይነት እንዲሁም ቀልጣፋና 
ውጤታማ የህዝብ አገልግሎት የመስጠት 
ክፍተቶችን ለመድፈን ከጥቅምት 15 
ቀን 2008 ዓ.ም ጀምሮ የባለ ድርሻ 
አካላትን መብቶችን ግዴታዎችን የያዘ 
“የተገልጋዮች ቻርተር” ተዘጋጅቶ 
ሥራ ላይ መዋሉን ም/ዋ/ዳይሬክተሩ 
አመልክተዋል፡፡ 

ከቻርተሩ መውጣት በኋላ ከኪራይ 
ሰብሳቢነትና ከሙስና ጋር በተያያዘ 
22 ሠራተኞች ከሥራ የተሰናበቱ 
ሲሆን 45 በሌሎች ሠራተኞች ላይ 
ደግሞ የዲሲፕሊን እርምጃ መውሰዱን 
የጠቀሱት አቶ አብርሃም፣ ጥረቱ 
ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል፡፡

(ወደ ገጽ 10 ዞሯል)

በመስፍን ዘገዬ

የንግዱ ማህበረሰብ ወደ ማኑፋክቸሪንግ 
ኢንዱስትሪው እንዳይገባ ማነቆ የሆኑ 
ጉዳዮችን የዳሰሰ አውደ ጥናት የአዲስ 
አበባ ንግድና የዘርፍ ማህበራት ም/ቤት 
እና የኢትዮጵያ የልማት ጥናት ተቋም 
በጋራ ያዘጋጁት መድረክ ጥር 24 ቀን 
2008 ዓ.ም. ሂልተን ሆቴል ተካሂዷል፡፡

ሀገሪቷ የግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት 
ፖሊሲ ይዛ መንቀሳቀስ ከጀመረች አስርት 
አመታት ተቆጥረዋል፡፡ የማኑፋክቸሪንግ 
ኢንዱስትሪ ልማቱን ለማፋጠንም 
የተለያዩ የማበረታቻ ማዕቀፎችን 
ዘርግታለች፡፡ ሆኖም ግን የማኑፋክቸሪን 
ኢንዱስትሪው ዕድገት እንደሚጠበቀው 
አልተፋጠነም፡፡ በዚህ ረገድ የሚነሱ 
ብዙ ምክንያቶች አሉ፡፡ የግሉ ዘርፍ 
የሚያዘነብለው የተሻለ ትርፍ በሚያስገኙ 
እንደ አስመጪነትና ሌሎች ንግዶች ላይ 
መሆኑና የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው 
አትራፊነቱ ከሌሎች ዘርፎች አናሳ 
እንደሆነ የሚናገሩ ብዙ ናቸው፡፡

የጥሬ ዕቃ እጥረት በተለይም ደግሞ 
በውጭ ምንዛሪ ችግር ምክንያት ከውጭ 
የሚገቡ ጥሬ ዕቃዎችን በሚፈለገው 
መጠን አለማግኘት እንዲሁም 
የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና 
መቆራረጥ የዘርፉን ዕድገት እንዳይፋጠን 
ከገቱት ችግሮች ይገኙበታል፡፡

ከኪሊማንጃሮ ኮንሰልት የመጡት አቶ 
አዲስ ካሳሁን በውይይቱ የተሳተፉ 
ሲሆን አስተያየታቸውንም ሰጥተዋል፡፡ 
ጥናትና ውይይቱ ጥሩ ነው፡፡ ኢትዮጵያን 
በ2025 ዓ.ም. መካከለኛ ገቢ ካላቸው ጎራ 
ለማሰለፍ እቅድ አለ፡፡ ይህ ደግሞ በስራ 
ካልተደገፈ በመመኘት ብቻ የሚመጣ 
አይደለም፡፡ ይህንን ለማደረግ የሚታዩ 
ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል፡፡ የግሉን 
ዘርፍ በተለይ ደግሞ የሃገር ውስጡን 
ባለሃብት ለማበረታታት፤ መንግስት 
ሊሰራቸው የሚገባ ትልልቅ ነገሮች አሉ፤ 
ክፍተቱ በጣም ሰፊ ስለሆነ፡፡ የብድር 
አቅርቦትን ማቅለል መቻል ያስፈልጋል፡፡ 

ባለፈው አምስት አመት እቅድ ከነበረው 
በተለየ በሚቀጥለው አምስት አመታት 
የብድር አቅርቦት ላይ ከሚሰራው ስራና 
ከሚገኘው ለውጥ አንጻር ምን ያህል ነው 
የሚለው መፈተሽ አለበት፡፡ በተለመደው 
አካሄድ ከሚሰራው በተለየ መታየት 
የሚችል ጉልህ ለውጥ ለማምጣት 
መንቀሳቀስ ያስፈልጋል፡፡ የመጫወቻውን 
ሜዳ ግልጽና የተስተካከለ ማድረግ 
ያስፈልጋል፡፡ ተገቢው ድጋፍ መሰጠት 
ይኖርበታል፡፡ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ 
ያሉት ኢንቨስተሮች የተሻለ አስተዋጽኦ 
ለማድረግም ሆነ በቀላሉ እውቀታቸውን 
መጠቀም አይችሉም፡፡ 

እነዚህን ጉዳዮች በተመለከተ አንዳንድ 
ነጥቦች ተነስተዋል፡፡ ግኝቶቹን ደግሞ 

የመንግስት አካላት ይሄዱባቸዋል 
ብለን እናስባለን፤ በማለት ተስፋቸውን 
ገልጸዋል፡፡ 

የቴክኖሎጂና የማኔጅመንት ሽግግርን 
ለማምጣት ከማንኛውም በላይ ጆይንት 
ቬንቸር ወሳኝ ጉዳይ ነው፡፡ የውጭ 
ኢንቨስተሮች በራሳቸው ከመሰማራት 
ይልቅ ከሃገር ውስጥ ባለሃብቶች ጋር 
በጆይንት ቬንቸር ሲሰሩ ለእውቀትና 
ቴክኖሎጂ ሽግግር ይጠቅማል፡፡ 
ማሽነሪዎችና ቴክኖሎጂዎችን በማስገባት 
ይህን ማድረግ ይቻላል፡፡ ይህ በሌለበት 
ሁኔታ ግን ሽግግር ይኖራል ማለት ዝም 
ብሎ ወረቀት ላይ ያለ ነገር ብቻ ነው 
የሚሆነው፡፡ 

የቤካስ ኬሚካልስ ስራ አስኪያጅ 
አቶ ቤቀለ ጸጋዬ የግሉ ዘርፍ ወደ 
ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የማይገባበትን 
ምክንያት በተመለከተ ዝግጅት 
አቅርበዋል፡፡ የበኩላቸውንም ሃሳብ 
ጠቁመዋል፡፡

ወጣ ያሉ ማነቃቂያና ድጋፎች ሊደረጉ 
ይገባል፡፡ በውይይቱ ብዙ ጉዳዮች 
ተነስተዋል፤ ለምሳሌ የመንግስት 
ሰራተኞች የአገልግሎት አሰጣጥ፣ 
የመንግስት ሃላፊዎች ውሳኔ አሰጣጥ፣ 
ጉምሩክና ታክስ አካባቢ ያሉ ሁኔታዎች 
መሻሻል እንደሚገባቸው፣ የመሳሰሉት፡፡ 
እነዚህ ችግሮች ትኩረት አግተው ቢፈቱ 
ብዙ ሰው ወደ ማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ 
ይገባል፡፡ ስለሆነም ጠንከር ያለ ስራ 
መስራት ይገባል፡፡ ወደ ማኑፋክቸሪንግ 
ለመግባት የሚያስቸግር ከሆነ መንግስት 
ልዩ ትኩረትና ክትትል አድርጎ የተለያዩ 
የሽርክና ኩባንያዎች ተፈጥረው 
ሁኔታውን ማመቻቸት ያስፈልጋል፡፡
 
የውጭ ኢንቨስተሮች ያስፈልጋሉ፤ 
ካፒታል ያስፈልገናል፡፡ አንድን 
ሃገር በአገር ዜጎች ብቻ ማልማት 
ያስቸግራል፡፡ ይሁን እንጂ የሃገር 
ውስጡን ተወላጆች ሊያሳትፉ የሚችሉ 
የቴክኖሎጂ ሽግግሩንም በተሟላ 
መንገድ ሊያከናውኑ የሚችሉበት 
አሰራር በብቃት አልተዘረጋም የሚል 
ሃሳብ ቀርቧል፡፡ የውጭ ኩባንያዎች 
ጥሬ እቃውን እንዲሁም መለዋወጫ 
እቃውን ከውጭ የሚያስመጡ ከሆነ፤ 
ከፍተኛ የቴክኖሎጂ ስራ የሚሰሩትንም 
ሰዎች ከውጭ የሚያስመጡ ከሆነ 
በቂ የቴክኖሎጂ ሽግግር እየተካሄደ 
አየደለም ማለት ነው፡፡ 

የምክር ቤቱ የዳይሬክተሮች ቦርድ አቶ 
ፕሬዚዳንት አቶ ኤልያስ ገነቴ በእለቱ 
ስለ ጉዳዩና ምክክሩ የበኩላቸውን ሃሳብ 
አካፍለዋል፡፡ 

በጥልቀት በማጥናት የውጭ ኩባንያዎች 

ወደ ሃገር ሲገቡ ከሃገሪቱዋ ዜጎች 
ጋር እንዴት መስራት እንዳለባቸው፣ 
ሊያከናውኗቸው የሚገቡት ስራዎች 
ምን አይነት እንደሆኑ፣ የሃገሪቱ 
ዜጎች እንዴት መሰልጠንና መጠቀም 
እንደሚኖርባቸው በግልጽ መቀመጥ 
ይኖርበታል፡፡ የአመራርና የመሪነት 
ክህሎት ማስተላለፍ የሚቻለው 
ከራሳቸው ጋር በማዛመድ እንዲመራ 
ሲያደርጉ ብቻ ነው፡፡ ይህ በብቃት 
አልተሰራም፡፡ ይህንን የሚያስተናግድ 
የፖሊሲ አካሄድ መዘርጋት ያስፈልጋል፡፡ 

ይህንን መንግስት ከወሰደ በምክር ቤቱ 
በኩል ጊዜውን የጠበቀ የአመራር ብቃት 
ለመፍጠር ስልጠና መስጠት ድርሻው 
ይሆናል ለዚህም መዘጋጀት ይኖርበታል፡
፡ ቴክኖሎጂና እውቀት ለማሸጋገር ወሳኝ 
የሆነ መድረክ መሆን ያለበት ምክር 
ቤቱ ነው፡፡ ጉዳዮን በተገቢው መንገድ 
ስለመያዙና ምላሽ እያገኘ ምላሽ እያገኘ 
ስለመሆኑ ምክር ቤቱ ተነሳስሽነቱን 
ወስዶ መከታተልና ስለ ሁኔታውም 
ለንግዱ ማህበረሰብ ማሳወቅ ድርሻው 
ይሆናል፡፡ 

ቀጥተኛ የውጭ ኢንቨስትመንት 
የሚጠበቀውን ያህል የውጭ ምንዛሪ 
እያመጣ አይደለም፡፡ አንዳንዶቹም ቀጥተኛ 
የውጭ ኢንቨስተሮች በጥርጣሬ ነው 
የሚመጡት፤ ፕሬዚዳንቱ እንደሚሉት፡፡ 
የሚጠበቀውንም ወሳኝ ቴክኖሎጂዎችንም 
ይዞ አይመጣም፡፡ ይህ የሚሆነው ጥርጣሬ 
ፍርሃት ስጋት ስላለባቸው ነው፡፡ አሮጌ 
ማሽኖችና በርካሽ የሚገዙ እቃዎችን 
ያስገባሉ ይህም የእውቀት ሽግግሩን 
ውስን የሚያደርግ ይሆናል፡፡ በሃገራቸው 
እምደሚያደርጉት ሳይሆን እንደ ሙከራ 
አይነት አካሄድ አላቸው፤ ቢከስሩ ብዙ 
እንዳይጎዱ፡፡ ይህ ለሃገሪቱ አይጠቅምም፡፡ 
የሚያስፈልገው እነሱ አድገውና ተጠቅመው 
ሃገሪቱን እንዲያለሙ ነው፡፡ እውቀትና 
ቴክኖሎጂን እንዲያሸጋግሩ፡፡ 

ኢንቨስተሮች ወደ ማኑፋክቸሪንግ መግባት 
ይፈልጋሉ፡፡ ያሉት ችግሮች ግን አስፈሪዎች 
ናቸው፡፡ ችግሩ በቀላሉ እንደማይፈታ፤ 
የመንግስት ተቃማት ችግሮቹን ለመፍታት 
ብዙ ዝግጁ እንዳልሆኑ ይታያል፡፡ የመንግስት 
ተቋማት የየራሳቸውን ችግሮች የወሰዱ 
ይመስላል፡፡ መውሰድ ብቻ ደግሞ በቂ 
ስለማይሆን ምክር ቤቱና የምርምር ተቋሙ 
በመመካከር ችግሮቹ ስለመፈታታቸው 
የቅርብ ክትትል ማድረግ፤ መፈታታቸውን 
መፈተሽ፤ የትኛው አካል የቱን ስራ 
እየሰራ እንደሆነ፤ የሚፈለገው ውጤትና 
የሚደርስበትን ጊዜ ሁሉ በንቃት 
መከታተል ይጠበቅባቸዋል፡፡ ይህንንም 
የሚከታተል ኮሚቴ ወይም ሌላ አካል 
ተቋቁሞ እንዲይዘው መደረግ አለበት 
ብለው እንደሚያስቡ ተናግረዋል፡፡
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ዝክረ-ቢዝነስ

በአቶ ቴዎድሮስ ሙላቱ

ያንድ አፍታ ዝማሬ
የሚወዱትን ሰው በሞት ሲያጡ 
ሀዘንዎ መራር እንደሚሆን ጥርጥር 
የለውም፡፡ ይች ዓለም የሰው ልጅ 
ለአንድ አፍታ ታይቶ የሚጠፋበት 
መድረክ ብትሆንም አልጠግብ 
ባዩ ጉረኛው፣ አንዱ በሌላው ላይ 
ተራምዶ፣ ገድሎ አስገድሎ አልፎ 
ሒያጅ ስሜቱን ለማርካት የሚጥረው 
ብዙ ነው፡፡ ከጠቢቡ ሰለሞን አባባሎች 
የሚጣል አለ ባይባልም ለጊዜው እኔን 
የነካኝ ግን፣ ፈጣሪዬ ሆይ እጅግም 
ባለፀጋ አታድርገኝ፣ እግዚአብሔር 
ወዴት አለ እንዳልል ብቻ የዕለት 
እንጀራዬን ስጠኝ ለዛሬ፡፡ እጅግም 
ደሀ አታድርገኝ፣ እንዳልሰርቅና 
እንዳልበድልህም፡፡ የሚለው ነው፡፡

ለዓለም መመሰቃቀል ለሰው ልጆች 
በደልና ሰላማዊ ኑሮ ማጣት 
ምክንያት የሚሆኑት ብዙዎቹ ሰዎች 
በሀብት ላይ ሀብት ለማፍራት ሲሉ 
የሚቅበዘበዙ ናቸው፡፡ የሞራል ደንብና 
የሕሊና ልጓም ስለማያውቁ፣ መሽቶ 
እስኪነጋ ሀሳባቸው በሙሉ ያለው 
በግል ድሎታቸው ላይ ስለሆነ አዙሮ 
መመልከቻ መነፅራቸው ተሰብሯል፡
፡ ፈሪሀ እግዚአብሔር የሚባል 
ነገር አያውቁም፡፡ በወንድሞቻቸውና 
በእህቶቻቸው ሰቆቃ እነርሱ ደስታን 
ይሸምታሉ፡፡

በርካታ ልበ ቅንና አዛኝ ሰወች የመኖራቸውን 
ያህል ዓለም ምሬት ለመጨመር ግን ጥቂቶች 
ይበቃሉ፡፡ በዚያው ልክ ጥቂቶች ለብዙዎች 
መድኃኒት ሆነው ይገኛሉ፡፡ ይችን ዓለም 
ከነዝባዝንኬዋ አስቸጋሪ የሚያደርጋትም 
አንዱ ይኸው ነው፡፡ ደጋጎች በሞሉበት 
አንድ መሰሪ ደግሞ ሁሉንም ለመበከል 
አያንስም፡፡ በማናቸውም መስፈርት ቢሆን 
ክፋት ደግነትን ሊጋራው ይችላል እንጂ 
ደብዛውን ሊያጠፋው አይችልም፡፡ አንዳንድ 
ሰዎች “እገሌን እንዲህ አደርገዋለሁ” 
እያሉ እንቅልፋቸውን አጥተው ሊያስቡና 
ተንኮላቸውን ሲቀምሙ ሲያድሩ ውጤቱ 
አንዳንዴ ወደራሳቸው ተመልሶ ተጎጂዎች 
ሲሆኑ እናያለን፡፡ ለሁሉም በጎ በጎውን 
ማሰብ በጎ ነው፡፡

