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የተከበሩ  አፈ- ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

  

ከሁሉ አስቀድሜ የ2013 ዓ/ም የመጀመርያው ሩብ አመት እቅድ አፈፃፀም ሪፖርት ለተከተበረው 

ም/ቤት ለማቅረብ በመቻሌ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በራሴ እና በከተማችን አስተዳደር ስም 

ለመግለፅ እወዳለሁ፡፡ 

 

እንደሚታወቀው በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአዲስ መልክ ዘርፈ ብዙ  የለውጥ 

እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ከጀመርን ሁለት አመት ተኩል ገደማ ሆኖናል፡፡ በዚህ የለውጥ ጉዞ 

መንገዱ ጠመዝማዛና አስቸጋሪ ቢሆንም ትልልቅ ውጤቶች የተመዘገቡበት እና  ባንፃራዊነት ዘርፈ 

ብዙ ችግሮችና ጉድለቶችም የታዩበት ሆኖ አልፏል፡፡  

 

የ2013 በጀት ዓመት ዕቅዳችን የተጀመሩ መልካም ስራዎችን አጠናክረን በማስቀጠል፣ ጉድለቶችን 

በማረምና ችግሮችን በመፍታት፣ ከተማ አቀፍ ራዕያችንን በሩቅ እያየን ለብልፅግና ጉዞችን መንገዱን 

እየጠረግን በመላው የከተማችን ነዋሪ ሙሉ ትብብር እና ድጋፍ በእናንተው የከተማ ምክርቤት 

አባላት ያላሰለሰ ጥረት እና የአመራራችን ብርቱ ፅናት ታክሎበት የህዝባችንን ኑሮ ሊያሻሽሉ 

የሚችሉ በርካታ ስራዎች ተጀምረዋል። 

 

በመሆኑም የሩብ አመቱ ስራ በዝግጅት፣ በተግባር እና በቀጣይ አቅጣጫ ስራ ተከፋፍሎ 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

 

የዝግጅት ምዕራፍ፡- 

የከተማችን አስተዳደር ከ2012 በጀት ዓመት የለውጥ ስራዎች ሊወሰዱ የሚገባቸውን በጎ ትምህርቶች 

በመውሰድ የከተማችንን የቀጣይ 10 ዓመት መሪ ፕላን እና የ 5 ዓመት ስትራቴጂክ እቅድ 

በማዘጋጀት፤ ከዚሁ የተቀዳውን የ2013 በጀት ዓመት ከተማ አቀፍ መሪ እቀዱን ለማሳካት ዙሪያ 

መለስ ርብርብ እያደረግን እንገኛለን፡፡ 

 

በዚሁ መሰረት በ2013 በጀት ዓመት የእቅድ ግቦች እና አቅጣጫዎችን ስናስቀምጥ፤ በዝግጅት 

ምዕራፍ ቅድሚያ የሰጠነው የለውጡ መሪ የሆነውን አመራር የማብቃት፤ የማደራጀት፤ ለስራ ዝግጁ 

የማድረግ እና የህዝብ ተሣትፎ ንቅናቄ  ሥራን ወደ ላቀ ደረጃ እንዲሸጋገር ማድረግን ነው፡፡  

 

የህዝብ ተሳትፎ ንቅናቄን በተመለከተ የሰራናቸው ሥራዎች ፤ 
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የክረምቱን ወቅት በመተጋገዝ እንዲያልፍ፤ በተለይ በሁሉም ክፍለ ከተሞች፣ ወረዳዎች፣ አዲሱን 

የዘመን መለወጪያ በዓል፤ የመስቀል  እና የእሬቻ በዓልን ምክንያት በማድረግ፤ ከምንግዜውም 

በተለየ፤ የተቸገሩ ወገኖቻችን በመርዳት፤ የጎዳና ልጆችን ማዕድ በማጋራት የተከናወነው ሥራ፤ 

በርግጥም መተሳሰባችንን እና አብሮነታችንን ያረጋገጥንበት፤ ወደፊትም ይሄው ተግባር እንደሚቀጥል 

ተስፋችን እንዲለመልም ያደረገ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

 

የተከበሩ አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክርቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች 

 

ህዝባችንን ከማሳተፍ አኳያ በጳግሜ ወር አምስቷ ቀናቶች “አዲስ አበባን፤  በአዲስ የተስፋ ብርሃን” 

በሚል ልዩ የንቅናቄ ሳምንት የይቅርታ ፤ የአብሮነት ፤ የአምባሳደርነት ፤ የምስጋና  እና የአዲስ 

ተስፋ ብስራት ቀን በሚል በመሰየም የከተማ አስተዳደራችን ከልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ጋር 

በመሆን በርከት ያሉ ፕሮግራሞችን አከናውኗል፡፡ 

 

ፕሮግራሙ በአማረ፤ በደመቀ እና ሁሉንም የከተማችን ነዋሪዎች በተለይም የመንግስት ከፍተኛ 

አመራሮች፣ የሃይማኖት መሪዎች፤ የንግዱን ማህበረሰብ፣ የእስፖርት ማህበረሰብ፣ የኪነጥበብ 

ማህበረሰብ፣ ወጣቶች፣ ሴቶችንና የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡን ጭምር ባሳተፈ መንገድ በአብሮነት፣ 