“ጽድቅና ኩነኔ ቢኖርም ባይኖርም 
ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም፡፡” 
ያሉት ክቡር ዶክተር ከበደ ሚካኤል 
ይህን የዓለም ውስብስብ ማህበራዊ 
ገጽታና የሰውን ልጅ አስቸጋሪነት 
ከግምት በማስገባት እንደሆነ ግልፅ 
ነው፡፡ አንዳንድ ሰዎች የአንድና 
የሁለት ቀን የምሳ ግብዣን እንደደግነት 
ሊወስዱት ይችላል፡፡ በርግጥ 
ከራሳቸው ቆርሰው በማካፈላቸው 
የደግነት አንድ ገፅታ ሊሆን ይችላል፡፡ 
በመሰረቱ ትክክለኛ ደግነት የሚሆነው 
የሰውየው ዕውነተኛው ፍላጎት 
እና ለሰውዬው የተደረገው ግብዣ 
ሲገናኙ ነው፡፡ አለዚያ ይህ ዓይነቱ 
ግብዣ ያንዱ መመፃደቂያ የሌላው 
መጨማደጃ ይሆናል፡፡ 

ደግነት ገፅታው ብዙ ነው፡፡ በገንዘብ 
ልግስና ብቻ አይለካም፡፡ ስለሌላው 
ሆኖ በማሰብ፣ ሌላው የሚጠቀምበትን 
መንገድ በመክፈትና በማበረታታት 
ወዘተ ይገልፃል፡፡ ደግነት አንድ ሰው 
ራሱን እንዲችልና አንገቱን ቀና 
ደረቱን ነፋ አድርጎ እንዲራመድ 
መርዳት ነው፡፡ አንድ ወዳጅዎን 
ባገኙት ቁጥር ሁለት መቶ ሦስት 
መቶ እየሰጡ ከመሸኘት ያንን ገንዘብ 
በቋሚነት ሊያገኝበት የሚችልበትን 
ሁኔታ መፍጠሩ ይመረጣል፡
፡ እርስዎም ይረካሉ፤ ሰውዬውም 
ዕድሜ እየለመነልዎት ጤናዎን 
እየተመኘልዎት እግዚአብሔርን 
እያመሰገነ ይኖራል፡፡

የሌሎችን ውድቀት ረሀብና ጥማት 
የሚናፍቁ በዚህም የሚደሰቱ ሰዎች 
አስተዳደጋቸው ጥያቄ ያለበት ነው፡፡ 

ወላጆቻቸው በአትኩሮት ተንከባክበው 
ያላሳደጓቸው፣ ጣል ጣል ያደረጉ 
የነበሩና ለሠሩት አንዳችም መልካም 
ሥራ “ጎሽ!” ተብለው የማያውቁ ሰዎች 
ምን ቢማሩ፣ የሃይማኖት ትምህርት 
የዘለቃቸው ቢመስሉም የእግዚአብሔር 
ስም ካፋቸው ባይጠፋም ሳየታሰብ 
ክፋትን በሰዎች ላይ ሲለማመዱ 
ይገኛሉ፡፡ መጥኔ ከእንደዚህ ዓይነት 
ሰዎች ጋር ለሚኖሩ ሰዎች!

በርካታ የሥነልቡና ተመራማሪዎች 
እንደሚያሰምሩበት በሕፃንነት   
ወራት የተጓደሉ ፍላጎቶች 
በጉልምስና ዘመን መልካቸውን 
እየለወጡ በመምጣት የሰውን ልጅ 
ያውካሉ፡፡ በማጣትና በድህነት 
ማዕከል በሚናወጥ ቤተሰብ እንደ 
አቅም በፍቅር ያደገ ልጅ የደረሰበትን 
በደል ለበቀል መነሳሻ ሳይሆን 
ለሌሎች ማዘኚያ ያደርገዋል፡
፡ የራሱን ጭለማ የለበሱ ቀናት 
በማስታወስ ያን ዓይነት ክፉ ጊዜ 
ሌሎችን እንዳያጋጥማቸው ጥረት 
ያደርጋል፡፡ በዚህም በሔደበት 
ተወዳጁ ባለበት ተናፋቂ ይሆናል፡፡

ሰዎች ስለደግነትና ክፋት ማሰብ ያለባቸው 
ለሰዎች መልካምን እንዲያደርጉ 
የሚመክሩት የሚወዱትን ሰው በሞት 
ካጡ በኋላ መሆን የለበትም፡፡ ሰው 
ሲሞት የሚያስደነግጠው ስለሚወዱት 
ብቻ አይደለም፡፡ ሰው ዳግም ላይመለስ 
ስለሄደ መቆጨቱ እርባና የለውም፡
፡ በተለይ በቤተዘመድ መሀከል ያለ 
የማስመሰል ግንኙነት ሊነቃበት 
ይገባል፡፡ ብዙዎች የሚጎዱት በዚህ 
ትስስር ውስጥ ነው፡፡

ብዙዎች ደግ ሰዎች ከራሳቸው አልፈው 
በሌላው ላይ የአለታኝነት ስሜት 
ይፈጥራሉ፡፡ ከሁሉ ቀዳሚው ነገር 
በራስ የመተማመን ስሜት ማዳበር 
ቢሆንም ሰው ያለ ሰው አይኖርምና 
መደጋገፍ ያለ ነገር ነው፡፡መደጋገፍ 
ሲባል ደግሞ ሁሉም የየራሱን 
አስተዋፅኦ የሚያበረክትበት ተያይዘው 
የሚያድጉበት ባህል ማለት ነው፡፡ ይህ 
ባህል በኛ ሕብረተሰብ ዘንድ የተለመደና 
የተወደደ የመሆኑን ያህል አንዲበላሽ 
ለማድረግ የሚጥሩ መኖራቸውም 
አይካድም፡፡ የምናወራውም ስለነርሱ 
ነበር፡፡

ችግር ሕይወትን እስከነካ ድረስ 
ትንሽና ትልቅ የለውም፡፡ አንዱ 
ከሌላው በቀጥታና በተዘዋዋሪ 
የተሳሰሩ በመሆናቸው ትንሽ የሚባል 
ነገር የለም፡፡ ጋን በጠጠር ይደገፋል 
እንዲሉ ¨ለአንድ ትልቅ ውጤት 
የሚያበቁ በርካታ ትናንሽ የሚመስሉ 
ነገሮች አሉ፡”፡ እነዚህን ለፈላጊያቸው 
ማቅረቡ የማይታያቸው ንፉጋን ጋኑ 
እስኪሰበር ይጠብቃሉ፣ በ “ሰው 
ቁስል እንጨት ስደድበት” እንዲሉ 
በተፈጠረው ችግር ምንም ሳይረበሹ 
ሊያጋጥም እንደሚችልና ተስፋ 
መቆረጥ እንደማይገባ እየጠቀሱ 
ለመምከር ይሞክራሉ፡፡ ተስፋ ከስር 
ከስሩ ካልተጠገነ አልታሰበ ቦታ ላይ 
ይበጠሳል፡፡

ሰዎች ራሳቸው ለምን ያጠፋሉ? 
የሰውዬው ድክመት ብቻ ሳይሆን 
የሌሎችም ክፋት ተጨምሮበት 
ነው፡፡ የኔ ብሎ የሚከታተለው ጥሞና 
የሚሰጠውን በአቅሙ የሚንከባከበው 
ሰው የሚያስፈልገው ይሄኔ ነው፡፡ ይች 
ዓለም ከራሱ ከሞት የበለጠ ጨለማ 
አይደለችም፡፡ ቢሆንም አንዳንድ ግራ 
የገባቸው ቀን የጎደለባቸውና መድረሻ 

(ወደ ገጽ 8 ዞሯል)

ህግን ወደኋላ ተፈጻሚ አድርጎ የቀረጥ 
ክፍያ ማስታወቂያ 

መስጠት ህግን ይጥሳል

በቅርቡ የኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለስልጣን ዕቃዎች ወደ አገር 
በማስመጣት ተግባራት ላይ የተሰማሩ 
በርካታ አስመጪ የንግዱ ማህበረሰብ 
አባላትን የቀረጥ ክፍያ ማስታወቂያ 
በመስጠቱ የባለስልጣኑን ውሳኔ 
በመቃወም በባለስልጣኑ መስሪያ ቤት እና 
በልዩ ልዩ ቅርንጫፎቹ የግብር ቅሬታዎች 
እየቀረቡ መሆኑ ተጠቁሟል፡፡ የተሰጡት 
የቀረጥ አሰባሰብ ማስታወቂያዎች በማነስ 
ተከፍለዋል በተባሉ ቀረጦች ላይ ሲሆን፤ 
በተለይ የባለስልጣኑ የቃሊቲ ቅርንጫፍ 
ፅ/ቤት የድህረ ዕቃዎች አወጣጥ ኦዲት 
ቁጥጥር የስራ ክፍል የተበተኑ ልዩ ልዩ 
የቀድሞ ዲክላራሲዮኖች ላይ አስቀድሞ 
ባልነበረ እና በሌለ የቀረጥ ስሌት፣ 
ስነስርዓት፣ የስሌት ዘዴዎች የሚደነገግ 
አዲስ መመሪያ መሰረት በጂቡቲ ወደብ 
ላይ ቀረጥ በሚከፈልባቸው ገቢ ዕቃዎች 
ላይ የወጡ እና በቀረጥ ማስከፈያ 
ዋጋዎች ውስጥ መካተት የነበረባቸውን 
ወጪዎችን ስሌት በማስላት እና 
በማስታወቅ እንዲከፈሉ የሚጠይቅ ነው፡
፡

ይህ መመሪያ “የገቢ ዕቃዎች የጉምሩክ 
ቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ አተማመን 
መመሪያ ቁጥር 94/2006 “ ተብሎ 
የሚታወቅ ሲሆን በጉምሩክ አዋጅ 
ቁጥር 622/2001 መሰረት የወጣ ሲሆን 
መመሪያው ከጥር 15 ቀን 2006 ዓ.ም 
ወጥቶ ስራ ላይ ከዋለ በኋላ የቀድሞው 
አዋጅ በአዲሱ የጉምሩክ አዋጅ 
ተተክቷል፡፡ መመሪያው በአንቀፅ 14(3) 
መሰረት በገቢ ዕቃዎች የቀረጥ ማስከፈያ 
ዋጋ ውስጥ የሚከተሉት እንዲካተቱ 
ያስገድዳል፡፡

1. ዕቃዎቹን እሰከ ኢትዮጵያ የጉምሩክ 
ክልል የመጀመሪያ መግቢያ ድረስ 
ለማድረስ የተከፈለ የትራንስፖርት 
ወጪ ዲክሌር ተደርጎ ተቀባይነት 
ባገኘ የዕቃው ፎብ ዋጋ ላይ 5% 
(አምስት በመቶ) በመጨመር 
በቀረጥና ታክስ ዋጋ ላይ 
ይካተታል፡፡

2. ዕቃዎቹን እስከ ኢትዮጵያ 
የጉምሩክ ክልል የመጀመሪያ 
መግቢያ ድረስ ለማድረስ የተከፈለ 
መጫኛ፣የማራገፊያ፣የመንከባከቢያ 
ወጪዎችና ክፍያዎች ዲክሌር 
በተደረገው የዕቃው ፎብ ዋጋ ላይ 
የ5% (አምስት በመቶ) በመጨመር 
በቀረጥና ታክስ ማስከፈያ ዋጋ ላይ 
ይካተታል፡፡

3. ዕቃዎቹን እከ ኢትዮጵያ የጉምሩክ 
ክልል የመጀመሪያ መግቢያ ድረስ 
ለማድረስ የተከፈለ የ2% (ሁለት 
በመቶ) በመጨመር በቀረጥና ታክስ 
ማስከፈያ ዋጋ ላይ ይካተታል፡፡

መመሪያው ተግባራዊ መሆን እንደጀመረ 
በጉምሩክ ኦፊሰሮች ዘንድ ግራ የሚያጋቡ 
ልዩ ልዩ ጭብጦች፣ የተምታቱ 
ሁኔታዎችን እና ጥያቄዎችን በማስነሳቱ 
ምክኒያት የባለስልጣኑ መስሪያ ቤት 
ከሁለት ሳምንታት በኋላ ማብራሪያ 
ለመስጠት የተገደደ ከመሆኑ በተጨማሪ 
ለትንስፖርት ወጪዎች ስሌት ሲባል 
የገቢ ዕቃዎች የሚገቡባቸውን የመጓጓዣ 
ኮሪደሮችንና ከተለያዩ ወደቦች እስከ 
መዳረሻ የጉምሩክ ጣቢያዎች ድረስ 
ያሉትን ርቀቶች ይዘረዝራል፡፡ከዚህ 
በተጨማሪ ማብራሪያው የባለስልጣኑ 
ቅርንጫፍ ፅ/ቤቶች መመሪያው ተፈፃሚ 
እንዲሆን ከተወሰነበት ዕለት ማለትም 
ከጥር 15 ቀን 2006 ዓ.ም ጀምሮ በማነስ 

የተከፈሉትን ቀረጥ እና ታክሶችን 
በድህረ የዕቃዎች አወጣጥ ኦዲት 
ቁጥጥር ክፍሎች አማካኝነት ተጣርተው 
እንዲከፈሉ ያዛል፡፡ በሁሉም ፍትሐዊ 
መመዘኛ፣ በመመሪያው እና ተከትሎ 
በተሰጠው ማብራሪያ ላይ ጥር 15 ቀን 
2006 ተፈፃሚ መሆን የሚጀምርበት 
ትክክለኛው ጊዜ ስለመሆኑ በጣም በግልፅ 
እና በማያሻማ መንገድ ተቀምጧል፡፡

መመሪያው በጥር 15 ቀን 2006 ዓ.ም 
ከወጣ እና ተፈፃሚ መሆን ከጀመረ በኋላ፣ 
በሁሉም አስመጪዎች እና የጉምሩክ 
አስተላላፊዎች ዘንድ የመመሪያውን 
ደንቦች አክብሮ እና ተከትሎ በመስራት 
ረገድ አፋጣኝ እርምጃ እንደተወሰደ 
ይታመናል፡፡ስለሆነም ባለስልጣኑ አሁን 
ግብር ከፋዮች እንዲከፍሉ እየሰጠ 
ባለው ውዝፍ እና ከፍተኛ መጠን 
ያለው የክፍያ ማስታወቂያ ያህል 
በማነስ የተከፈለ አለ ብሎ ለማሰብ በጣም 
አይገመትም፡፡ የባለስልጣኑ መስሪያ ቤት 
ባለፉት ዓመታት በተለይም በወደቦች 
አካባቢ ለዕቃዎች ማውረጃ፣ መጫኛ፣ 
ማከማቻ እና መንከባከቢያ በሚል 
ለገቢ ዕቃዎች የኢትዮጵያ የጉምሩክ 
ክልል የመገቢያ በር ድረስ ያሉት 
ወጪዎችን ዲክሌር በተደረገው የዕቃው 
ፎብ ዋጋ ላይ የ5% (አምስት በመቶ) 
በመጨመር በቀረጥና ታክስ ማስከፈያ 
ዋጋ ላይ ቀረጥና ታክሱን በመጨመር 
አስመጪዎች ወጪያቸውን አካትተው 
ቀረጡን እንዲያሰሉ የሚያዝዝ ትዕዛዝ 
ከዚህ በፊት አላወጣም ነበር፡፡

ከዚህም በተጨማሪ ምንም እንኳን 
ከመመሪያው አስቀድሞ ከጂቡቲ ወደብ 
አንስቶ እስከ ኢትዮጵያ የጉምሩክ መግቢያ 
ወደሆኑት ጋላፊ እና ደወሌ በሮች ድረስ 
የየብስ መጓጓዣ ወጪዎችን ለማስላት 
በኪሎግራም 0.09944 በማባዛት 
ተጨምሮ እንዲሰላ የሚያዝ የነበረ 
ቢሆንም አዲሱ መመሪያ እና ማብራሪው 
ግን በየጊዜው ከትራንስፖርት ባለስልጣን 
በሚገኝ ወቅታዊ የዋጋ ሰነድ መሰረት 
አዲስ የስሌት ዘዴን አምጥቷል፡፡

የጉምሩክ አዋጆች ነባሮቹም ሆነ አዲሶቹ 
የገቢ ዕቃዎች የቀረጥ ማስከፈያ ዋጋዎች 
ጫኛ፣የማራገፊያ፣የማከማቻ፣ለዕቃዎች 
መንከባከቢያ እና ለተያያዙ ወደብ ነክ 
ወጪዎች እስከ መጀመሪያ የኢትዮጵያ 
የጉምሩክ መግቢያ በር ድረስ ያሉት 
እንዲካተቱ የሚያስገድዱ ድንጋዎች 
አሏቸው፡፡ ይሁን እንጂ አዲሱ መመሪያ 
እስከወጣበት ዕለት ድረስ ማናቸውም 
ዓይነት የስሌት መንገድ ዘዴ እና 
ስነስርዓት ወዘተ… በስራ ላይ አልነበረም፡
፡ በዚህም ምክኒያት የጉምሩክ ሹሞችም 
ሆነ የጉምሩክ አስተላላፊዎች አሁን 
በወጣው ድንገጌ መሰረት ወጪዎቹን 
በቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ውስጥ 
በማካተት ዲክሌር ለማድረግም ሆነ 
ለመቀበል ምንም አይነት የሚመሩበትና 
የሚከተሉት ስልቶች አልነበራቸውም፡
፡ ወይም ዲክለሌር አድራጊው ውጪ 
አገር  ለተሰጠ አገልግሎት ወጪዎቹን 
ለማረጋገጥ ህጋዊና ተቀባይነት ያለው 
ፋክቱሮችን ማግኘት አይቻለውም፤ 
ምክኒያቱም ለወጪዎቹ ክፍያ የሚገኘው 
የውጭ ምንዛሪ ከህጋዊ መንገድ ውጪ 
የሚገኝ ነበር፡፡ ይህ አስገዳጅ መመሪያ 
ከ 2006 ዓ.ም ወዲህ ከወጣ በኋላ ወጥ 
በሆነ መንገድ ተፈፃሚነት እንዲኖረው 
የተደረገ ቢሆንም በዩኒ ሞዳል 
የመጓጓዣ ስርዓት እና በእያንዳንዱ 
የጉምሩክ አስተላላፊዎች የሚጠቀሙ 
አስመጪዎች ሰቆቃ ግን ሙሉ ለሙሉ 
እልባት አላገኘም፡፡  

ምንም እንኳን አዲሱ መመሪያ በወደብ 
አካባቢ የገቢ ዕቃዎች የማስጫኛ ፣ 
የማራገፊያ፣ የማከማቻ፣ የዕቃዎች 
እንክብካቤ ወጪዎች ለቀረጥ ማስከፈያ 
ዋጋ አተማመን ዘዴዎችና ስልቶችን 
ያመጣ ቢሆንም የቃሊቲ ቅርንጫፍ ፅ/
ቤት፣ምናልባትም ሁሉም ቅርንጫፍ ፅ/
ቤቶች መመሪያውን ወደኋላ ተፈፃሚ 
በማድረግ በስህተት ከመመሪያው 
የተፈፃሚነት ጊዜ ዕለት አስቀድመው 
ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ በርካታ 
የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎችን፣ ያለቁ 
የሸማቾች ዕቃዎችን የሚያስመጡ 
ኩባኒያዎችን በአዲሱ መመሪያ መሰረት 
ላይ በተቀመጡ የስሌት መንገዶችና 
ስልቶች መሰረት በማነስ የከፈላችሁት 
ውዝፍ ቀረጥና ታክስ አለ በማለት 
መመሪያው ሳይፈጠር ወይም ከመውጣቱ 
እና ተፈፃሚ እንዲሆን ከመደረጉ 
አስቀድሞ በገቡ ዕቃዎች ላይ ተግባራዊ 
በማድረግ የክፍያ ማስታወቂያዎችን 
ሰጥተዋል፡፡ ይህ ማለት በአጭሩ ከፈረሱ 
ጋሪው እንደቀደመው ነው፡፡

መመሪያው ወደኋላ ተጎትቶ ተፈጻሚ 
እንዲሆን በመደረጉ ካለው ከባድ የህግ 
ግድፈት በተጨማሪ፣ መመሪያው በማነስ 
የተከፈለ ቀረጥ እና ታክስ ለመሰብሰብ 
በሚል በገቢ ዕቃዎች ዋጋ ላይ የማውረጃ፣ 
የመጫኛ የማከማቻ እና የመንከባከቢያ 
ወጪዎች ማረጋገጫ ፋክቱሮች 
ተቀባይነት ካላገኙ በተለምዶ በጭነት 
መኪናዎች፣ በባቡር ጋሪዎች፣በ20 
እና በ40 ፊት ኮንቴነሮች ክብደት 
ላይ መሰረት እየተደረገ በሚሰጡት 
የአገልግሎት ክፍያ ወጪዎች የዕቃዎች 
የፎብ ዋጋ ላይ በ5% ተባዝቶ በማስላት 
በቀረጥ ማስከፈያ ውስጥ እንዲካተት 
የሚያስገደድ አዲስ መጣኔ ማውጣቱ 
አዲስ እና ፍትኃዊ ያልሆነ እና ተገቢነት 
የሌለው የቀረጥ እና የታክስ ስሌት 
እንዲፈጠር አድርጓል፡፡

በእቃዎች የፎብ ዋጋ ላይ ተመስርቶ 
የወደብ አገልግሎቶችን የዕቃዎች 
የመጫኛ፣ የማውረጃ የማስተላለፊያ 
ወዘተ… ወጪዎች በቀረጥ ማስከፈያ 
ዋጋ ውስጥ እንዲካተት ማድረጉ 
ምናልባት በባለስልጣኖች እና ካድሬዎች 
በኪራይ ሰብሳቢነት ዘወትር ከሚወገዘው 
የንግዱ ማህበረሰብ የሚፈለገውን 
ገንዘብ ያክል ለመሰብሰብ ባለመ 
ርዕዮት ዓለማዊ ምክኒያት መመሪያው 
ከሚደገፍ በስተቀር በተገቢ ምክር ላይ 
ያልተመሰረተ ትክክለኛ እና ተገቢ 
ያልሆነ ነው፡፡ ምክኒያቱም ከወደብ 
ጋር የተያያዙ አገልግሎቶች ወጪዎች 
በአብዛኛው ቦታዎች የሚሰሉት የዕቃዎቹ 
ዋጋ ምንም ይሁን ምንም ግምት ውስጥ 
ሳይገባ በዕቃዎቹ ጠቅላላ ክብደት ላይ 
የተመሰረተ ነው፡፡               
   
በሁሉም የቅርንጫፍ መስሪያ ቤቶች 
የድህረ ዕቃዎች አወጣጥ ኦዲት ቁጥጥር 
ክፍሎች ለበርካታ ቀናቶች ወይም 
ወራቶች ጭምር ተከናወነ በተባለ 
እርባና ቢስ ልፋቶች በማነስ ሳይከፈሉ 
ቀርተዋል በሚል የታወቁት የቀረጥ 
እና የታክስ ‘’ ተዓምራዊው ግኝቶች” 
ክፍያዎችን የሚደግፍ ቅንጣት የህግ 
መሰረት የሌላቸው ናቸው፡፡ ምክኒያቱም 
ግልፅ እና ቀላል ነው፡፡ የድህረ ዕቃዎች 
አወጣጥ ኦዲት ቁጥጥር ክፍሎች እና 
ኦፊሰሮች ክንዋኔዎች የንግድ ማቀላጠፍ 
ሥራዎችን የሚደግፍ እና ከዕቃዎች 
መለቀቅ በኋላ በገቢ ዕቃዎች ላይ  
የኦዲት ቁጥጥር ተፈፃሚ በማድረግ  

ንግድና ሕግ

(በዮሐንስ ወልደገብርኤል)

(ወደ ገጽ 11 ዞሯል)
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በመስፍን ዘገዬ

በመስፍን ዘገዬ

የህንድ ቢዝነስ ልዑክ 
ኢትዮጵያን ጎበኘ

የተለያዩ የቢዝነስ ዘርፎች የሚገኙበት 
የህንድ ቢዝነስ ልዑክ በኢትዮጵያ 
በመገኘት ከኢትዮጵያውያን ቢዝነስ 
ኩባንያዎች ጋር ምክክር አድደረገ፡፡ በህንድ 
ቢዝነስ ልዑክ ህንድ እና ኢትዮጵያ 
ሊኖራቸው ስለሚገባቸው የንግድ 
ግኑኝነት እንዲሁም መሆን ስላለበት 
ስላሉት መግለጫ ተሰጥቷል፡፡ ምክክሩ 
መጋቢት 12፣ 2008 ዓ.ም. የተካሄደ 
ነበር፡፡

የህንድ ቢዝነስ ልዑክ ተወካዮች 
እንደሚናገሩት፤ ወደ ኢትዮጵያን 
የመጡት የህንድ ምርቶችን ለመሸጥ 
በቻ አይደለም፡፡ በማኑፋክቸሪንግ 
ዘርፍ በመሰማራት ለማምረትም ነው፡
፡ እንዲሁም እውቀት ለማሸጋገርና 
ለማሰልጠንም ነው፡፡ ይዘን የመጣነው 
ደግሞ ለኢትዮጵያ ተስማሚ የሆነውን 
ቴክኖሎጂ ነው፤ ብለዋል፡፡ 

ኢትዮጵያና ህንድ የረዥም ዘመን 
መልካም ግኑኝነት አላቸው፡፡ ይህንን 
ጉልህ መልካም ግኑኝነት ወደ ቢዝነስ 
መልካም ግኑኝነት መለወጥ ያስፈልጋል፡፡ 

ህንድ ወደ ኢትዮጵያ ምርቶችን 
በማስገባት በሁለተኛ ደረጃ ትገኛለች፡፡ 
በኢትዮጵያና በህንድ መካከል መልካም 
የንግድ ግንኙነት አለ፡፡ በጣም የማደግ 

አቅም ስላለ አሁን ያለውን የንግድ 
ቁጥር ከፍ ለማድረግ መስራት 
ያስፈልጋል፡፡ ለዚህም ብዙ መስራት 
ያስፈልጋል፡፡ ህንድ የኢትዮጵያን 
7.4% ገቢ ምርት ትሸፍናለች፡፡ 

ህንድ ለዓለም ንግድ ከፍተኛ ሚና 
የምትጫወት ሃገር መሆኗ የተገለጸ 
ሲሆን አሁን ደግሞ ወደ አፍሪካ ማተኮር 
መጀመራቸውን ተናግረዋል፡፡ 

ኢትዮጵያ ከህንድ ከፍተኛ መጠን ያለው 
በረዥም ጊዜ የሚከፈል ብድር የምታገኝ 
ሃገር ነች፡፡  ስምምነቱም ለኢትዮጵያ 
በሚያመች መልክ የተቀመጠ ነው፡፡ 

ህንድ በአፍሪካ አራት ሃገራት የቢዝነስ 
ጉብኝት እያደረገች ሲሆን ከኬንያ፣ 
ሩዋንዳ እና ዩጋንዳ በኋላ ኢትዮጵያ 
የጉብኝቱ መጨረሻ ነች፡፡ የህንድ ቢዝነስ 
ልዑክ አንዱ አላማ በኢትዮጵያ እና 
በህንድ መካከል ያለውን የንግድ ሚዛን 
ክፍተት ለማጥበብ አስተዋጽኦ ማድረግ 
ነው፤ ብለዋል፡፡

የአዲስ አበባ ንግድና ዘርፍ ማህበራት 
ምክር ቤት የቢዝነስ ልዑካንን 
በማስተናገድ ይሰራል፤ የምክር ቤቱ 
ምክትል ዋና ጸሃፊ እንደገለጹት፡፡ ምክር 
ቤቱ የተለያዩ መሳሪያዎችን በመጠቀም 

ለንግዱ ማህበረሰብ የተለያየ አገልግሎት 
ይሰጣል፤ የንግድና ኢንቨስትመንትን 
ሁኔታም እንዲሻሻል ይሰራል፡፡ እነዚህም 
የንግድና ኢንቨስትመንት ኩነቶችን 
ማዘጋጀት፣ የቢዝነስ ለቢዝነስ መድረክ 
ማዘጋጀት፣ የቢዝነስ ልዑክ ማዘጋጀት፤ 
ይገኙበታል፡፡ 

ከአለም አቀፍ ንግድ አንጻር ከሚያጋጥሙ 
ፈተናዎች አንዱን ጠቅሰዋል፡፡ እሱም 
ብቃት ያላቸውንና አስተማማኝ የሆኑ 
የቢዝነስ አጋሮችን ማግኘት ነው፡፡ ምክር 
ቤቱ ደግሞ አስተማማኝ የሆኑ የንግድ 
ተቋማት መረጃ ቋት አለው፡፡ እነዚህንም 
ከውጭ ለሚመጡና በአጋርነት መስራት 

ከሚፈልጉ ጋር በማገናኘት እንዲሁም 
ሌሎች መሰል አገልግሎትን በመስጠት 
የበኩሉን ለመወጣት ምክር ቤቱ 
ይስራል፡፡ 

የዓለም ባንክ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ ቢዝነስ 
ማንቀሳቀሻ ሁኔታን ቃኙ

በኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ስለ 
ሚንቀሳቀስበት ሁኔታ እንዲሁም 
የተወሰዱ የማሻሻያ ርምጃዎች 
ላይ ውይይት በማድረግ ግብዓት 
የተወሰደበትና ክፍተቶች ተለይተው 
የወጡበት መድረክ ተካሄደ፡፡ በኢትዮጵያ 
ያለው የቢዝነስ ማንቀሳቀሻው ሁኔታ 
ጠቋዋሚዎች በዓለም ባንክ ቡድን 
ባለሙያዎች የቀረቡ ሲሆን ነጥቦቹና 
እነሱን በተመለከተ ካሉት የቡድኑ 
ግኝቶች ጋር አንድ በአንድ ቀርበው 
ውይይት ተደርጓል፡፡ ውይይቱ ሸራተን 
አዲስ የካቲት 1፣ 2008 ዓ.ም. የተካሄደ 
ነበር፡፡

መድረኩ በዓለም ባንክ እና በኢትዮጵያ 
ኢንቨስትመንት ኮሚሽን የተዘጋጀ 
ነበር፡፡ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው 
ቢዝነስ የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ 
መጠቆሚያዎች ተብለው በዓለም ባንክ 
ቡድን ባለሙያዎች የቀረቡት፦ ቢዝነስ 
መጀመር፣ ወሰን ተሻጋሪ ንግድ፣ 
የግንባታ ፈቃድ፣ የኤሌክትሪክ ሃይል 
ማግኘት፣ ንብረት ማስመዝገብ፣ ብድር 
ማግኘት፣ ለአነስተኛ ባለአክሲዮኖች 
ጥበቃ ማድረግ፣ ኮንትራቶችን ማስከበር፣ 
ለኪሳራ መፍትሄ ማበጀት እና ግብር 
መክፈል ናቸው፡፡

ቢዝነስ መጀመር የተለያዩ ክንዋኔዎችን 
ያሉበት ሲሆን እነሱም ቅድመ ምዝገባ፣ 
ምዝገባ እና ድህረ ምዝገባ በሚል 
የሚከፋሉ ናቸው፡፡ ምዝገባ ሲከናወን 
የሚያስፈልጉት ክንዋኔዎች/ብዙ 
ደረጃዎች/፣ የሚወስደው ጊዜ፣ ወጪ /
በይፋ የሚታወቀው/ አሉ፡፡ ወጪ ደግሞ 
ጉቦ ከተጠየቀና ካልተሰጠ ጊዜውን 
የበለጠ በማርዘም የሚጨምር ይሆናል፡፡ 
ሌላው ቢዝነስ ለመጀመር የሚያስፈልገው 
ዝቅተኛ ካፒታል መጠን አለ፡፡ 
ኢንቨስተሮች ቢዝነስ ለመጀመር ካፒታል 
ያስፈልጋቸዋል፡፡ ያስያዙት ካፒታል 
ግን በማይነቀሳቀስ አካውንት ውስጥ 
ካፒታላቸውን ያስቀምጠዋል፡፡ ብዙ 
ሃገራት የዝቅተኛ ካፒታል መስፈርት 
አንስተዋል፡፡ ኒው ዚላንድ ቢዝነስ 
ለመጀመር ያለምንም ወጪ በግማሽ 

ቀንና በአንድ ደረጃ በማከናወን በቃት 
ያለው አገልግሎት በመስጠት በዓለም 
ቀዳሚውን ደረጃ ይዛ ትገኛለች፡፡

ዓለም አቀፋዊ መልካም ተሞክሮ 
እንደሚያሳየው፤ ክንዋኔዎች ኦንላይን 
ይገኛሉ፣ የሚከፈል ዝቅተኛ የካፒታል 
ገደም የለም፣ ሁሉም ክንዋኔዎች በአንድ 
ቦታ እንዲያልቁ ይደረጋል፣ የፍርድ ቤት 
ጣልቃ መግባት የለበትም፣ የተወሰነ/
ቁርጥ የመመዝገቢያ ክፍያ እና በህጋዊ 
ህትመት የማሳተም ግዴታ የሌለበት፤ 
መሆኑን ያሳያል፡፡

ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ፤ ከፍተኛ ቁጥር 
ያላቸው ክንዋኔዎች፣ ከፍተኛ ወጪ፣ 
እና የብቃት ሰርተፊኬት መስፈርት 
ተቀምጦ እናገኘዋለን፡፡ የብቃት 
ሰርተፊኬት በመጠየቅ ኢትዮጵያ በዓለም 
ብቸኛዋ ሃገር ነች፡፡ እነዚህ ሁሉ ብዙ 
ቀናት የሚፈልጉ ናቸው፡፡

የዓለም ባንክ ቡድን ኤክስፐርቶች 
የመፍትሄ ሃሳብም አቅርበዋል፡፡ በአጭር 
ጊዜ ቢደረግ ካሉት ውስጥ፤ ወጥ/
ስታንዳርዳይዝድ/ ፎርሞችን መጠቀም፣ 
የብቃት ሰርተፊኬትን መስፈርት 
ማስወገድ፣ አደገኛ /ለጤና፣ ለአካባቢ/ 
ላልሆኑ ቢዝነሶች ፈቃድ መስፈርቶቹን 
ማስወገድ፣ የንግድ ቢሮ ያስቀመጠውን 
የባንክ አካውንት የመክፈት መስፈርት 
ማስወገድ፣ ቢዝነስ ለመጀመር 
የተቀመጠውን የካፒታል መስፈርት 
ጨርሶ ማስወገድ ወይም መቀነስ፣ 
እንዲሁም የካሽ መመዝገቢያ ማሽኖችን 
አቅርቦት ማፋጠንና በቀላል ገንዘብ 
የሚገኙ ማድረግ፡፡