በፍቅር እና በአዲስ የተስፋ ብርሃን ውስጥ ሆነን አብረን ለመስራት የሚያግዝ ጥሩ መደላድል 

ፈጥሯል፡፡   

 

ከዚህም በተጨማሪ የዘመን መለወጫ በዓልን ተከትሎ የመጡት የመስቀል እና የእሬቻ በዓላትን 

ተንተርሶ ከተማችንን የሁከት ማዕከል በማድረግ የፖለቲካ ፍላጐታቸውን ለማሳካት ተቀናጅተው እና 

ተናበው እየሰሩ የነበሩ የጥፋት ኃይሎችን ዕቅድ በማክሸፍ  በአላቶቹ ስርአታቸውንና እሴታቸው 

ጠብቀው እንዲከበሩና በሰላም እንዲጠናቀቁ ማድረግ ተችሏል።  

 

ቀደም ብሎ በክረምት ወራት የተጀመረው የመስቀል አደባባይ ፕሮጀክት ግንባታ ሁኔታ ምእመኑን 

አሳስቦ የነበረ መሆኑን በመረዳት እንዲሁም የሆራ ፊንፊኔ ኢሬቻ በአል ማክበሪያ ቦታም በፍርድ 

ቤት እንዲታገድ ተደርጐ የነበረ በመሆኑ አመራሩ ሌት ተቀን ርብርብ በማድረግ  እና በመስራት 

የህዝባችንን ፍላጎት ለማርካት ተችሏል።  

  

እንደሚታወቀው አዲሱ አመራር ወደ ከተማው የተቀላቀለበት ወቅት በዚሁ ሩብ አመት መጀመሪያ 

ወራት ነው፡፡ በመሆኑም በአንድ በኩል በተለያየ አግባብ ከህዝቡ ለመተዋወቅ ያደረገው ጥረት በሌላ 
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በኩል ደግሞ የህዝቡን ስሜትና ጥያቄ ለማዳመጥ የሚያስችሉ የተለያዩ መድረኮችን አካሂደናል። 

በነዚህም መድረኮች የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ተወካዮችን፤ በየደረጃው በማወያየት ከህብረተሰቡ 

ገንቢና ጠቃሚ ሃሳቦችን ማግኘት እንድንችል እድል ፈጥሮልናል፡ 

 

ከሁሉም የውይይት መድረኮች ትምህርት የወሰድንበት ጉዳይ፤ ህብረተሰባችንን ቀረብ ብለን ችግሩን 

ካዳመጥነው እና ካሳተፍነው፤ እንዲሁም በቁርጠኝነት እና በአገልጋይነት መንፈስ ተግተን  

ከመራነው፤ ህዝቡ በባለቤትነት ስሜት የጋራ ችግሮቻችንን ለመፍታት ከአስተዳደራችን ጎን 

እንደሚቆም በተግባር ማየት ችለናል። በመሆኑም በየመድረኮቹ ከህብረተሰቡ የተነሱ የአስተዳደር 

ቅሬታዎች እና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥያቄዎችን በቀጣይ የተግባር ወራት ለነዋሪዎች ምላሽ 

ለመስጠት የሚያስችል ተስፋን፤ ትምምንን እና ምቹ መደላድልን ፈጥሮልናል፡፡ 

 

አመራርና ፈፃሚውን ማዘጋጀትን በተመለከተ:-  

የህዝባችንን መሰረታዊ ጥያቄ ለመመለስ እና ፈጣን አገልግሎት ለመስጠት ይቻል ዘንድ ከማዕከል 

እስከ ወረዳ 4896 አመራሮችን ለማሰልጠን ታቅዶ 4604 አመራሮች በለውጡ ስኬቶች፣ ተግዳሮቶች 

፣አንገብጋቢ የህዝብ ጥያቄዎች እና ቀጣይ አቅጣጫዎች ላይ ግንዛቤ ማስጨበጥ ተችሏል፡፡  

 

እንዲሁም በመካከለኛ አመራር ደረጃ የሚገኘው የመንግስት አስፈጻሚ አካላት ማለትም በየደረጃው 

ያሉ ወደ 8928 የሚደርሱ ዳይሬክተሮች እና ቡድን መሪዎችን፤ በፈፃሚውና በተገልጋይ እንዲሁም 

በአመራሩና በተገልጋይ መካከል ያለውን አገልግሎት አሰጣጥ ክፍተቶች ለመሙላት የሚያስችል 

ግምገማዊ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ8180 መካከለኛ አመራሮች ስልጠና መስጠት ተችሏል፡፡ 

በዚህ ስልጠና ውስጥ ያለፈ አመራርና ሰራተኛ በአንፃራዊነትና በጥቅሉ በአስተሳሰብና በተግባር 

መሻሻል ያመጣል የሚል ተስፋ ተጥሎበታል፡፡ 

 