ለመካከለኛ የጊዜ ዘመን፤ ኖታራይዜሽንን 
መጠቀም በፍላጎት ማድረግ /በተለይ 
ለአነስተኛ ኩባንያዎች/፣ የኩባንያ 
ማህተም ማስወገድ፣ ሁሉንም 
አገልግሎት በአንድ ቦታ መስጠት፣ 
በኩባንያ ባለው መዝገብ የተመዘገቡት 
ሬከርዶችን በኤሌክትሮኒክ እንዲሆኑ 
ማድረግ፣ ኦንላይን ምዝገባ መስጠት፣ 
እና የተለየ መለያ ቁጥር መስጠት፡፡

አንድ ተሳታፊ ሲናገሩ፤ ፈቃድ የማግኘት 
አገልግሎትን በመሻት ያለውን የሰው 
ሰልፍ ሄዶ በቀላሉ ማየት ይቻላል፡፡ 
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 
ኮሚሽነር እንደተናገሩት፤ ተመራጭ 
የሚሆነው የምዝገባውን ስርዓት ማሻሻል 
ሳይሆን፤ እንደገና መዘርጋት ነው፤ 
ብለዋል፡፡ ከዛም የንግዱ ማህበረሰብ 
ችግሮቻቸውን በማንሳት መንግስትን 
እንዲያፋጥጡ አበረታትተዋል፡፡ 

አንድ ተሳታፊ አገልግሎቱን የሚሰጡት 
የመንግስት ሰራተኞች ዘንድ ያለውን 
የአመለካከት ችግር አውስተዋል፡፡ 
በንግድ ቢሮ፣ በታክስ ቢሮና በመሳሰሉ 
መስሪያ ቤቱት ያሉ ሰራተኞች ትክክለኛ 
አመለካከት የላቸውም፡፡ የሚመስሉት 
መርማሪዎች እንጂ የህዝብ አገልጋዮች 
አይደለም፤ ብለዋል፡፡ 

ከእለቱ የውይይት ጭብጥ በመጠኑ ወጣ 
በማለት ሌላ ተሳታፊ የፖሊሲ ጉዳይን 
አውስተዋል፡፡ የፖሊሲ ጉዳይ ከሁሉም 
በላይ አንገብጋቢ ጉዳይ ሲሆን፤ ሌሎቹ 
ጉዳዮች በሁለተኛ ደረጃ የሚታዩ ናቸው 
ብለዋል፡፡ ለምሳሌ፤ የመሬት ፖሊሲ እና 
የሊዝ ፖሊሲ በዓለም ባንክ አቅራቢዎች 
አልተዳሰሱም፤ ብለዋል፡፡ በማከልም፤ 
ሲቪል ሰርቪሱን በተገቢው የሰው ሃይል 
መሙላት ትልቅ ክፍተት የሚታይበት 
ነው፡፡ ብቃት የሌላቸው ሰዎች በስፋት 
ያጋጥማሉ፤ ብለዋል፡፡ 

የመንግስት፣ የፓርቲና የመሳሰሉ አካላት 
ኩባንያዎች አሉ፡፡ ከነዚህ ጋር መወዳደር 
ደግሞ ከባድ ነው፡፡ በተጨማሪም፤ ጊዜ 
ያለፈባቸው ህግጋት አሉ፡፡ እነዚህን 
ደግሞ በየጊዜው ማሻሻል የሚመከር 
አይሆንም፤ በተለይ በአጫጭር ጊዜ 
ውስጥ ሲደጋገም፡፡ አንድ የወጣ ህግ 
ከመለወጡ በፊት፤ ቢያንስ ለተወሰነ 
ጊዜ መስራት ይኖርበታል፤ ተሳታፊዎች 
እነዳሉት፡፡ 

የዓለም ባንክ ቡድን ባለሙያዎቹ 
በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ቢዝነስ 
የሚንቀሳቀስበት ሁኔታ መጠቆሚያዎች 

ብለው ያቀረቧቸውን ቀሪ መጠቆሚያዎች 
በዚሁ አካሄድ ግኝቶቻቸውን አቅርበው 
ውይይት ተደርጎባቸዋል፡፡

አንድ ተሳታፊ ደግሞ እንቆቅልሽ ያሉትን 
ነገር አውስተዋል፡፡ ኢትዮጵያ በዓለም 
በፍጥነት እያደጉ ካሉት ሃገራት ውስጥ 
ነች፡፡ በሌላ በኩል በቢዝነስ ማንቀሳቀሻ 
ሁኔታ ደግሞ ከዓለም 176ኛ ነች፡፡ ይህ 

ምን ማለት ነው? ይህ እንዴት ሊሆን 
ይችላል? በማለት ይጠይቃሉ፡፡

ሃገራዊ ለሆነው ጉዳይና ግቦችን 
መምታት እንዲቻል የፖለቲካዊ ቁርጠኝ 
ጉዳይ በባለድርሻ አካላት መካከል  
ውይይት ሊካሄድበት ሊፈተሽ ይገባል፤ 
ተብሏል፡፡

ያጡ የመሰላቸው ሰዎች የመጨረሻ 
ምርጫቸው ሞት እንደሆነ ይገምታሉ፡፡ 

ይህን ዓይነቱ ሰይጣን በእጦት በናወዙ፣ 
መሠረታዊ ፍላጎታቸው በተጓደለባቸው 
ሰዎች ውስጥ ከገባ በቀላሉ አይገታም፡
፡ ክፋት ክፋት ነው፡፡ ሰይጣንም ክፋት 
ነው፡፡ ክፋትም ሰይጣን ነው፡፡

እርግጥ አልፎ አልፎ በግል ህይወታቸው 
ምንም ያልጎደለባቸው፣ “እንደ እገሌ 
ካልሆንኩ” እያሉ ተመስገንን ትተው 
በራሳቸው ዓለም የሚናውዙ ግለሰቦችም 
ራሳቸውን ያጠፋው ይህ ደግሞ 
በእግዚአብሔር ላይ ተረከዝን እንደ 
ማንሳት ነው፡፡ ሰለሞን እንዳለው የበዛ 
ባለፀጋነትም እግዚአብሔርን ያስረሳል፡፡ 
ለብዙዎች የሚጥመው “---ብቻ የዕለት 
እንጀራዬን ስጠኝ ለዛሬ” የሚለው ነው፡፡ 

እንግዲህ አጠያያቂውና ሞት ቅርቡ 
ሰዎች ያሉት በዚች መስመር ዙሪያ ነው፡
፡ የዕለት እንጀራውን እንዳጣ ወይም 
እንዳለገኘ የሚያውቁት ወገንዎ ተስፋ 
ስለአለመቁረጥ ለመስበክ ከመሞከር 
ሠርቶ የሚበላበትን መስመር መፈለጉ 
አማራጭ የለውም፡፡ ከረዱትም ራሱ 
ሊያደርግ የሚችለውን ይነግርዎታል፡፡

“ሰው ማለት ሰው በጠፋ ጊዜ በምደረ 
በዳ የሚገኝ ሰው ነው፡፡” ይባላል፡፡ ማንም 

ቢሆን ያጨደው ሲበተንበት፣ የቋጠረው 
ሲፈታበት፣ በሩቅ አስቦት የጨበጠው 
ከእጁ ሲያመልጥበት፤ በአካል በለመለመው 
መስክ በፏፏቴው መሀል ቢገኝ እንኳን 
ምድረ በዳ እንደተወረወረ አስታዋሽ እንዳጣ 
ፍጡር ነው፡፡ አሻግሮ የሚያየው የነገው 
ብሩህ ተስፋ ድንገት በተፈጠሩ ሁኔታዎች 
ሲመክኑበት የሰው ልጅ የቆመበት መሬት 
ገደል፤ ዙሪያውም ጨለማ ይሆናል፡፡ ሰው 
ለሰው መድኃኒቱ የሚሆነውም በዚህ 
ሁኔታ ለመገኘት ሲችል ነው፡፡

ወጣቶች የወደፊት ብሩህ ተስፋቸውን 
ዕውን ለማድረግ ወደፊት ሊያጋጥሟቸው 
የሚችሉ ችግሮችን ከወዲሁና በማንኛውም 
ጊዜ ማስተዋል ይኖርባቸዋል፡፡ በመጀመሪያ 
በያዙት መልካም ነገር ላይ መበርታትና 
እርስ በርስ ላለመጎዳዳት መጠንቀቅ ነው፡፡ 

ወጣትነት የወደፊቱ ማንነት የሚቀረፅበት 
ዕድሜ ነው ሲባል የዋዛ አይደለም፡፡ ዕድሜ 
በአንድ አቅጣጫ ጉዞውን ይቀጥላል፡
፡ የታሰቡና ያልታሰቡ ሁኔታዎችን 
እያግበሰበሰ ይሄዳል፡፡ ብዙዎች በጉልምስና 
ዕድሜአቸው በልጅነት ያሰቡት ሲሳካላቸው 
ቀሪዎቹ የሚቆዝሙበት ጉዳይ በወጣትነት 
ላይ የሚመሠረት ጉዳይ ነው፡፡ ስለዚህም 
ነው ወጣትነታችንን በጥንቃቄ ጉልምስናችን 
በማስተዋል እንያዘው የሚባለው፡፡

የአንዳፍታ ... (ከገጽ 7 የዞረ)



 ገጽ 9              ንግድና ልማት                                                የካቲት 2008 ዓ.ም.

በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ኩባንዎችና የተለያዩ ቀጣሪ ድርጅቶች ልክ እንደ ሌሎች ሃገሮች ተወዳዳሪነታቸውን ለመጨመር ተሰጥኦ ያላቸውንና የሚተማመኑባቸውን ሰራተኞች ለመሳብ ይፈልጋሉ፡
፡ ለዚህም በርካታ ቀጣሪ ድርጅቶች ብቃትና ብዝሀነት ያላቸው ሰራተኞችን በተለይም አካል ጉዳተኞችን የመቅጠርን ጥቅም ተገንዝበዋል፡፡ ነገር ግን ኩባንያዎች አካል ጉዳተኞችን ቀጥሮ 
በማቆየት ረገድ ተግዳርኦቶች እየገጠማቸው አንደሆነ ይስተዋላል፡፡ በርግጥም ተያያዥ ህግጋቶችን በመተግበር፣ የስራ ቦታን ተደራሽ በማድረግና አካል ጉዳተኞችን አካታች የሆነ የስራ 
አካባቢን ለመፍጠር ለሰራተኞች ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድ  ምቹ ያልሆኑ ሁኔታዎች እየገጠሟቸው እንደሆነ እሙን ነው፡፡ አብዛኞቹም ቀጣሪዎች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሁም ከኢትዮጵያ 
ውጭ ካሉ ኩባንያዎች በዘርፉ እውቀትንና መልካም ተሞክሮዎችን ሊቀስሙ ይችላሉ፡፡ 

ግሎባል ቢዝነስ ኤንድ ዲስኤቢሊቲ ኔትዎርክ

ቀደም ሲል ከላይ በተገለጹት ምክንያቶች እ.ኤ.አ. በ2010ዓ.ም. የአለም የስራ ድርጅት ዘርፈ ብዙ ኢንተርፕራይዞችን፣ ቀጣሪ ፌዴሬሽኖችን እና የአካል ጉዳተኛ ማህበራትን 
ያካተተ ግሎባል ቢዝነስ ኤንድ ዲስኤቢሊቲ ኔትዎርክ የተባለውን ጥምረት እንዲቋቋም አድርጓል፡፡ ይህም ጥምረት የተቋቋመው አካል ጉዳተኝነትን በስራ ገበታ ላይ የሚያስተናግዱበት እና 
አካል ጉዳተኝነትን ያካተተ ስትራቴጂያዊ የቢዝነስ ዕቅድ በማዘጋጀትና ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ድጋፍ ለመስጠት ያስችል ዘንድ ነው፡፡ የአለም አቀፍ ጥምረቱ መልካም ተሞክሮን ብዝሀነት 
ባለው የቢዝነስ ማህበረስብ ውስጥ የቢዝነስ ለቢዘነስ የእውቀት ሽግግርን የሚያመቻች እና የጥምረቱን አባላት ፍላጎትና ልዩ ልዩ ጥያቄዎች ምላሽ የሚሰጥ ምርትና አገልግሎትን ለማሳደግ 
የሚያግዝ ነው፡፡ ይህም ጥምረቱን ብቸኛው አካል ጉዳተኝነትን በስራ ገበታ ላይ ማካተትን ትኩረት ያደረገ አለም አቀፋዊ ጥምረት ያደርገዋል፡፡

የኢትዮጵያ ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት 

በኢትዮጵያም ሀገር በቀል ግብረ-ሠናይ የልማት ድርጅት የሆነው ኢትዮጵያን ሴንተር ፎር ዲስኤቢሊቲ ኤንድ ዴቨሎፕመንት ለአካል ጉዳተኞች ሙያዊ ስልጠናንና አካቶ ስራን በማስተዋወቅና 
በማመቻቸት ረግድ በንቃት በመስራት ላይ ሲሆን መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ ቀጣሪ ድርጅቶች ጋርም አብሮ በመሰራት አካል ጉዳተኞች የስራ ላይ ልምምድ እንዲያደርጉና የስራ እድል 
እንዲያኙ በማድረግ ላይ ይገኛል፡፡ በኢትዮጵያ ለአካል ጉዳተኞች የስራ ዕድልን በስፋት ለማሳደግና ኩባንያዎች የስራ ሀይላቸውን ብዝሀነትን ለመጨመርና ብቃት ያላቸውን አካል ጉዳተኛ 
ግለሰቦች ለመቅጠር አስፈላጊ ጥረቶችን በማድረግ እና ምቹ የስራ አካባቢ እንዲፈጠር ኢሲዲዲ የኢትዮጵያን ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት ለማቋቋም ግንባር ቀደም ሚና እየተጫወተ 
ይገኛል፡፡ 

የኢትዮጵያው ጥምረት የአለም የስራ ድርጅት አካል እንደሆነው የአለም አቀፉ ጥምረት አካልጉዳተኝንትን በቢዝነስ ውስጥ ያለውን ብዝሀነት በመጨመር በእውቀት ልውውጥ፣ በጋራ ስራ፣ 
የአባላቶችንና የሰራተኞችን ቴክኒካዊ ችሎታ በማሳደግ እና ማህበራዊ ሀላፊነትን በመወጣት ረገድ ለውጥ እንዲመጣ ይሰራል፡፡ ጥምረቱ በሰራተኞች መካከል መከባበርና የአካታችነት ባህል 
እንዲዳብር፣ ሴትና ወንድ አካል ጉዳተኞችን ቀጥሮ የማቆየትንና ሙያዊ እድገት እንዲፋጠን አበክሮ ይስራል፡፡ ጥምረቱ አካል ጉዳተኝነትን በቢዝነስ ውስጥ በማካተት ዙሪያ ጥሩ ግንኙነት 
መፍጠር ማለትም አካል ጉዳተኞችን እንደ ሰራተኛ፣ደንበኛና የንግድ ሸሪክና ባለድርሻዎች እንዲሁም ውጤታማ የቢዝነስ ሰዎች አንደሆኑ ግንዛቤ ያስጨብጣል፡፡

የጥምረቱ ጠቀሜታዎች 

ጥምረቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ላሉ ሁሉም ኩባንያዎችና ድርጅቶች ክፍት ሲሆን የአባልነት ጠቀሜታዎች ለአካል ጉዳተኞች አገልግሎቶች ተደራሽ እንዲሆኑ ገፀ ምድራዊ እና አካቶ ቅጥርን 
አስመልክቶ የኦዲት ስራ ማከናወን፣ በአካል ጉዳተኝነት ዙሪያ ሰራተኞች የግንዛቤ ስልጠና እንዲያገኙ ማድረግን፣ ኩባንያዎችና ድርጅቶች ከአካል ጉዳተኞች ጋር የተያያዙ ግላዊ ሚስጥሮችን 
መጠበቅ የሚያስችሉ ጽሁፎች ማግኘትን፣ አካል ጉዳተኞችን ያካተተ የቢዝነስ ዕቅድ ለማዘጋጀትና ምርትና አገልግሎቶች የአካል ጉዳተኞችን ፍላጎት መሰረት ያደረገ እንዲሆን ምክር ማግኘትን 
እንዲሁም መልካም የቢዝነስ ተሞክሮዎችን እውቅና እንዲሰጣቸው ማደረግን ያካትታል፡፡ 

ለበለጠ መረጃና የጥምረቱ አባል መሆን ለሚፈልጉ፡-
ኢሲዲዲ
ወ/ት ፍሬህይወት ስዩም 
ስልክ ቁጥር፡- 251-114-700014/165859 
ሞባይል፡- +251-910-466718
በተጨማሪም በሊንክድኢንና ፌስቡክ ገጾቻችን ይከታተሉን::
እንዲሁም www.ecdd-ethiopia.org ላይ የአባልነት ምዝገባ ያድርጉ:: 

የኢትዮጵያ ቢዝነስና አካል ጉዳተኝነት ጥምረት

ብሎ ግብር ከፋዩ ላይ የተለያየ ጫና 
መፍጠርና ማስጨነቅ፣ መረጃ ርክክብ 
የተደረገበት ሰነድ እንዲሁም የተረከበው 
አካል እያለ መረጃው የለም መባል፣ 
የታክስ ኦዲት ስህተት መሆኑ እየታወቀ 
አንዴ ተወስኗል በሚል የማይታረምበት 
ሁኔታ መኖሩ እንዲሁም በባንክ ያለ 
አካውንት ከንግድ እንቅስቃሴ ጋር ያለው 
ግኑኝነት ሳያረጋግጥ በገቢነት በመደመር 
ግብር መጣል፤ የሚሉ ቀርበዋል፡፡  

ዳይሬክተሩ ዝግጅታቸውን አቅርበው 
ከጨረሱ በኋላ መድረኩ ለውይይት 
ክፍት የተደረገ ሲሆን ተሳታፊዎች 
የየበኩላቸውን አስተያየትና ሃሳብ 
ሰንዝረዋል፡፡

የአዲስ አበባ ፎረም ተወካይ ግለሰብ 
ዳይሬክተሩ የዘረዘሩትን የንግዱ 
ማህበረሰብ ችግሮች በተመለከተ፤ 
መንግስት የህዝብን ብሶት እንዲህ 
የሚሰማና የሚረዳ መሆኑ በጣም 
እንዳስተሰታቸው ገልጸዋል፡፡ ከዚህ አኳያ 
የተለያየ ሃሳብ በመገናኛ ብዙሃንም 
ሲሰነዘር ይሰማል ብለዋል፡፡ በመቀጠል፤ 
ወደታች በመውረድ መፍትሄ ሲሰጠው 
ግን አልታየም፡፡ በእለቱም ሰፊ ማብራሪያ 
መሰጠቱን ጠቁመው አሁንም ቢሆን 
በዚህ መሰረት ግን መፍትሄ እየተሰጠ 
አይደለም፡፡ ይህም የመልካም አስተዳደር 
አለመኖርን ያሳያል፡፡ ‘የት ነው ችግሩ? 
እንደውም ችግር የሚፈጥሩት ግለሰቦች 
ከወረዳ ወደ ክፍለ ከተማ ተዛወሩ ሲባል 
እንሰማለን፡፡ ይህ ምን ማለት ነው? 
የዛሬው መድረክ ጥሩ ቢሆንም እነዚህ 
መፍትሄ ሲሰጣቸው ነው ደስተኛ 

የምንሆነው’፤ ብለዋል፡፡ 
ከልደታ ክፍለ ከተማ ነዋሪዎች ፎረም 
የመጡ ግለሰብ ሲናገሩ፤ የውይይቱ 
ተሳታፊዎች ተናግረውት ብቻ የሚያበቃ 
መሆን የለበትም፤ የመፍትሄውም 
የተግባሩ አካል መሆን ይገባቸዋል፡፡ ማን 
ግብር ከፋይ እንደሆነና እንዳልሆነ በቀላሉ 
መለየት እንደሚችሉ ገልጸዋል፡፡ ‘የህዝብ 
ክንፍ ማለት ደግሞ የህዝብ ተወካይ 
ነው የሚል ድምዳሜ ላይ እንዳንደርስ፤ 
ከእኛም ከህዝብ ተወካዮችም የሚያልፍ 
ነገር ሊኖር ይችላልና’፤ በማለት አክለው 
ተናግረዋል፡፡ 

አንድ ተሳታፊ እነደገለጹት፤ የክልል 
ነጋዴዎች ማሽን ይዘው መጥተው 
ሰርተው ይሄዳሉ፤ አይቶ እንዳላየ 
የሚሆን አካል አለ፡፡ ይህ ለምን ይሆናል 
ለሚለውም ጥያቄያቸው ደግሞ ‘ማሽኑም 
ደረሰኙም ሀጋዊ ከሆነ ጎተራው አንድ 
ነው’ የሚል መልስ እንደሚሰጣቸው፤ 
የተናገሩ ሲሆን ቀጥለውም፤ ይህንን 
ማድረግ ከተቻለ ለእነሱም እየተንቀሳቀሱ 
መስራት የሚችሉበት ፈቃድ 
እንዲሰጣቸው ጠይቀዋል፡፡

ከአዲስ አበባ ከተማ ሴቶች ፎረም ተወካይ 
ሲናገሩ፤ መንግስት የመልካም አስተዳደር 
ችግር አለ ብሎ መናገር ከጀመረ ዘመናት 
አልፎታል፡፡ ችግሮቹንም መፍትሄውንም 
እናውቃቸዋለን፡፡ ይሁን እንጂ ችግሮቹ 
እስካሁን ቀጥለዋል፤ ብለዋል፡፡ 

መንግስት ጥፋት ባጠፉት ግለሰቦች ላይ 
የሚወሰደው እርምጃ በይፋ ይሁን፤ 
በማለት ምክራቸውን ያካፈሉት አንድ 

ተመሳሳይ ገቢ ደረጃ ላይ ያሉ አንዱ 
ተጨማሪ እሴት ታክስ የሚጠየቅበት 
ሌላው የማይጠየቅበት ሁኔታ መኖሩ፣ 
አመራሩ ቅን የህዝብ አገልጋይነት ስሜት 
ያልተላበሰና የግብር ከፋዩ እንግልት 
የማይሰማው መሆኑ፣ የስራ ዲሲፒሊን 
መዳከምና ተነሳሽነት ያለመኖር ችግሮች 
በስፋት ይታያሉ ብለዋል፡፡  

መረጃን በተመለከተ አቶ አታክልት 
ሲናገሩ፤ ግብር ከፋዩ ስላለበት የግብር 
እዳ በወቅቱ እንዲያውቅ አለመደረጉ፣ 
የግብር ከፋዩን መረጃ ወደ መረጃ ቋት 
አለማስገባት እንዲሁም ያንኑ መረጃ 
እንደገና መጠየቅ፣ የግብር ከፋዩን መረጃ 
ማጥፋት፣ ንግዱን የዘጋ ግብር ከፋይ 
በወቅቱ እዳውን አለማሳወቅና ከረዥም 
ጊዜ በኋላ ወለድ ጭምር መጠየቅ፣ 
የቀን ገቢ ግምት ፍትሃዊ አለመሆን፣ 
ግብር ከፋዩ ገቢውን ሊያሳውቅ ፍላጎት 
ሲያሳይ ክልከላ ማድረግ፣ ቆይቶ ከቅጣት 
ጋር መጠየቅ፣ የግብር ውሳኔ ወጥነት 
አለመኖር፤ ከዚህ አንጻር በአብነት 
ከተጠቀሱት ውስጥ ይገኙበታል፡፡ 

በታክስ ኦዲት ያሉትን ችግሮች ሲገልጹ፤ 
ወጥነት /ሰታንዳር/  አለመኖር፣ 
በግብር ከፋዩ እጅ ያሉትን መረጃዎቹን 
አለማየት፣ በኦዲት ጊዜ ያለው 
የመግቢያና የመውጪያ ውይይት ግልጽ 
አለመሆን፣ ግብር ከፋዩ የሚጠየቀውን 
መረጃ የሚያቀርብበት ጊዜ ግልጽ 
አለመሆን /ለአንዱ ጥቂት ቀናት ለሌላው 
የወራት ጊዜ የሚወስድ መሆኑ/፣ 
የኦዲት ስራን በቡድን ከመስራት 
ይልቅ በግል መስራት፣ ኦዲተሩ ሆን 

የውይይቱ ተሳታፊ ነበሩ፡፡ ይህንንም 
ያሉት ተመሳሳይ የጥፋት አይነቶች 
የተለያየ የቅጣት አይነት ሲጣልባቸው 
ይታያልና ነው ብለዋል፡፡ 

ከአዲስ አበባ ልኳንዳ ማህበር የመጡ 
ግለሰብ፤ ‘ደሃን ማጥፋት ነው 
ድህነትን ማጥፋት ነው የተያዘው’፤ 
በማለት ይጠይቃሉ፡፡ የውሳኔ ችግር 
ዛሬም ይታያል፡፡ ታች ያለው ፈጻሚ 
እምቢተኝነት ይታይበታል፡፡ በዚህ ችግር 
ሳቢያ ሰራተኛና ቤተሰብ እየተበተነ ነው፡፡ 
የስጋ ማሽን እና የመጠጥ ማሽን ለየብቻ 
መሆን አለበት፤ እንደሚባሉ ይገልጻሉ፡፡ 
ከማሽኑ ለቅማችሁ አምጡ ይባላል፡፡ ማሽን 
አንባቢ ያስፈልገዋል፤ ይህ የነጋዴው 
ሙያ አይደለም፡፡ 

በመቀጠልም፤ የግብር አስከፋዩ 
ባለስልጣን ተወካይ ልብሱ እንዳይቆሽሽ 
ከብት ገበያ አይመጣም፤ ልኳንዳ ቤት 
ግን ይመጣል፡፡ ችግሩን ስንጠቁም ከአዲስ 
አበባ የታክስ አስተዳደር ዘርፍ በኩል 
‘እናገኘዋለን’ የሚል መልስ ይሰጠናል፡
፡ ‘ሞኝ እረኛ ከሩቅ ይመልሳል’ በማለት 
የችግሩን አሳሳቢነት ገልጸውታል፡፡ 

ሌላው ያነሱት ጉዳይ፤ ጎደሎ ቁጥር 
ያለው የተጨማሪ እሴት ታክስ ደረሰኝ 
ብእጃቸው የሚገኝ መሆኑን ገልጸዋል፡
፡ እነዚህ ሁሉ እየተንቀሳቀሱ ያሉበት 
ማእቀፍ ያለውን ችግር ውስብስብነት 
ጠቋሚ ነው ብለዋል፡፡ በመቀጠልም 
እቅዱ ላይ አየሁት ያሉትን ክፍተት 
እንደሚከተለው ገልጸዋል፡፡  

ዋና አጋሮች እንደ ንግድ ቢሮ ያሉት 
በውይይቱ መካተት ነበረባቸው፤ ወደ 
እነዚህ መስሪያ ቤቶች የሚሄዱ ጉዳዮች 

ንግድ እያዘጉ ነው፤ ሲሉ ሃሳባቸውን 
ሰንዝረዋል፡፡ 

ከአዲስ እህል ነጋዴዎች ማህበር የመጡ 
ግለሰብ የበኩላቸውን ትዝብት ሲጠቁሙ፤ 
ህገ ወጥ ነጋዴዎችንና እየሰሩት ያለውን 
ለተቆጣጣሪዎች በሚያሳውቁበት ጊዜ 
ህጋውያኑን ነው የምንከታተለው ህገ 
ወጡ እነሱን እንደማይመለከታቸው 
እንደሚነገራቸው አውስተዋል፡፡ ይህም 
የስልጣን ገደብን መኖሩንና ተባብሮ 
መስራት አለመቻላቸውን ያሳያል፤ 
ይህም ራሱ ሌላ ችግር ሆኗል፤ ብለዋል፡፡ 

የሚጣልባቸውን ግብር ኢ-ፍትሃዊነት 
ሲገልጹ፤ 2002 ዓ.ም. ከነበረው 
ብር 5000ና 6000 አካባቢ በቅርቡ 
ወደ ብር 175 000 እስከ 460 000 
የተሰቀለ አጣጣል ምን ማለት እንደሆነ 
ለመረዳትም እንዳስቸገራቸው ይገልጻሉ፡
፡ በተለይ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ አቶ 
አትክልት ቢሮ እንኳን አራትና አምስት 
ጊዜ መግባታቸውን ጠቁመው፤ ኮሚቴ 
እንዲያየው የሚል ሃሳብ መሰጠቱን፤ 
ውይይቱ እስከተደረገበት እለት ግን ጉዳዩ 
መፍትሄ አለማግኘቱን፤ በማሳያነት 
ጠቁመዋል፡፡ 

ይህ ሁሉ ግን የመልካም አስተዳደር 
ችግር ነው፡፡ ከዚያ ባሻገር ችግሮቹን 
በብቃት ለማየትም ሆነ የመፍትሄ 
ሃሳብ ለማፈላለግ ከተፈለገ በእለቱ 
ለውይይቱ የተጠሩትንና በአመራር 
ላይ ያሉት ሊገልጹት የሚችሉት ነገር 
በጣም ውስን ስለሚሆን፤ ተወካዮቹን 
ሳይሆን ነጋዴውን በቀጥታ ማወያየት 
በጣም ጠቃሚ ይሆናል በማለት 
አስተያየታቸውን አክለዋል፡፡ 

የአዲስ አበባ ታክስ አስተዳደር (ከገጽ 1 የዞረ)
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የታክስ ሥርዓቱ... (ከገጽ 6 የዞረ)  አንዳፍታ ... (ከገጽ 5 የዞረ)

በዘርፉ የሚስተዋሉ የአመለካከት 
ችግሮች በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚዎች 
በሕግ ማዕቀፍ የተሰጣቸውን ኃላፊነት 
በአግባቡ እንዳይወጡና የአገልግሎት 
አሰጣጥ ሂደቱ ምን ያህል ሥነ ምግባርን 
በተላበሰ መልኩ እየፈጸሙ መሆናቸውን 
ራሳቸውን እንዳይጠይቁ ያደረጋቸው 
መሆኑን የገለጹት ደግሞ አቶ ሲሳይ 
ባህሩ የባለሥልጣኑ የዕቅድ አፈጻጸምና 
ክትትል ዳይሬክተር ናቸው፡፡ 

እንደ እሳቸው አባባል ችግሩን ለመፍታት 
በመንግሥትም በተቋምም ደረጃ እቅድ 
ተዘጋጅቶ ሥራው ከመጀመሩ ሌላ 
በተቋሙ የመልካም አስተዳደር የንቅናቄ 
እቅድ ላይ ከግብር  ከፋዩ ክንፍ ጋር 
የጋራ መግባባት በመፍጠር አፈጻጸሙን 
የሚከታተልና ግኝቱን ለግብር ከፋዩ 
የሚያቀርብ ከሁለቱም የተውጣጣ 
ፎረም ተቋቁሞአል፡፡ በመድረኩ 
ተሳታፊዎችና በየጊዜውም ከግብር ከፋዩ 
ኅብረተሰብ ጥያቄ የሚነሳባቸው የሀገር 
ውስጥ ታክስ አዋጆችና መመሪያዎች 
ማሻሻያ እየተደረገባቸው መሆኑን 
አቶ ኤፍሬም መኮንን የባለሥልጣኑ 
የትምህርትና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተር 
ይፋ ቢያደርጉም ማሻሻያ የሚደረግባቸው 
የትኞቹ ግብርንና ታክስን የሚመለከቱ 
አዋጆችና መመሪያዎች እንደሆኑ 
በስም አለመጥቀሳቸው ብዙዎቹን ግራ 
አጋብቷል፡፡ 

የታክስና የጉምሩክ ሥርዓቱ ካለፉት 
ጊዜያት በተሻለ መልኩ በምክክርና 
በጥናት ላይ በተመሰረቱ ጥቆማዎች 
መሻሻል ቢታይበትም ሕገ ወጥ 
የንግድ ሰዎች በቀረጥ ነጻ መብት ላይ 
ከሚፈጥሩት የታክስ ማጭበርበር ግን 
ራሱንና ሀገሪቱን መታደግ አልቻለም፡፡ 

መንግሥት ሀገሪቱ የጀመረችውን ፈጣን 
ኢኮኖሚ ለማስቀጠልና ከግብርና ወደ 
ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለማሸጋገር 
የያዘውን ዕቅድ ለማሳካት በተለያዩ 
የኢንቨስትመንት ዘርፎች ለሚሰማሩ 
ባለሀብቶች፣ የግንባታ ግብአቶችን  ለገበያ 
የሚያቀርቡትን መድኃኒት ፣ አልባሳት፣ 
ተሽከርካሪና የማሽነሪ መለዋወጫዎችን 
ከቀረጥ ነጻ እንዲያስገቡ ያመቻቸውን 
ሁኔታ ለታለመለት ዓላማ ከማዋል 
ይልቅ አንዳንድ ግለሰቦች የግል ጥቅም  
የሚያካብቡበት ልዩ የገቢ ምንጭ እየሆነ 
መጥቷል፡፡ 

የገቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን በዚህ 
ዙሪያ በቅርቡ ባካሄደው የዳሰሰ ጥናት 
የቀረጥ ነጻ መብቱ ያላቸው ግለሰቦች 
የነዳጅ ፣ የወጪ ምርት ምንተፋና 
ስርቆሽ (ቅሸባ) በተደራጀ መንገድ 
እየተካሄደ እንደሆነ መረጃ እንዳለው 
ጠቅሶ፣ አዳማ፣ ውልንጪቲ፣ አዋሽና 
ሁመራን ከመሳሰሉ አካባቢዎች 
በተጨማሪ በክልል ከተሞችና በአዲስ 
አበባ ዙሪያ ባሉ ትላልቅ መጋዘኖችና 
“የቢዝነስ ግቢዎች” በሚባሉ ሥፍራዎች 
ይህ አሻጥር ተባብሶ እየተፈጸመ መሆኑ 
ታውቋል፡፡ 

የባለሥልጣኑ ከ2006-2007 ዓ.ም 
ዓመታት መረጃዎች እንደሚያሳዩት 
በፌዴራልና በአዲስ አበባ ደረጃ ብቻ 
7,924 ጥቆማዎች መድረሳቸውንና 
የታክስ ስወራና ማጭበርበር በቀረጥ 
ነጻ መብት አለአግባብ መጠቀም በንግድ 
ማጭበርበርና ኮንትሮባንድ ከፍተኛውን 
ድርሻ ይዘዋል፡፡ 