ይህ በዚህ እንዳለ በዚህ ስልጠናና ተከታታይ ኮንፈረንስ እንዲሁም የህዝብ ውይይት የተነሱትን 

ችግሮች በአጠቃላይ በ2ዐ12 ዓ.ም እና የሩብ አመቱ አፈፃፀም ግምገማ፣ በአመራር ስርአታችን ላይ 

ያለውን ክፍተትና ችግር ምን ምን እንደሆነ ለመለየት የሚያችል ብዙ ግብአቶች ተገኝቶበታል፡፡  

 

በዚሁ መሰረት በአመራራችን ውስጥ የአስተሳሰብ፣ የአቅም፣ የስምሪት እና የስነ-ምግባር ችግር 

እንዲሁም የሴቶች እና የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተሳትፎ ክፍተት ያለበት መሆኑን ለይተናል፡፡ ይህም 

በውጤታማነቱና የማህበረሰብ ችግር አዳምጦ፣ ተረድቶ፣ ተግባራዊ ምላሽ መስጠት ላይ አሉታዊ 

ተፅእኖ ማሳደሩን ተገንዝበናል፡፡  
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ችግሮቹን በየደረጃው እየፈታን ለመሄድ የሚያስችሉ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች፣ የስምሪት 

ማስተካከያዎች፣ ሽግሽግና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን መውሰድ ግድ ብሎናል፡፡ በመርህ 

እንደምንናገረው ሁሉ፣ በተግባርም አመራር ጥሩ ሲሰራ የሚሸለም፣ ሲያጠፋ የሚጠየቅ መሆን 

ይገባዋል፡፡ ይህ ወደፊትም ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

 

ስለሆነም በክፍለ ከተማ ዋና ዋና አመራሮች ከላይ የተጠቀሱት ችግሮች መፍታትን ከግንዛቤ 

በማስገባት፣ ሙያና ብቃትን ማዕከል ባደረገ፣ የሴቶችና የከተማው ነዋሪዎች ተሳትፎን ትኩረት 

በመስጠት የአመራር ምደባ አከናውነናል፡፡ አንዲሁም የከተማውን ካቢኔ እና አንዳንድ ከፍተኛ 

የህዝብ ቅሬታ የሚነሳባቸው ተቋማትንም የአመራር ምደባ እንደገና ሰርተናል፡፡ በዚህም የሴቶችን 

ተሳትፎ ከ2ዐ% ወደ 35% ከፍ በማድረግ የከተማውን ነዋሪዎች ተሳትፎም ማሳደግ ችለናል፡፡  

 

ምንም እንኳን የአመራር ክፍተቶቻችንን ለመቅረፍ ብዙ ጥረት እየተደረገ ቢሆንም ዋናው መለኪያው 

ውጤት ስለሆነ አዲሱ አመራርም እራሱን ለዚሁ ለሚጠበቀው ተግባራዊ ውጤት ማምጣት መዘጋጀት 

ይኖርበታል፡፡  

 

የተግባር ምዕራፍ 

 

የተከበሩ አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

በበጀት አመቱ ከያዝናቸው ቁልፍ ስራዎች አንዱ የስራ እድል ፈጠራ ነው፡፡ በዚሁ መሰረት በበጀት 

አመቱ ለ280 ሺህ፤ በዚህ ሩብ አመት ደግሞ ለ42 ሺህ ዜጐች የሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ፤ 

ለ43 ሺህ ዜጐች የስራ እድል መፍጠር ተችሏል፡፡  

 

የተፈጠረው የስራ እድል በዝርዝር ሲታይ 8‚615 የዩንቨርሰቲ ምሩቃን፤1,891 የቴክኒክና ሙያ 

ምሩቃን ሲሆኑ፣ ከዚህ ውስጥ 29‚766 ሴቶች እና ቀሪዎቹ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡፡ እንዲሁም በከተማችን የመጀመሪያው ዙር የምግብ ዋስትና 

ፕሮግራም ተጠቃሚዎችን ወደ ዘላቂ ኑሮ ማሻሻያ ማሸጋገር  ስራ በተመለከተ 29,444 ተጠቃሚ 

የቤተሰብ ተወካዮችን ለማሸጋገር ታቅዶ 29,381 ማሸጋገር ተችሏል፡፡  
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ይህ አፈፃፀማችን ከጅምሩ ሲታይ በበጀት አመቱ ያስቀመጥነውን የስራ እድል ፈጠራ እቅድ ከወዲሁ 

ማሰካት እንደሚቻል ያመለክታል፡፡ ያም ሆኖ በከተማችን ካለው የስራ ፈላጊ ቁጥር አንፃር ከፊታችን 

ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅብናል። 

 

የንግድ ስርአቱን ከህገወጥ እና ኢ-ፍትሃዊ አመለካከት እና ተግባር ማላቀቅ እንዲቻል ከሸማቹ፤ 

ከንግድ ማህበረሰቡ እና ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን በተሰራው ስራ 3‚356 የንግድ ድርጀቶች 

ላይ የተለያዩ ህጋዊና አስተዳደራዊ የእርምት እርምጃዎች ተወስዶባቸዋል፡፡ 

 