ባለሥልጣኑ የቀረጥ ነጻ መብት ያላቸውን 
ግለሰቦችና ድርጅቶች በየኬላዎቹ 
ወረቀታቸውን አይቶ ከማሳለፍ ውጭ 
ምን ዓይነት ዕቃ እንደተፈቀደላቸው 
እንኳን የሚያውቅበት መንገድ ባለመኖሩ 
እንዲሁም አንድ ግለሰብ ምን ያህል 
ዕቃ ይዞ እንደገባና በምን ሥራ ላይ 
እንዳዋለው ለመቆጣጠር የሚያስችለው 
ሥልጣን ስላልተሰጠው ሀገሪቱ ከታክስና 
ከቀረጥ ማግኘት የነበረባትን ከፍተኛ 
ገንዘብ በየዓመቱ እንድታጣ ምክንያት 
ሆኖአል፡፡ 

አንድ የባለሥልጣኑ ከፍተኛ 
የሥራ ኃላፊ ከቀረጥ ነጻ መብቱን 
“ለኢንቨስተሮቹ” ፈቃድ የሚሰጠው 
የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽንና 
ሌሎች ሥልጣኑ ያላቸው ተቋማት 
የእስካሁኑን አሰራራቸውን በመፈተሽ 
ባለሥልጣኑ ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ 
ዕቃዎችንና የተፈቀደላቸውን ግለሰቦችና 
ድርጅቶች ዝርዝር ሊያሳውቁት 
እንደሚገባ አሳስበዋል፡፡ የታክስ 
ማጭበርበሩ ጉዳይ እጅግ እየተወሳሰበና 
እየተስፋፋ እንዲቀጥል ያደረገው የታክስ 
ሥርዓቱ በአብዛኛው በማንዋል የሚሰራ 
በፊት ለፊትና በንክኪ የሚፈጸም 
በመሆኑ በየደረጃው ካሉ ፈጻሚዎች 
ጋር ለመሞዳሞድና ለመደራደር በር 
ይከፍታል የሚሉ የዘርፉ ምሁራንና 
ባለሙያዎች ጥቂት አይደሉም፡፡ 

በተለይ በኦዲት ሥርዓቱ ውስጥ 
ሕገ ወጥ እና ሙሰኛ ሙያተኞች 
በሚፈጽሙት ወንጀልና በሌብነቱ 
ውስጥ ተባባሪ በሆኑ በአንዳንድ የንግድ 
ማኅበረሰብ አባላት በብዙ ሚሊዮን ብር 
የሚገመት የህዝብ ሀብት እየተመዘበረ 
ነው የሚሉት ተቆርቋሪዎች፣ የቀረጥ ነጻ 
ሥርዓቱ መፈተሽ የሚኖርበት ከሙስና 
እና መደራደር ጋር ካለበት ችግር ጋር 
ብቻ ሳይሆን ለሕዝብ ካለው ፋይዳ 
አንጻር መሆን ይኖርበታል በማለት 
ይመክራሉ፡፡ የገቢዎችና ጉምሩክ 
ባለሥልጣን መረጃዎች በ2005 ዓ.ም 
በጀት ዓመት ከ33.4 ቢሊዮን ብር 
በላይ ቀረጥ ሊከፈልባቸው የሚገባቸው 
ዕቃዎች በነጻ የተስተናገዱ መሆናቸውን 
ጠቁመው፣ ይህ አሀዝ በ2007 ዓ.ም 
መጨረሻ ላይ ወደ 70 ቢሊዮን ብር 
ማሻቀቡን ያመለክታሉ፡፡ ይህንን ያህል 
ከፍተኛ ገንዘብ በሕጋዊ አሰራሩ መሰረት 
የተጠቀሙበት እነማን ናቸው?  የቀረጥ 
ነጻ መብት አገልግሎት ተጠቃሚነትን 
ባልተገባ መንገድ የገቢ ምንጭ ያደረጉ 
ሰዎች የሉም ወይ? የሚሉት ሊፈተሹ 
ይገባል፡፡ ከኮንስትራክሽን ዘርፍ ጋር 
በተያያዘ ፈቃድ አውጥቶ ተጠናክሮ 
ወደ ሥራ ባልተገባበት ሁኔታ 
ዘመናዊ ተሽከርካሪ ሳይቀር ከቀረጥ ነጻ 
የማስገባቱ ፋሸንስ የሚታየው እንዴት 
ነው? በዚያው ልክ ደግሞ ሕዝቡ በዕለት 
ተዕለት ሕይወቱ የሚጠቀምባቸው 
መሰረታዊ ፍላጎቶች ከውጭ ሲገቡ 
በመቀረጣቸው በሕዝቡ ኑሮ ላይ ከፍተኛ 
ጫና መፍጠራቸውስ? ይህ አፋጣኝ 
መልስ የሚያሻው ጥያቄ ነው፡፡ 

በኮንትሮባንድ መከላከል ረገድ 
ባለሥልጣኑ የተለያዩ እርምጃዎቹን 
መውሰዱንና በድርጊቱ ፈጻሚዎች ላይም 
ሕጋዊ ቅጣት እንዲጣልባቸው ማድረጉን 
በየጊዜው ቢገልጽም መረጃዎች 
የሚጠቁሙት ችግሩ እየተባባሰና 
እየረቀቀ መምጣቱን ነው፡፡ 

ለአብነት ያህል በ2003 ዓ.ም በሕገ 
ወጥ መንገድ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገባ 
በባለሥልጣኑ የተያዘው 242 ሚሊዮን 
ብር ግምት ያለው ገቢ ዕቃ ሲሆን በ2007 
ዓ.ም መጨረሻ ግን ይህ አሃዝ ከ780 
ሚሊዮን ብር በላይ ደርሷል፡፡ በዚህ መረጃ 
መሰረት የቁጥጥርና የክትትል ሥርዓቱ 
እያደገ መምጣቱን መገንዘብ ቢቻልም 
በሌላ በኩል ግን የጉምሩክና የታክስ 
ማጭበርበር ተግባሩ ተባብሶ መቀጠሉን 
ያሳያል፡፡ 

በመሆኑም ገቢን በብቃት መሰብሰብ 
ካለመቻል ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉትን 
የኪራይ ሰብሳቢነት የሙስና እና 
የመልካም አስተዳደር ችግሮችን 
በየጊዜው የተለያዩ የምክክር መድረኮች  
በማዘጋጀት ከማወያየት በዘለለ በሀገሪቱ 
ለሚካሄዱት ዘርፈ ብዙ የልማት 
ተግባራት መሳካት አቅም ሊሆን 
የሚችለውንና በቀረጥ ነጻ መብት፣ 
በታክስ ማጭበርበርና በኮንትሮባንድ 
ስም በየዓመቱ የሚመዘበረውን የሀገር 
ሀብት ከጥፋት ማዳን የአንድ ተቋም ብቻ 
ሳይሆን የሁሉም ባለ ድርሻ አካላትና 
ዜጎች ኃላፊነት መሆን ይኖርበታል፡፡ 

የደረሰውን ነገር በዚያው በአፓርታይድ 
ዘመን ምንም ነገር ሳይማር እዚህ ድረስ 
ደረሰ እስከመባል ደርሳል እና ይኸንን 
ነገር ከማዕድን ጋር ምን አገኘንበት እያሉ 
ያሉ ከመኖራቸው አንጻር ነው ይኸንን 
የማነሳው፡፡

አቶ ወዳጅ፡ እንግዲህ እኮ ማዕድኑን 
የሚያመርተው ድርጅት የሚያመርተው 
ለትርፍ ነው፡፡ ለበጎ አድራጎት አይደለም፡፡ 
ይኸንን ሊያስተካክለው የሚችለው የመንግስ 
ፖሊሲ ነው፡፡ እና ይኸ የመነጨው 
ከመንግስት ፖሊሲ ጉድለት ነው ያው 
እንደምታውቁት በአፓርታይድ ዘመን 
የነጮቹ የበላይነት ስለነበረ ከማዕድኑ ጥቁሩ 
ደቡብ አፍራካዊ አልተጠቀመመም ማለት 
ይቻላል ነጮቹ ተጠቅመዋል ሀብታም 
ሆነዋል ከዚያ በኋላም ግን ብዙም ለውጥ 
አልታየም፡፡ ምክንያቱም ድህነቱ ከፍተኛ 
ስለሆነ  በአንድ ጊዜ ሊመጣ የሚችል 
ለውጥ ያለ አይመስለኝም፡፡ የማዕድኑ 
አመራረት ግን እንዳለ ነው፡፡ የማዕድኑን 
አመራረት አሁንም የሚመርተው  የግሉ 
ኩባንያ ነው፡፡ የግሉ ኩባንያ ደግሞ  
የሚያሳድደው ትርፉን ነው፡፡  ትርፉን 
ደግሞ  ለማግኘት ሲል  ከመንግስትም ጋር  
የፖሊሲ ለውጦች እንዳይደረጉ ብዙም 
የሱን ትርፍ እንዳይቀንስበት  ማድረግ 
የተለመደ ነው፡፡ ስለዚህ በመንግስት 
ፖሊሲ በኩል ህዝቡን ሊጠቅሙ ሚችሉ 
ነገሮች ከሚሰሩ በስተቀር ማዕድኑ 
የሚያመርተው የሚያለማው ኩባንያ 
ለትርፍ የተሰማራው ለምን ይኸንን 
ድህነት አልቀነሰም ብሎ ለመጠየቅ 
አይቻልም፡፤ ስራው አይደለም፡፡ ስራው 
ማዕድን አምርቶ ለማትረፍ ነው፡፡
 
ቻምበር ቲቪ፡ አቶ ወደጄነህ ግን እዚህ 
ጋ አንድ አስገዳጅ ነገር አለ፡፡ ማንኛውም 
ኩባንያ ለንግድም ተቋቋመ በእርግጥ 
ለራሱ ነው፡፡  ለትርፉ ነው የሚሰራው፡፡ 
ነገር ግን ይኀ ትርፍ ቀጣይነት እንዲኖረው 
በማህበረሰብ ለውጥ ላይ ሊሰራ የሚገባው 
ግዳጅ አለ፡፡ የአካባቢ ጥበቃ ጉዳይ ሌላ 
ጉዳይ ሆኖ ግን ከሚያገኘው ትርፍ ላይ 
ለማህበረሰቡ ማህበረሰቡ ካላደገ እሱም 
ሊኖር እንደማይችል የሚታመንበት  ነገር 
አለና በዚያ መንገድ በኃላፊነት አልሰራም 
ብሎ ማለት አይቻልም?

አቶ ወዳጅ፡ ይደረጋል፤ ብዙ በተለይ 
እንግዲህ ከኛ ሀገር ውጭ ነው 
አሁን የምናወራው፡፡በሌሎች ሀገሮች 
ከፍተኛ የማዕድን አንዱስትሪ ልማት 
ያሉባቸው አካባቢዎች  አካባቢያቸውን 
ኮሚውኒቲያቸውን የሚጠቅሙ የማዕድን 
አምራች ድርጅቶች አሉ፡፡ ብዙ ትምህርት 
ቤቶች ያቋቁማሉ፡፡ የህክምና ተቋኖች 
ያቋቁማሉ፡፡ መንገዶች ይሰራሉ፡፡ 
ለአካባቢው ህዝብ የስራ ዕድል ይሰጣሉ፡፡ ግን 
ይኸ ሁሉ የሚደረገው የማዕድን አምራቹ 
ድርጅት ከመንግሰት ጋር መቢያደርገው 
ስምምነት ነው፡፡ ስለዚህ የአካባቢው 
ተጠቃሚነት የመንግስት ፖሊሲ 
አስፈጻሚዎች በሚደርጉት ክትትል 
ውጤት ነው የሚሆነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ የሀገር መሪዎችስ፤ 
የሀገር መሪዎች ስንል ስለ አመራር 
ነው እያወራን ያለነውና  እጅግ በሙስና 
የተጨማለቁ ናቸው የአፍሪካ መንግስታት 
በብዛት ማለት ይቻላል፡፡ ናይጄሪያ ላይ 
ማየት እንችላለን ያው አሁንም ዞሮ 
ስለ ተፈጥሮ ሀብት ጉዳይ ስለምናወራ 
ነው እንጂ ሼል ኩባንያ ያደረሰውን ነገር 
እናውቃለን፡፡እንኳን በኃላፊነት ዜጎችን 
ሊያድን ቀርቶ የአካባቢ ጥበቃ ላይ 
አድርሶት የነበረው ሰብዓዊ ቀውስ በጣም 
ብዙ ነውና አንዳንድ ጊዜ ለማህበረሰቡ 
ከመስራት ይልቅ ከመንግስታት ጋር 
ሲስማሙ ከማህበረሰብ ጥቅም ብቻ 
ሳይሆን ከግል ካዝናቸውም ጭምር 
እንደዚያ የመሆኑም ነገር አለ፡፡ ቀጥተኛ 
ተጠያቂዎቹ ካምፓኒዎቹ ብቻ ሳይሆን 
መንግስታትንም ይጨምራል ብለን 
ማየት እንችላለን ብዬ አስባለሁ፡፡

አቶ ወዳጅ፡ ልክ ነው ይኸ ጥያቄ መቼም 
ለኔ ሳይሆን ለሀገር መሪዎች ብታቀርበው 
የበለጠ መልስ ይሰጡ ሆናል፡፡ የኔ 
ማእድን ነክ የሆነ ልማት ምን ይመስላ 
ከሚለው አንጻር ብቻ ነው፡፡ በተጨባጭም 

ሚዲያ ላይ የወጡ የሀገር መሪዎች 
ከኩባንያዎች ጋር ተመሳጥረው ሀብት 
እንደመዘበሩ የታወቀ ነገር ነው፡፡ አሁን 
ዙሮ ዙሮ ኩባንያዎች የትርፍ አሳዳጆች 
ናቸው፡፡ የማዕድን ኩባንያ ገንዘቡን በዚያ 
ልማት ላይ ሲያውለው አተርፋለሁ ብሎ 
ነው፡፡ ያንን ትርፍ የቻለውን ያክል ማሳደግ 
ይፈልጋል፡፡ ይህን በሚያደርግበት ጊዜ የለም 
ትርፍህን በገደቡ አድርግ ብሎ ማስገድድ 
የምችለው የሀገሩ መንግስት ነው፡፡ ይኸን 
ደግሞ የሚያደርገው በፖሊሲው ነው፡፡ ያን 
ፖሊሲ የሚያወጣው ከተመሳጠረ መመለሻ 
የለውም የምዝበራው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ እስቲ ስለእርስዎ ጥቂት 
ነገር እናውራና እንዳው አንድ የስራ 
መሪ ስኬታማ መሪ ነው፤ ጥሩ መሪ 
ነው የሚሉት በምኑ ነው ?