የከተማችን ነዋሪዎች የኑሮ ውድነትን ለመቀነስ መንግስት በከፍተኛ ድጎማ  መሠረታዊ የፍጆታ 

ምርቶችን እንደሚያቀርብ ይታወቃል። በዚህም ዙርያ በባለፉት ሶስት ወራት ከ 60ሺህ ኩንታል 

በላይ ስኳር፤ ከ12ሺህ ኩንታል በላይ የስንዴ ዱቄት፤ ከ10 ሚሊዮን ሊትር በላይ የምግብ ዘይት 

ለሸማቹ ህብረተሰብ ለማሰራጨት ጥረት ተደርጐ አበረታች ውጤት ተገኝቶበታል፡፡ 

 

ከዚህ በተጨማሪ የመሰረታዊ ሸማቾች ህብረት ስራ ማህበራት ከአምራች ኢንዱስትሪዎችና ከአጎራባች 

የህብረት ስራ ማህበራት ጋር ባደረጉት የገበያ ትስስር መሰረት ከ20ሺ ኩንታል በላይ ጤፍ፤ ከ3,417 

ኩንታል በላይ ቀይ ሽንኩርት፤ ከ12,843 ኩንታል በላይ የሥንዴ ዱቄት እና ሌሎችም የፍጆታ 

እቃዎች ለሸማቹ ማቅረብ ተችሏል።  

 

በከተማችን የንግድ እንቅስቃሴ ከሚገኘው የታክስና ታክስ ነክ ካልሆኑ ገቢዎች እንዲሁም 

ከመዘጋጃቤታዊ አገልግሎት ነው፡፡ በዚህም መሠረት ባለፉት ሶስት ወራት 10.87 ቢሊዮን ብር 

ለመሰብሰብ ታቅዶ 9.99 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ ከዕቅዱ 91.12 በመቶ ማሳካት ተችሏል፡፡ 

ከባለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የ428 ሚሊዮን ብር እድገት ተመዝግቧል፡፡ 

 

እንደሚታወቀው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በታክስ ከፋዩ የስራ እንቅስቃሴ ላይ ያደረሰውን ጫና 

ለመቀነስ የከተማ አስተዳደሩ ካቢኔ በወሰነው ውሳኔ መሰረት የግብር እፎይታ እና የእዳ ስረዛ 

ተግባራዊ ተደርጓል፡፡ የታክስ ህግ ተገዢነትን ለማጠናከር እና የገቢ አሰባሰብን ውጤታማነት 

ለማሳደግ ከግብር ከፋዩ፣ ከዘርፉ ባለሞያዎች እና ከባለድርሻ አካላት ጋር ቀጣይ ስራዎች መስራት 

ይጠበቅብናል።  

 

የተከበሩ  አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 
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የከተማችን የትራንስፖርት ችግር ስር የሰደደና የከረመ ችግር መሆኑ ይታወቃል፡፡ በመሆኑም 

የህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦት እና ፍላጎትን ለማጣጣም እንዲሁም አገልግሎቱን ለማሻሻል 

አስተዳደሩ የተለያዩ እርምጃዎችን እየወሰደ ይገኛል፡፡ በተለይ በክረምት ወቅት በህብረተሰቡ ከፍተኛ 

የሆነ የትራንሰፖርት እጥረት ማጋጠሙ እጅግ ፈታኝ ሆኖ ነበር፡፡ ስለሆነም በተመረጡ አምስት 

የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ መስመሮች እንዲራዘሙ በማድረግ በአንዳንድ ተርሚናሎች 

ላይ የሚስተዋለውን የሰልፍ ርዝማኔ እና የቆይታ ጊዜ ማሻሻል ተችሏል። 

 

በተጨማሪም 196 የሚሆኑ የሀገር አቋራጭ እና አስጎብኚ ድርጅቶች አውቶቢሶችን መንግስት 

በቀድሞ ከፐብሊክ ስርቪስ፣ ከሸገር እንዲሁም ከአንበሳ አውቶቢሶች በተጨማሪ 56ዐ አውቶብሶች 

በኪራይ  ወደ ስምሪት በማስገባት ለህብረተሰቡ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል፡፡ 

 

እነዚህ መፍትሄዎች ለከተማ ነዋሪዎቻችን የአጭር ጊዜ እፎይታን የሚሰጡ ቢሆንም፣ ችግሩን 

ከመሰረቱ በዘላቂነት ለመፍታት ያስችል ዘንድ 3ሺ የሚሆኑ ዘመናዊ የከተማ አውቶቢሶች ግዢ፣ 

መንገዶችን የማሳለጥ ስራ፣ ተጨማሪ የፓርኪንግ ቦታዎችን በማዘጋጀትና የትራንስፖርት 

አገልግሎትን በቴክኖሎጂ ለማዘመን የተጀመሩ ስራዎችን በፍጥነት ለመተግበር ልዩ ትኩረት ሰጥተን 

እየሰራን እንገኛለን፡፡  

 

የባለፉት ሶስት ወራት የዝናብ ወቅት በመሆኑ ለመንገድ ግንባታ ስራ ምቹ ባይሆንም፣ 156 ኪ.ሜ 

የመንገድ ግንባታና ጥገና ማከናወን ተችሏልል። ከዚህም ውስጥ 24 ኪ.ሜ የአስፋልት፣ የኮብል፣ 

የጠጠር እና እግረኛ ግንባታ ስራዎችንና 132 ኪ.ሜ የአስፋልት፣ የድሬኔጅ፣ የጠጠር እና የእግረኛ 

መንገድ ጥገና ስራዎች ተከናውነዋል። ምንም እንኳ ሌሎቹ በእቅዱ መሰረት ለመተግበር የጨረታ 

ሂደታቸው እየተከናወነ ቢሆንም ለከተማችን የንግድና የትራንስፖርት ዘርፍ መሣለጥ ትልቅ ድርሻ 

ያለው የቃሊቲ ቱሉዲምቱ እንዲሁም ቃሊቲ ቂሊንጦ መንገድ የበጀት እጥረት በማጋጠሙ ከተለያዩ 

አካላት ጋር በመመካከር ችግሩን ለመፍታት እየተሰራ ነው፡፡  

 

ከሜጋ ፕሮጀክቶቻችንም አኳያ ከለውጡ ወዲህ አዲስ አበባን እንደስምሟ አበባ፤ ለማድረግ የእንጦጦ 

ፓርክ እና የሸገር ወዳጅነት አደባባይ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አመራር ተጠናቀው በቅርብ 

ጊዜ ለከተማ አስተዳደሩ ርክክብ በማድረግ እንዲያስተዳድራቸው የሚደረግ ይሆናል። በከተማችን 

አስተዳደር በጀት የሚገነቡ ግዙፍ ፕሮጀክቶችን በተመለከተ መስቀል አደባባይ፤ አድዋ ፓርክ፣ታላቁ 

ቤተ መፃህፍት፣ የመኪና ማቆሚያ፣ የትራንስፖርት ዘርፍ ጽ/ቤት እና የማዘጋጃ ህንጻ በተቀመጠላቸው 

መረሃግብር መሰረት በመልካም አፈጻጸም ደረጃ ላይ የሚገኙ ናቸው፡፡   
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የተከበሩ  አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

አቅርቦትና ፍላጐት ያልተጣጣመበት ዘመናትን የተሻገረ ሌላው የከተማችን አንዱ ችግር፣  የውሃ 

አቅርቦት ነው፡፡  በዚህም መሰረት በበጀት አመቱ ወደ ስርጭት ለማስገባት ከታቀዱት 55 የውሃ 

ጉድጓዶች ውስጥ በዚህ ሩብ አመት የ5 ጉድጓዶች  የመስመር ዝርጋታና የኤሌክትሮሜካኒካል 

ሥራዎችን በማጠናቀቅ ወደ ስርጭት ለማስገባት ታቅዶ 5ቱንም ጉድጓዶች ተጠናቀው ወደ ስርጭት 

ማስገባት ተተችሏል፡፡ 3 ተጨማሪ ጉድጓዶችም የመስመር ዝርጋታ በመጠናቀቅ ላይ ይገኛሉ፡፡ 

የቀሩት 47 ጉድጓዶች ደግሞ በቀሪ ጊዜያት ትኩረት ተደርጐ የሚሰራ ይሆናል፡፡ 

 

ከአጭር ጊዜ አንፃር እነዚህን የውሃ ጉድጓዶች ወደ ተግባር በማስገባት፣ በመብራት መቆራረጥ እና 

በመስመር መሰበር ምክንያት የሚከሰተውን የውሃ እጥረት አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት አሁንም 

በከፍተኛ ቅንጅት እና ርብርብ መስራት ይጠበቅብናል። 

 

በተጨማሪም ከዘላቂ እና እረጅም ጊዜ መፍትሄ አንፃር ከኦሮሚያ አካባቢ ፊንፊኔ ዙሪያ ልዩ ዞን ጋር 

የጀመርነው ተስፋ ሰጪ ስራ ወደ ተግባር ለማስገባት በቀን 160ሺ ሜትርኩብ ውሃ ለማምረት 

የሚያስችለውን የለገዳዲ እና የገርቢ ፕሮጀክቶችን ስራ አጠናክረን መቀጠል ይጠበቅብናል፡፡ 

 

አዲስ አበባ የሃገራችን ርእሰ ከተማ የአፍሪካ ህብረትና አለም አቀፍ ተቋማት መቀመጪያ ከመሆኗ 

አንፃር ለፅዳትና ውበት የላቀ ልዩ ትኩረት ሰጥተን  በዚህም መሰረት በደረቅ ቆሻሻ አያያዝ እና 

አወጋገድ  የተጀማመሩ የተጀመሩ ስራዎችን በማስፋት እና ነዋሪዎች አካባቢያቸውን እንዲያፀዱ 

የማድረግ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡   

 