አቶ ወዳጅ፡ መቼም አንድ የስራ መሪ 
በልማት ድርጅት ውስጥ  ስኬታማ ነው 
ለማለት አንደኛ ያወጣውን ዕቅድ ግቡ 
ካደረሰ ነው፡፡ የተቋቋመበትን አላማ ካሳካ 
በሚመራቸው ሰራተኞች እይታ ደግሞ 
ተቀባይነት ካገኘ ይኸ ስኬታማ ነው 
ማለት ይቻላል፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ እንግዲህ ቀደም ሲል 
ከዚህ ከቃለምልልሳችን በፊት አንድ ነገር 
አንስተን አውርተን ነበርና የትውልድ 
ቅጥልጥሎሽ ነው ሀገር ማለት፤ ታሪክ 
ማለትና የቀደሙት ሰዎች በሄዱበት 
መንገድ ነው እነሱ በዘረጉበት መንገድ 
ነው እና ደግሞ ሌላውን መንገድ 
እየቀየሰን የምንጓዘው፡፡ መሰረቱ ባይኖር 
ኖሮ አዲስ ነገር ነው የምንፈጥረው 
ማለት ነው፡፡ እያንዳንዱ ትውልድ  
በኖረበት ዘመን ላይ የራሱን አሻራ ጥሎ 
ማለፉ ግድ ነውና ከጓደኞቼ ጋራ ሁኜ 
በዚህ መንገድ ጥሩ ነገር አድርጌአለሁ  
አሁን ቁጭ ብዬ ሳስብ  ህልናዬን ደስ 
ለዋል ብለው የሚሉት ነገር እስቲ ወደ 
ኋላ ልመልስዎትና  ጥቂት ነገር ማንሳት 
ቢችሉ ደስ ይለኛል፡፡

አቶ ወዳጅ፡ ቅድምም እንዳነሳነው 
የማዕድን ልማት ነገር በሀገራችን ገና 
ጀማሪ ነን  እና አሁንም  እኔም በስራ 
በምሰማራበት ጊዜ ገና ጀማሪ ነበርን 
አሁንም እዚያው ነን፡፡ የሚያሳዝነው 
እሱ ነው፡፡ ግን ስራ ላይ በነበርኩበት 
ጊዜ ከሰራናቸው እንዳልከውም ከጓደኞቼ 
ጋር ሁኜ የሰራናቸው ከስራ ባልደረቦቼ 
ጋር ሁነን የሰራናቸው ነገሮች ውስጥ 
ጎልተው የሚታዩ በተለይ ኢትዮጵያ 
ማዕድን ሀብት ኮርፖሬሽን የሚባል 
ድርጅት ከተቋቋመ በኋላ የተጀመሩት 
ፕሮጄክቶች ናቸው፡፡ እነዚህን 
ፕሮጄክቶች በአንደኝነት መጀመሪያ ደረጃ 
የለገደምቢ ወርቅ ልማት  ድርጅት ተብሎ 
ተቋቁሞ የወርቅ ምርት ለመጀመሪያ ጊዜ 
በዘመናዊ መንገድ የተቋቋመው በአሁኑ 
ጊዜ ወደ ግል ተዛውሮ ወደ ሚድሮክ  
ጎልድ ይባላል፡፡ ያ ዋነኛው ነው እላለሁ፡
፡ ከዚያ ድርጅት መቋቋም ጋር የተገኙ 
ልምዶች አሉ፡፡ ዋናው ግን  የሰው ኃይል 
ስልጠናው ነው፡፡ በዚያ ሰበብ የስልጠናው 
ጂኢሎጂስት፤ የማዕድን መሀንዲስ፤ 
የሲቪል፤መካኒ ካል፤ኤሌክትሪ ካል 
መሃንዲሶች የማነጅመንት ሰዎች 
የሳፕላይ ሰዎች በርካታ ናቸው፡፡ 

በቴክኒሽያን ደረጃም በጥገና ስራ  ዘመናዊ 
በሆነ ከፍተኛ መሳሪያዎች ጥገና ስራ 
አብዛኛዎቹ እነዚህ ያነሳኋቸው ሰዎች  
ያንን ድርጅት ለማቋቋም መጀመሪያ 
ከትምህርት ቤት ወጥተው  ሰልጥነው 
በዚያው ተምረው ይኸንንም ድርጅት 
ፈጥረው አሁንም ለ25 አመታት ወርቅ 
እያመረተ ያለ ድርጅት ነው፡፡ ይኸ 
ከፍተኛ ነው ብዬ እላለሁ፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ አንድ ጥናት ሳይ 
የኢትዮጵያ መንግስት በማዕድን ዘርፍ 
ያወጣው አንድ ጥናት አለ፡፡ እንደ 
ተግዳሮት ከቀረቡት ነገሮች መካከል 
አንዱ የማዕድኑን ዘርፍ ወደፊት 
ለማሳደግ ችግር ተብለው ከተዘረዘሩት 
ነገሮች አንዱ የባለሙያ እትረት በሚል 
የተቀመጠ ነገር አይቻለሁ፡፡ አንድ 
አምስት ነገር ተዘርዝረው ማለት ነው 
እና ገንዘብ እንደ አንዱ ነው የተነሳው 

ሌሎች ሌሎች ነገሮችም እንዱሁ 
ተነስተዋልና  እንዳው የባለሙያ እጥረት 
በዘርፉ ላይ አለ?  
  
አቶ ወዳጅ፡ እንግዲህ የባለሙያ 
እጥረት ብንሰራበት ኖሮ ያጥረን ነበር፡
፡ እኔ እስከማውቀው ድረስ የባለሙያ 
እጥረት በተለይ በጂኦሎጂው ሙያ 
ዘርፍ  የለም እላለሁ፡፡ አሁን ላለን ስራ 
አያጥርም፡፡ በማዕድን ምህንድስናው መስክ 
ሊያንሱ ችላሉ፡፡ እነሱም ቢሆን ስራው 
እስካልተፈጠረ አነሰን ማለት አንችል 
በአሁኑ ጊዜ  መነሻው ግን ማዕድኑን 
ፈልጎ ማግኘት፤ በአስተማማኝ ደረጃ 
ይህ ማዕድን ክምችት እዚህ ቦታ ላይ 
ይገኛል፡፡

በዚህ መጠን፤ በዚህ ይዘትብሎ ለማለት 
የሚስችለው የማዕድን ባለሙያ  በበቂ   
አለ፡፡ የሌለው ገንዘቡ ነው፡፡ ለዚህ ፍለጋ 
እና ምርመራ ላይ የምውለው ገንዘብ ቅድም 
ሪስክ ካፒታል ያልኩት የለም፡፡ በሀገር 
ውስጥ አነስተኛ  ነው፡፡ መንግስት በዚህ ላይ 
ሊሰማራ አይችልም፡፡  በፖሊሲ ደረጃ በግሉ 
ዘርፍ እንዲሰራ ይፈለጋል፡፡  የውጪዎቹ 
እንዲመቱ ደግሞ  ከሌሎች ሀገሮች ጋር 
መወዳደር አለብን፡፡ ፖሊሲያችን መስተካከል 
አለበት፡፡ ምን ኤነት ትርፍ ያስገኝልኛል 
ብሎ አስቦ ነው የሚመታው የውጪው 
ኢንቨስተር፡፡ ይኸ ገንዘብ የማግኛ ምንጩን 
ማዳበር እንጂ የሰው ኃይል እጥረት ላለው 
እንቅስቃሴ  አያንስም ነው፡፡ በብቃት አሉ፤ 
ከፍተኛ ልምድ ያላቸው አሉ፡፡ ከዚህ 
አልፈው ውጭ ሀገር ሄደው እየሰሩ ነው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ የማዕድኑን ዘርፍ ሲመሩ 
እንዳው ባህሪያዊ የሆነ ነገር ያው 
መሪነት በሳይንስ ራሱን ችሎ አንድ 
ነገር ቢሆንም አንዳንድ ጊዜ ባህሪያዊ  
ይሆናል የምንመራውን አይነት መስሪያ 
ቤት መልክ  ይይዛልና  እንዲያው 
ማዕድን የተለየ ባህሪያዊ ነገሩ በአመራር 
ረገድ ምንድነው ይላሉ?

አቶ ወዳጅ፡ እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት 
በባህሪው ማዕድን  የሚገኘው በከተማ 
ውስጥ አይደለም፡፡ ከከተማ ርቆ መሰረተ 
ልማት ብዙ ባልጠነከረበት  አካባቢ 
ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ እንኳን እየተሻሻለ 
ነው፡፡ ያ በመሆኑ በሪቅ ቦታዎች ላይ 
ከህዝብ ተነጥሎ አገልግሎቶች አናሳ 
በሆኑባቸው አካባቢዎች  መስራት 
ዋናው የማዕድን ባህሪው ነው፡፡ 

በመጀመሪያ እኔ አዶላ ሄጄ በምሰራበት 
ጊዜ ምግብ እንኳን ለማግኘት ያቅተን 
ነበር፡፡ ያንን ምግብ አዘጋጅቶ የሚቀርብ 
በአካባቢው አልነበረም፡፡ ሁላችንም 
ወንደላጤዎች ነበርን፡፡ የኛ ደግሞ ባህል 
እንደምታውቀው ወደ ኩሽና ውስጥ 
ገብቶ ምግብ የመስራ ልምድ የለንም፡፡ 
ስለዚህ ሁልጊዜ የምንጠብው ሰው ሰርቶ 
እንዲሰጠን ነው፡፡ እዚያ ሪሞት በሆነ ቦታ 
ደግሞ ሰራተኛም አይገኝም፡፡ ስለዚህ ይኸ 
በመሆኑ ወደዚያ አካባቢ የምትልካቸውን 
ሰራተኞች በስራቸው ላይ መከታተል 
ብቻ ሳሆን የማህበራዊ፤ የኑሯቸውን 
ሁኔታም ማየት ያስፈልጋል፡፡ የሞኖሪያ 
ቤት ሰርተን መስጠት አለብን ከነሙሉ 
ዝግጅቱ ጋር፡፡ ምግብ ሊገኙበት 
የምችሉበት ካፍተሪያ ማዘጋጀት አለብን፡፡ 
ህክምና ማግኘት የሚችሉበት የህክምና 
ዝግጅት መደረግ አለበት፡፡ ተደርጓልም፡፡ 
እንግዲህ የማንገባው በሃይማኖት ነክ 
ብቻ ነው፡፡ አልሰራንላቸውም፡፡ ቀደም 
ሲል የነበሩት ቤተክርስቲያንም በመስራ 
ተሳትፎ አድርገዋል፡፡ በኛ ጊዜ ግን 
በእነዚህ በነገርኩህ የማህበራዊ ጉዳዮች 
ላይ ብቻ ነው ድጋፍ የምንሰጠው፡፡ 
ስለዚህ የተለየ ጠባይ ሆና ማዕድኑ 
ከሚገኝበት ቦታ አንጻር በሌላ አካባቢ፤ 
በከተማ አካባቢ ኖረህ የማታስባቸውን 
ነገሮች አስበህ፤አዘጋጅተህ ለሰራተኛው 
ማቅረብ የተለየ ያደርገዋል የማዕድኑን 
አመራር፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ እስቲ እርስዎ እንዳው 
እንደ መሪ ለአንድ መሪ በጣም ትልቅ 
ትኩረትና ትልቅ እሴት ትልቅ ዋጋ ነው 
ብለው የሚሉት ምንድን ናቸው፡፡ 

አቶ ወዳጅ፡ ሰው ነው፤ ሰራተኛ ነው፡፡ 
ማንኛውም ድርጅት ማዘጋጀት አለበት 
ብቁ የሰው ኃይል ነው፡፡ ስለዚህ ትልቁ 

ወደ ገጽ 11 ዞሯል
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 አንዳፍታ ... (ከገጽ 10 የዞረ)

 ህግን ወደኋላ ... (ከገጽ 7 የዞረ)

ለአፍሪካ መዋቅራዊ... (ከገጽ 2 የዞረ)

ሀብቱ የሰው ኃይል ነው፡፡ ማሰልጠን 
አለበት፤ መንከባከብ አለበት፡፡ ለስራው 
የሚያስፈልገውን መሳሪያና ሌሎች 
ዝግጅቶች ማቅረብ አለበት፡፡ ግን ዋናው 
ማዕከሉ ሰው ነው፡፡ ሰራተኛ ነው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ አሁን እያደረጉ ያሉት 
ሰዎችን ያማክራሉ ማለት ድርጅቶችን 
ያማክራሉ እና የዚህ የአማካሪነት 
ስራ ለሀገራችን አሁን በተለይ እየሰፋ 
ቢመጣም አሁን  ጥሩ ነገር አለ ፡፡ 
እንቅስቃሴዎች አሉ፡፡ ብዙ አይታወቅም 
የአማካሪነት ስራ፡፡ አማካሪነት ስራ 
የሚለው ራሱ ብዙ አይታወቅም፡፡ በጣም 
በብዙ ሀገሮች ስራ ከመጀመሩ በፊት 
አማካሪዎችን ማማከር በጣም የተለመደ 
ነገር ነው፡፡ ትልቅ ዋጋ አላቸው ትልቅ 
ስፍራ አላቸው፡፡ እንዳው እዚህ ላይ 
ትንሽ ነገር ብንል ደስ ይለኛል፡፡ 

አቶ ወዳጅ፡ እንግዲህ የአማካሪነት  ስራ 
በሀገራችን  የተለመደ ነው፡፡ ቀደም 
ሲል አልነበረም፡፡ አማካሪ እንግዲህ 
የምታማክረውን አካል ነው፡፡ ብዙውን ጊዜ 
እንግዲህ እኛ የመንግስት መስሪያቤቶች 
ጋር ነው የምንሰራው፡፡ የግሎች ጥቂት 
እንሰራለን፡፡ የመንግስት ድርጅቶች 
የመንግሰት መስሪያ ቤቶች  አማካሪነትን 
በሚገባ ያውቃሉ፡፡ እና በአግባቡም 
ይቀጥራሉ አማካሪዎችን፡፡ የግሉም 
የበለጠ ሊሰራ ይገባል የግል ባለሀብቶች 
የግል ድርጅቶች ለአማካሪዎች ሊሰጧቸው 
የምችሉት አገልግሎት ወይንም ትቅም 
በተሟላ ሁኔታ ያውቃሉ ማለት 
አልችልም፡፡ ምክርን እንዲሁ አስፈላጊ 
ስለሆነ ወይም የባንክ ብድር ለማግኘት 
ሲባል በስራ ላይ ሊያውሉት የምችሉትን 
ነገር ሁሉ አዘጋጁልን እያሉ የሚመጡ  
የግል ድርጅቶች አሉ፡፡ ዋናው ግን ምክር 
ግን የሚጠይቀው ስራውን ለማሻሻል 
በጥሞና፤ በሀቅ ለስራዬ ያስፈልገኛል ብሎ 
ምክር የሚጠይቅ ጥቂት ነው፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ለስራ መሪዎች በጣም 
አስፈላጊ ነው አይደለ?

አቶ ወዳጅ፡ አማካሪዎች ለስራ መሪዎች 
በጣም አስፈላጊዎች ናቸው፡፡ ግን ስራ 
መሪዎቹ ይቀበላሉ ወይ ነው፡፡ እና 
የሚቀበሉ አሉ ብዙዎች አማካሮዎችን 
ፈልገው አድነው ስራ ላይ የሚውሉ 
አሉ፡፡ ግን ብዙዎች ደግሞ አንድን አላማ 

ለማሳካት ሲባል ብቻ አስፈላጊ ስለሆነ  
አስፈላጊ ነገር ስለሆነ ለምሳሌ የባንክ 
ብድር ለማግኘት የአዋጭነት ጥናት 
አቅርቡ ስለሚባሉ ያንን ያቀርባሉ ግን 
ያ የአዋጭነት ጥናት ከእውነት የራቀ 
ሊሆን ይችላል፡፡ ተጽዕኖም ለማድረግ 
ይሞክራል፡፡ ስለዚህ በሀገራችን የአማካሪ 
ስራ ግንዛቤው ገና መታየት ያለበት  
ነው፡፡

ቻምበር ቲቪ፡ እንዲያው ከባህላችን 
የመነጨ ይሆን አቶ ወዳጄ ምናልባት 
ይኸ ነገር  እንዳው ምክር መክሮኝ 
እንዴት ገንዘብ ይጠይቀኛል አይነት 
ምክር ብዙ ጊዜ ልገሳ ነው እኛ ሀገር፡፡

አቶ ወዳጅ፡ ልክ ነው ዋጋ  አይሰጡትም 
የምክር ነገር ብዙ ጊዜ በባህላች በነጻም 
የሚገኝ ነው፡፡ አንድ ሽማግሌ ወይም 
ጓደኛ ታማክራል፡፡ ያ አይከፈልበትም፡፡ 
እንዳልከው ከዚያ የመነጨ  በስራውም 
አለም በንግዱም አለም ለሚሰራው ስራ 
የሚፈልገውን ምክር በነጻ ቢሰጠው 
የሚፈልግ ሞልቷል፡፡ ያንተ ጊዜ 
ቁጥር ውስጥ ሳይገባ፡፡ በዚያም ሰርተህ 
መኖር እንዳለብህ ሳይገነዘብ፡፡ ስለዚህ 
በከፊል እንዳልከው ከባህልም አንጻር 
ምክር በነጻ የሚሰጥ ወገናዊ ስራ ነው 
እንጂ የሚከፈልበት አይደለም ብለውም 
ሊያስቡ ይችላሉ፡፡ 

ቻምበር ቲቪ፡ ግን እንዳው እንደርስዎ 
ያሉ አሁን በጣም ብዙ አመት  ስራ 
ልምድ ያላቸው ሰዎች ብዙ ሲመሩ የኖሩ 
ሰዎች እንደዚህ በጡረታ ከተገለሉ በኃላ  
በህይወት ዘመናቸው ውስጥ ያፈሩትን 
ትልቅ ልምድ ለሌሎች ማካፈል በራሱ 
እኮ ትልቅ ነገር ነው፡፡ ሰዎችም 
ሊጠቀሙበት የሚገባ ነገር  ይመስለኛል፡፡ 

አቶ ወዳጅ፡ ልክ ነው፡፡  የአማካሪነት 
ስራ እኮ እንግዲህ አንዱ ያንን 
መንገድ ይሰጠዋል፡፡ ማለት አማካሪነት 
በሽማግሌዎች ብቻ የሚደረግ 
አይደለም፡፡ በእርግጥ ወጣቶች 
የአማካሪነት ስራ በሚሰሩበት ጊዜ የበለጠ 
ኃይልም ተነሳሽነትም  ስላላቸው 
አማካሪነት የዕድሜ ገደብ የለውም፡፡ 
ይበልጥ ግን ብዙ ልምድ ያላቸው ሰዎች 
ከነበራቸው ልምድ ለአዲስ ድርጅቶች፤ 
አዲስ ኃላፊዎች ሪዎች ሊሰጡ ይችላሉ፡
፡ያንን ተገንዝበው መጠየቅና ማወቅ 
ይጠቅማል፡፡ 

ለፍጆታ ከሚውለው ሐብት አኳያ 
መታየት ያለባቸው የፖሊሲ ጉዳች 
የሚከተሉት ናቸው 

ሀ.  በግልና መንግስታዊ በሆኑ 
ፍጆታዎች መካከል ያለው ልዩነት 
እንዲሁም በኢንቨስትመንትና 
በአጠቃላይ የፍጆታ መጠን ያለው 
ልዩነት ማመጣጠን 