ክብርት አፈ-ጉባኤ 

የተከበራቹ የምክርቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

በትምህርት ዘርፍ ያስቀመጥናቸውን ግቦች ተፈፃሚ ለማድረግ በበጀት አመቱ የኮሮና ቫይረስ 

ወረርሽኝ መከላከል ታሳቢ ያደረገ ትምህርት ለማስጀመር የሚያስችል በቂ ቅድመ ዝግጅት 

አድርገናል፡፡ 

በዚህ ረገድ ከ 2‚300 በላይ የተጨማሪ ክፍሎች እና 289 የተማሪዎች የምገባ አዳራሾች ግንባታ 

እየተሰራ ነው፡፡  
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ከዚህም በተጨማሪ የኮቪድ-19 ማቆያ የነበሩ ትምህርት ቤቶችን ሙሉ በሙሉ የማጽዳት እና ዲስ-

ኢንፌክት የማድረግ፣ የመታጠቢያ ሮቶዎች በየትምህርት ቤቱ እንዲተከሉ ከበጎ አድራጎት ተቋማት 

በማሰባሰብ ላይ እንገኛለን።  

 

በ2012 አመት ከተጀመሩት መልካም ስራዎች አንዱ የተማሪዎች ምገባ ነው፡፡ ይህንን መልካም ስራ 

በማጠናከርና ሁሉም የመንግስት ትምህርት ቤቶችና አዲስ ተመዝጋቢዎችንም ታሳቢ በማድረግ 

የተማሪዎችን ምገባ፣ የዩኒፎርም እና የትምህርት ቁሳቁስ ለማቅረብ የሚያስችለንን ዝግጅት በእጥፍ 

ከፍ አድርገናል፡፡ 

 

ይህንን ስራ የተሟላ ለማድረግ አንድ ጫማ ለአንድ ተማሪ እና የተማሪ ቦርሳንም በተጨማሪነት 

በማቅረብ የዝቅተኛ ገቢ ቤተሰብ የሆኑ ተማሪዎችን መደጎምና ማስተማር ተጠናክሮ የሚቀጥል 

ይሆናል።  

 

ከዚህ በተጨማሪ የከተማችንን እድገትና ልማት ከአካባቢው ጋር ለማስተሳሰርና አካታች ልማት፣ 

የጋራ ተጠቃሚነትን፣ አብሮነትና ሰላማዊ ግንኙነትን ለማጎልበት በከተማችን ዙሪያ በሚገኙ 346 

ትምህርት ቤቶች ውስጥ ለሚማሩ 152 ሺ ተማሪዎች የትምህርት ቁሳቁስ፣ የተማሪ ደንብ ልብስ፣ 

ጫማ እና የትምህርት ቤት ምገባ አገልግሎቶችን ለማቅረብ እየሰራን እንገኛለን። 

 

የጥራት ቁጥጥር ከተደረገባቸው 693 ትምህርት ቤቶች ዉስጥ 574 የሚሆኑት መስፈርቱን ያማሉ 

በመሆናቸው እድሳት ተደርጎላቸዋል።  

 

በማህበራዊ ልማት በኩል ከመደበኛው የጤና አገልግሎት የእለት ተዕለት ስራ ባሻገር ከተማ 

አስተዳደራችን ሰፊ ትኩረት ሰጥቶ ሲሰራ የነበረው የኮቪድ ወረርሽኝን መከላከል ስራ ነው፡፡  

 

በባለፉት ሦስት ወራት በከተማችን 360 ሺ የኮቪድ-19 ምርመራዎችን ለማካሄድ የታቀደ ሲሆን 

349,104 ምርመራዎችን ለማድረግ ተችሏል። ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎችም 36,206 ሰዎች 

የኮቪድ-19 ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን በ28 የጤና ተቋማት እና በ10 የለይቶ ማቆያ ማዕከላት 

የህክምና ክትትል እንዲያገኙ ተደርጓል። ከእነዚህ ሰዎች 23,529 ሙሉ በሙሉ ያገገሙ ሲሆን፣ 

869ኙ በቫይረሱ እና በተጓዳኝ ህመሞች ምክንያት ህይወታቸው ሲያልፍ ቀሪዎቹ 11,808 ሰዎች 

የህክምና ክትትል እየተደረገላቸው ይገኛል። 
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የጤና ባለሙያዎች ኮቪድን መከላከል መከላከል ያሳደረባቸውን ጫና ለማቃለልና ለማትጋት 

እንዲቻል የገቢ ግብራቸው በመንግስት በጀት ሙሉ በሙሉ እንዲሸፈን ተደርጓል፡፡    

 

ከዚህ በተጨማሪ በከተማ አስተዳደራችን በመንግስት ሆስፒታሎች ላይ ህክምና ሲያገኙ የነበሩ 

የኩላሊት ህሙማኖችን በ2013 በጀት አመት የኩላሊት እጥበት ወጪአቸውን ሙሉ በሙሉ የከተማ 

አስተዳደራችን እንዲሸፍን ተደርጓል። 

 

እንዲሁም በከተማችን ያለውን የሴቶች እና ህጻናት የህክምና አገልግሎት አቅርቦት ለማሻሻል 

ከፌደራል መንግስት ያገኘውን ህንፃ በፍጥነት ወደ ሆስፒታልነት በመቀየር 400 አልጋዎችን የመያዝ 

አቅም ያለው የእናቶችና ህፃናት ሆስፒታል ሆኖ በመጠናቀቅ ላይ በመሆኑ  በቅርብ ጊዜ አገልግሎት 

መስጠት እንደሚጀምር ይጠበቃል።  

 

የተከበሩ  አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

ሌላው አቅርቦትና ፍላጎት ያልተጣጣመበት የከተማችን አንገብጋቢና ውስብስብ ችግር የሚታይበት 

የመኖሪያ ቤት አቅረቦት ነው፡፡ ይህንን ችግር ለመቅረፍ በቤት ልማት ስራችን በያዝነው ሩብ አመት 

በሁለተኛ ዙር 40/60 እና በ2011 ዓ.ም  13ኛ ዙር 20/80 እጣ የወጣላቸው ነገር ግን በተለያዩ 

ችግሮች ምክንያት ርክክብ ሳይደረግ የዘገየውን፣ በውይይት በመፍታት፣ ለባለእድለኞች የማስረከብ 

ስራ እየተካሄደ ይገኛል። ስለሆነም በ40/60 የጋራ መኖሪያ ቤት እጣ የወጣላቸው 18,576 ሰዎች እና 

በ20/80 እጣ የወጣላቸው  32,653 ሰዎች  በድምሩ 51,229 የሚሆኑ ባለ እድለኞች በመረከብ ሂደት 

ላይ ይገኛሉ። 

 

እንዲሁም የልማት ተነሺ የሆኑ አርሶ አደሮችን የካሳና የምትክ ቦታ ጥያቄ ትክክለኛነት በማረጋገጥ 

ከእነዚህ ውስጥ ለ 20,792 ለሚሆኑት የማስረከብ ስራ እየተከናወነ ነው። የ463 ቤቶች ደግሞ ለጊዜው 

ታግደው ተጨማሪ መረጃና ማስረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ነው፡፡ 

 

በጥቅሉ 74,144 መኖሪያ ቤቶችን በማስተላለፍ ላይ እንገኛለን፡፡ በተጨማሪም ከ1997 ዓ.ም ጀምሮ 

ሳያቋርጡ ሲቆጥቡ ለቆዩ ነዋሪዎች በቅርብ ጊዜ እጣ የሚወጣላቸው ይሆናል፡፡  

 

ይሁን እንጂ፣ ለዚህ ለተከበረው ምክር ቤት በ2012 አመት አፈፃፀም የ2013 ትኩረት አቅጣጫ ተብሎ 

በቀረበው ሪፖርት ላይ 125,000 የሚደርሱ ቤቶች በ2013 ይገነባሉ ተብሎ የቀረበው ሪፖርት በዚህ 
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ልክ የበጀት ምንጭም ያልተለየለትና በጀት ያልተያዘለት ሆኖ አግኝተነዋል። አሁን በያዝነው 

የአሰራር ስርዓት ችግሩን በሚመጥን ልክ የማንፈታው በመሆኑ ከተለምዶ አሰራራችን ወጣ ብለን 

100,000 የሚሆኑ ቤቶችን ከአጋር ድርጅቶች ጋር እና 26,000 ቤቶችን በባንክ ብድር አገልግሎት 

ለመገንባት የሚያስችሉ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ፍላጐትና አቅም ላላቸው ተመዝጋቢዎች 

ደግሞ ተደራጅተው መገንባት እንዲችሉ ተጨማሪ አማራጭ እድል ዘርግተናል።  

 

በከተማችን አንዱና ዋንኛው የመልካም አስተዳደር ችግርና የሀብት ብክነት የሚታይበት የመሬት 

ልማትና አስተዳደር ስራችን ነው፡፡ የመሬት ልማትና አስተዳደር ሥራችን እንዲምንፈልገው 

በዘመናዊ መረጃ ስርዓት እና በቴክኖሎጂ ያልተጋዘ በመሆኑ፣ የኢኮኖሚያችን ዋነኛ መሰረት የሆነው 

መሬት ለሙሰኛ የመንግስት ባለስልጣንና ሰራተኞች፣ በአቋራጭ ለመበልፀግ የሚሮጡ ባለሃብቶች እና 

ለህገ-ወጥ ደላሎች ተጋልጧል ማለት ይቻላል፡፡ በከተማችን የተስተዋለውን ህገ-ወጥ የመሪት ወረራ 

ለመከላከል ግብረሃይል በማቋቋም መረጃን መሰረት ያደረገ የማጥራት ስራ እየተሰራ ሲሆን በቅርቡ 

ውጤቱ የሚገለፅ ይሆናል፡፡ ይሄው የማጣራት ስራ እስከሚጠናቀቅ ድረስ ለጊዜው በመሬት ላይ 

የባለቤትነት ማረጋገጫ እንዳይሰጥ ታግዷል፡፡ 

 

ከመሬት አስተዳደር ጋር ያሉትን ችግሮች ለመፍታት ተቋሙ ስር ነቀል ሪፎርም የሚያስፈልገው 

ሲሆን መሬትን በዘመናዊ መረጃ ስርአት ታግዞ ማስተዳደር ግድ ይለናል፡፡ ሆኖም ከህብረተሰባችንና 

ከተከበረው ም/ቤት ተሳትፎና እገዛ ውጪ መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት ስለማይቻል ተሳትፎአችሁ 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል በአክብሮት እጠይቃለሁ፡፡  