ለ. የወጪ ንግድ ለኢኮኖሚያዊ ዕድገት 
ያለው ከፍተኛ አስተዋጽኦ መቃኘት 

ብዙ የኢኮኖሚ ምሁራን የሚስማሙበት 
ጉዳይ የመንግስት ፍጆታ ከጠቅላላ አገራዊ 
ሐብት ጋር ያለው ድርሻ ከፍተኛ መሆን 
የአፍሪካን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት ወደ ኋላ 
የጎተተው መሆኑ ነው፡፡ በ1990ዎቹ 
አፍሪካ ምንም አይነት ዕድገት ያላሳየችበት 
ወቅት ሲሆን፣ በ2000ዎቹ ደግሞ 
የአፍሪካ ዕድገት ማቆጥቆጥ የጀመረበት 
ጊዜ ነው፡፡ አፍሪካ ዕድገት ማሳየት 
በጀመረችባቸው ጊዜያት፣ የመንግስት 
ፍጆታ ከአጠቃላይ አገራዊ ሐብት 
ጋር ሲነጻጸር የነበረው ድርሻ እየቀነሰ 
የመጣበት ጊዜ ነው፡፡ በተመሳሳይ መልኩ 
የግል ፍጆታ ድርሻም እየቀነሰ የመጣበት 
ጊዜ ሲሆን፣ የነዚህ ፍጆዎች እየቀነሰ 

መምጣት ለኢንቨስትመንት መስፋፋት በር 
የከፈተ ነበር፡፡ 

የአፍሪካ የውጪ ንግድ የነበረው ድርሻ 
በአንጻሩ ከዜሮ በታች ሲሆን የወጪ 
ንግድ ለማስፋፋት የተሻለ ፖሊሲ እና 
ምቹ ከባቢያዊ ሁኔታ የፈጠሩ አገሮች 
ደግሞ የተሻለ ውጤት ያገኙበት ነው፡
፡ በዚህ ረገድ እንደምሳሌ የምትጠቀስ 
ሞሪሺየስ ስትሆን ምንም እንኳን 
ሞሪሺየስ ነዳጅ አምራች አገር ባትሆንም 
የወጪ ንግድ ፖሊሲዋ እና ሌሎች 
ዕድገትን የሚያፋጥኑ ፖሊሲዎች እና 
መዋቅራዊ ለውጥ ተግባራዊ በማድረጓ 
በአፍሪካ የተሻለ ለውጥ ማምጣት 
ከቻሉት አገሮች መካከል በቀዳሚነት 
ትጠቀሳለች፡፡ በአሁኑ ወቅት ሞሪሺየስ 
መካከለኛ ገቢ ካላቸው የአፍሪካ አገሮች 
መካከል አንዷ ስትሆን በ2015 የነበረው 
የነፍስ ወከፍ ገቢ 10, 361 የአሜሪካን 
ዶላር ነው  ፡፡ 
 
የሞሪሺየስ መንግስት ከወሰዳቸው 

የፖሊሲ እርምጃዎች መካከል
- በአግባቡ የተደራጀ የወጪ ንግድ 

ማቀነባበሪያ ቀጠና /export pro-
cessing zone/  ማቋቋም 

- ከንግድ ሸሪኮች ጋር ያደረጋቸው 
ንግድ ነክ ውሎች 

- ለትምህርት ከፍተኛ በጀት መመደብ 
- ተወዳዳሪ የሆነ የውጭ ምንዛሬ 

መጠን እና ለቢዝነስ አመቺ የሆነ 
ከባቢያዊ ሁኔታ መፍጠር 

- ተቋማዊና የፖሊሲ ለውጦች 
ተግባራዊ ማድረግ 

በአጠቃላይ ሲታይ በአፍሪካ የተወሰደው 
መዋቅራዊ ሽግግር በጣም ውሱን ሲሆን፣ 
ለውጥ ተደርጎባቸዋል የሚባሉትም 
ቢሆን ዝቅተኛ ምርታማነት ያላቸው 
የግብርና ስራዎች ይህ ነው የሚባል 
የምርታማነት ዕድገት የሌላቸው 
በከተማ ውስጥ የሚከናወኑ መደበኛ 
ያልሆኑ (Informal Sectors) ስራዎች 
የተደረጉ የሰዎች ዝውውር ናቸው፡፡ 
በሌላ በኩል በምስራቅ ኤሽያና በላቲን 
አሜሪካ የተደረጉ የሰዎች ፍልሰት (La-
bor Migration) ከዝቅተኛ ምርታማነት 
ላይ የተሰማሩ የግብርና ስራዎች ወደ 
ከፍተኛ ምርታማነት ያላቸው የማምረቻ 
ኢንዱስትሪዎች በመሆኑ ለመዋቅራዊ 
ሽግግሩ መፋጠን ከፍተኛ አስተዋጽኦ 
አላቸው፡፡

ድረስ መልካም አስተዳደርን ማስፈን 
አይቻልም፤ አቅራቢው ያሉ ሲሆን 
አክለውም የሚከተለውን ጨምረዋል፡፡ 

ሲቪል/ፖለቲካዊ መልካም አስተዳደር 
ካልተስተካከለ የኩባንያ መልካም 
አስተዳደር አይስተካከልም፡፡ ምክንያቱም 
አቃፊውን መልካም አስተዳደር 
የሚመራው አካል ፍርድ ቤቱን በተለያየ 
መንገድ ለፍላጎቱ እንዲስማማ አድርጎ 
ይመራዋልና ነው፡፡ መልካም አስተዳደር 
ካለ የኩባንያ መልካም አስተዳደር 
ማምጣት ቀላል ነው፤ ከሌለም ጉዳቱ 
የዛን ያህል ነው፡፡ የህግ የበላይነት ዋናው 
ጉዳይ ነው፡፡ 

ሁለተኛው አቅራቢ በመልካም አስተዳደር 
የተለየ እይታ ላይ ዝግጅት ካቀረቡ በኋላ 
ውይይት ተደርጓል፡፡ ከተሳታፊዎች 
የተለያዩ ሃሳቦች ተነስተዋል፡፡ ሰዎች በኮታ 
ሳይሆን በብቃታቸው ሙያንና ባለሙያን 
ማገናኘት ይገባል፡፡ መንግስትም ለችግሩ 
እውቅና በመስጠት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ 
በሌላ ጉዳዮች ተጠምዶ መቆየቱንና 
አሁን መልካም አስተዳደር ጉዳይ ላይ 
እያተኮረ እንደሆነ እየተገለጸ ነው፡፡ ከዚህ 
አንጻርም መሰራት ያለበት ስራ ሰፊና 
ጥልቅ ለመሆኑ እየታየ ነው፤ የሚሉና 
ሌሎች ጥቆማዎች የተሰነዘሩ ሲሆን 
አንዳንዶቹም ለአብነት የሚከተሉት 
ይገኙበታል፡፡  
          
በሰሞኑ የኮንዶሚኒየም ኢንቬንቶሪ 
ያወጣቸው ብዙ የአስተዳደር ግድፈቶች፣ 
ሪል እስቴት ኩባንያዎች በህዝብ 
ላይ እያደረሱ ያለው ውጣ ውረድ፣ 

ጊዜ ያለፈባቸው መድሃኒቶች ወደ 
ሃገሪቱ መግባታቸው ይህም በጤና 
ጥበቃ ሚኒስቴርም የተገለጸ መሆኑ፤ 
የሚሉትና ሌሎች በማሳያነት የተጠቆሙ 
ሲሆን በማከልም የችግሩ አሳሳቢነት 
እንደሚከተለው ተገልጿል፡፡ 

የሚሰማው ሁሉ የሚያስፈራ ነው፡፡ 
በዚህ ሁኔታ ከተቀጠለ ለቀጣዩ ትውልድ 
ለማስረከብ ማስተላለፍ መቻል አስቸጋሪ 
እነደሚሆን ተገልጿል፡፡ 

እያንዳንዳችን ድርጅቶቻችንን 
እንፈትሽ፤ የሚለው ሃሳብ አጽእኖት 
ተሰጥቶታል፡፡ መልካም አስተዳደር 
መሟላት ያለበት ዝቅተኛ መስፈርት 
የሚሆንበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም፡፡ 
በአፍሪካ 29 ሃገራት የኩባንያ መልካም 
አስተዳደር ተግብረዋል፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ግን ህጋዊ እውቅና ለተቋሙ 
አልተሰጠውም፡፡ አንዳንድ የመንግስት 
ሃላፊዎች በኢትዮጵያ መልካም 
አስተዳደር ተቋም የዳይሬክተሮች 
ቦርድ አባላት ላይ ፊታቸውን 
እንደሚያዞሩባቸው ተገልጿል፡፡

ጉዳዩ የመንስት ብቻ አይደለም ሁሉን 
ኢትዮጵያዊ ይመለከታል፡፡ ኢትዮጵያ 
ውስጥ ህግ የለም የሚል አቋም 
እንደሌላቸውና ይልቁንም ጥያቄው 
ያለው ህግ ይከበር የሚል እንደሆነ 
ተስተጋብቷል፡፡ በማከልም፤ የመንግስት 
ንቅናቄ አለ፤ ከዛም አንጻር ነጋዴው 
ያራሱ ንቅናቄ ይኑረው፤ በማለት 
ማሳሰቢያ ተሰጥቷል፡፡

ለኩባንያ መልካም... /ከገጽ 3 የዞረ/

ባሉት እና ገዢ በሆኑት የጉምሩክ ሥነ 
ሥርዓት አፈፃፀም መሰረት ማድረግ 
በማነስ የተከፈሉ ወይም ያልተከፈሉ 
ቀረጦችን እንዲሰበሰቡ ማድረግ 
ነው፡፡የህግ መጣስ ግኝቶች ከታወቁ 
ባለስልጣኑ የፍትሐ ብሔር እና 
የወንጀል ክሶችን አግባብ ባለው ህግ 
ከማቅረብ በተጨማሪ በማነስ የተከፈሉ 
ወይም ያልተከፈሉ ቀረጥና ታክሶችን 
አሁን ባለው ህግ መሰረት ወደኋላ 
እሰከ አምስት ኣመታት ድረስ መሄድ 
ይችላል፡፡

ይሁን እንጂ በኢትዮጵያ የህግ ሥርዓት 
ባለስልጣኑን ወይም ኦፊሰሮቹን አዲስ 
መመሪያ ከፅንሱም ሆነ ከመወለዱ 
አስቀድሞ ዲክሌር ተደርገው ወደ አገር 
በገቡ ዕቃዎች ቀረጥና ታክሱ ባሉትና 
በነበሩት ህጎችና አሰራሮች መሰረት 
ተሰልቶና ተከፍሎ የተጠናቀቀባቸው 
ላይ ዲክላሬሽናቸው በአግባቡ የተዘጉ 
እና የተበተኑትን መልሶ በመመርመር 
የዘፈቀደ፣ ፍትኃዊ ያልሆነ፣ጨካኝ 
እና ኢፍትሐዊ የቀረጥ እና የታክስ 
የይገባኛል ጥያቄ ለማቅረብና ለማስከፈል 
ምንም ዓይነት የሚፈቅድ የለም፡፡

ከዚህ በተጨማሪም በሚደንቅ ሁኔታ 
አብዛኞቹን የንግዱን ማህረሰብ 
አባላት እንዲከፍሉ በተጠየቁት 
ክፍያዎች ላይ እየገጠማቸው 
ያለው ተግዳሮት ግን ይህው ነው፡፡

ከዚህ በተጨማሪ፣ በአስመጪው 
ወይም በግብር ከፋዩ ዘንድ ምንም 
ዓይነት ጥፋት ሳይኖር በጉምሩክ 
አዋጅ አንቀፅ 122(2) መሰረት አንሶ 
ተከፍሏል በተባለው እና የንግዱ 
ማህበረሰብ እንዲከፍል በተጠየቀው 
የቀረጥ እና የታክስ ክፍያ ላይ 

“የ10% ቅጣት እና በባንክ ወለድ 
መጣኔ” ወለድ መሰረት ተጨምሮበት 
እንዲከፈል ማስታወቂያው ያዛል፡፡

ማናቸውም ህጎች የግብር ህጎችን ጨምሮ 
የሚወጡት እና የሚፈፀሙት ወቅታዊውን 
እና ወደፊት ያለውን ማህበራዊ ግንኙነት 
ላይ ተፈፃሚ እንዲሆኑ፣ እንዲገዙና 
እንዲያስተዳድሩ በሚል ነው፡፡ የቀረጥ እና 
የታክስ ህጎች የሚጣሉት፣ የሚቀርጡትና 
የሚሰበስቡትም በዚሁ መሰረት ነው፡
፡ ማናቸውም ዓይነት ቀረጦችና ታክሶች 
ህጎች በግልፅ ሳይወጡ፣ ሳይታወጁ 
ሰለ ቀረጥ አጣጣላቸው እና ስለቀረጥ 
አሰባሰቡ የዋጋ አተማመን ስልቶች ህግ 
ሳይኖር ቀረጥ እንዲሰበሰብ አይፈቀድም፡
፡ የተሻሻለው የኪዮቶ ኮንቬንሽን ላይ 
የቀረጥ እና የታክስ መጣኔ በይፋ 
በወጣ መንግስታዊ ህትመቶች ላይ 
መታተም ያለበት ስለመሆኑ፣ የቀረጥ 
እና የታክስ አከፋፈል የተለዩ ስልቶች 
እንዲሁም ዕቃዎች ዲክሌር ሲደረጉ 
የሚከሰቱ ስህተቶችን ለማረም እና 
በስህተቱ ምክኒያት ሳይሰበሰቡ የቀሩ 
ወይም በማነስ የተከፈሉ ቀረጥና 
ታክሶች የሚሰሉበትና በህግ አግባብ 
የሚከፈሉበትና የሚሰበሰቡበት 
መንገዶችን ይደነግጋል፡፡ በበርካታ 
አገሮች የህግ ስርዓት ጉምሩክ በራሱ 
ስህተት ወይም በወቅቱ በነበረ 
የጉምሩክ ኦፊሰሮች ወይም የጉምሩክ 
አስተላላፊዎች አጠቃላይ ልምድ 
እና አሰራር ምክኒያት ለምሳሌ እንደ 
ህንድ በመሳሳሉ አገሮች ቀረጥ እና 
ታክስ አንሶ ተከፍሎ ቢገኝ ቀረጥ እና 
ታክሱን ለመሰብሰብ የሚታቀብበት 
ሁኔታዎች አሉ፡፡

አዲሱን መመሪያ ዕቃዎች በወደብ 
አካባቢ ሲራገፉ ሲጫኑ ሲከማቹ 
ወዘተ.. የሚያስከትሉትን ወጪዎች 

በቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ውስጥ 
ለማካተት ሊሰሉበት የሚቻልበትን 
ስልቶችና ዘዴዎች ለማውጣት አስገዳጅ 
የሆነበትን ጭብጦች በአብዛኛው 
በመልቲ ሞዳል ትራንስፖርት በማይሸፈኑ 
ውሱን ክልሎች ውስጥ የሚሸፈኑ ናቸው፡
፡ ይሁን እንጂ በባ፤ስልጣኑ መስሪያ ቤት 
እየተሰጠ ያለው የክፍያ ማስታወቂያ 
እስከአሁን ድረስ ያልሰነከ ከፍተኛ ንዝረት፣ 
ድንጋጤንና ጭንቀትን በእያንዳንዱ 
አስመጪ ነጋዴ ላይ እያደረሰ ይገኛል፡
፡ በዚህም ምክኒያት ጥቂቶች በቅፅበት 
የተጠየቁትን ክፍያ ለመክፈል እና 
የህንንም በተራዘመ ጊዜ እንዲከፍሉ 
ስምምነት ለማድረግ ተገደውም ሊሆን 
ይችላል፡፡ቀረጥ እና ታክስ ምንግዜም 
ቢሆን ፍትሐዊ ህጋዊና ተገቢነት 
ያለው እስከሆነ ድረስ ህጉን በማክበር 
ግብር ከፋዮች ሊከፍሉ ይገባል፡፡ በዚህ 
ረገድ የቀድሞ የስራ ጓደኞቼ አዲሱን 
መመሪያ በማዘጋጀት አስከአሁን 
በቀረጥ ማስከፈያ ዋጋ ውስጥ 
ሳይካተቱ ለዓመታት እንዲሁ ሲታለፉ 
የነበሩ ወጪዎች በሙሉ የህዝብን 
የቀረጥ አሰባሰብ ጥቅም ለማስከበር 
ሲባል የቱንም ያህል መመሪያው የህግ 
እና የአሰራር ጉድለቶች ቢኖሩትም 
እንዲካተቱ የሚያስችሉ የህግ 
ድንጋጌዎችን በማውጣት ተግባራዊ 
በማድረጋቸው ሊመሰገኑ ይገባል፡
፡ በሌላ በኩል ደግሞ መመሪያው 
ባልነበረበት እና ባልወጣበት ወቅት 
እንደነበረ እና እንደወጣ በማድረግ እና 
በዚህም መልኩ ግንዛቤ እንዲወሰድበት 
በማድረግ ወደኋላ ተጎትቶ ህጉ ተፈፃሚ 
ማድረግ በሙያው ረገድ ተገቢነት 
ያለው ተግባር አይደለም፡፡ የህግ 
አስከባሪ አካላት የጉምሩክ ኦፊሰሮች 
በተቻለ መጠን ለቅን ግብር ከፋዮች 
ታማኞች መሆን ይጠበቅባቸዋል፡፡  