 

የተከበሩ  አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

የወጣቶች የክረምት በጎፈቃድ አገልግሎት አፈፃፀም በተመለከተ በክረምት በጎ ፍቃድ 1.1 ሚልዮን 

በጎ ፍቃደኛ በማሳተፍ የ200 ሚሊዮን ብር የሚገመት የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 

ወደ 1.9 ሚሊዮን የሚደርሱ የበጎ ፈቃድ ተሳታፊዎቻችን በማሳተፍ ከ 241ሚሊዮን ብር በላይ 

የሚገመት ነፃ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት መስጠት ተችሏል፡፡ በበጎ ፋቃድ አገልግሎት እንቅስቃሴችን 

ከ325 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ምግብ እና ምግብ ነክ ያልሆኑ ግብዓቶች በማሰባሰብ 485,832 

የሚሆኑ የከተማችን ነዋሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል፡፡ 

 

በተመሳሳይ በቤት እድሳት 1500 ቤቶችን ለማደስ የታቀደ ሲሆን 1‚903 ቤቶችን በማደስና አፍርሶ 

በመገንባት ከ73.5 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት አስተዋፆ ማድረግ ተችሏል፡፡  
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የከተማችን ነዋሪ በችግር ላይ የሚገኙ ወገኖቹን ለመደገፍ በተሰራው ስራ በተለይ የአዲስ አመት 

በዓልን በማስመልከት በተደረገው የገቢ ማሰባሰብ የንቅናቄ መድረኮች በሁሉም ክ/ከተሞች እና 

ሴክተሮች በአይነት ወደ 70 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ እንዲሁም በማህበራዊ ትረስት ፈንድ 5 ሚሊዩን 

134ሺ ብር የተሰበሰበ ሲሆን፤ ቃል የተገባ ደግሞ 165 ሚሊዩን ብር ነው፡፡  

 

በተጨማሪም ለኮቪድ-19 ማገገሚያ ማዕከላት ወደ 8 ሚሊዮን ብር የሚተመን የቁሳቁስ ድጋፍ 

ለማድረግ ተችሏል፡፡  

 

እንዲሁም በከተማችን 84,864 ለሚሆኑ የማህበራዊ ችግር ተጋላጭ የሆኑ አረጋውያን፣ አካል 

ጉዳተኞች፣ ጎዳና ተዳዳሪዎች እና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በበጎ ፍቃደኛ ግለሰቦች፤ መንግስታዊ 

ባለሆኑ ድርጅቶችና ሃይማኖት ተቋማት 67 ሚሊዮን በሚገመት ወጪ የምገባ እና የቁሳቁስ ድጋፍ 

ተደረጎላቸዋል፡፡ 

 

በአጠቃላይ በዚህ ሩብ አመት በገንዘብና በአይነት 700 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ የማሰባሰብና 

ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የማድረግ ስራ ተሰርቷል፡፡ 

 

የከተማችን አስተዳደር ከመደበኛ ስራዎቹ በተጨማሪ በተለያዩ የሃገራችን ክፍሎች ማለትም በአፋር፣ 

በአማራ፣ በኦሮሚያ እና በደቡብ ብሔረሰቦች እና ህዝቦች ላይ ባሳለፍነው የክረምት ወቅት የደረሰው 

የጎርፍ አደጋ ባስከተለው ጉዳት እና የህዝብ መፈናቀል የተጎዱ ወገኖቻችንን የአብሮነታችንን ማሳያ 

ይሆን ዘንድ በገንዘብ እና በዓይነት በአጠቃላይ 29 ሚሊዮን ድጋፍ በመስጠት ላይ እንገኛለን፡፡  

 

የተከበሩ  አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክር-ቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

የችግኝ ተከላ በክረምት ወቅት 7 ሚሊዩን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ  8 ሚሊዩን 3 መቶ ሺህ 

የተለያዩ ፍራፍሬዎችና አገር በቀል እፀዋት ተተክለዋል፡፡ በዚህም ፕሮግራም ከ2 ሚሊዩን የሚበልጡ 

የከተማው ነዋሪዎች ተሳትፈዋል፡፡   

 

የከተማችን ሴቶች በአዲስ አበባ ልማት እና መልካም አስተዳደር ግንባታ ላይ ንቁ ተሳትፎ 

እንዲኖራቸው አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እያደረግን እንገኛለን፡፡ ባለፉት ወራት በሴቶችና ህፃናት 

ዘርፍ የተሰራው ስራ የዘርፉ አመራርና ፈፃሚ፤ የሴት አደረጃጀቶችን እና የከተማችን ሴቶች 
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በማሳተፍ ለአባይ ግድብ ግንባታ የ200,000 ብር የቦንድ ግዢ ለመፈፀም ታቅዶ 10,425,036 ብር 

ማከናወን ተችሏል፡፡ የሴቶችን ተሳትፎ በፖለቲካውና በስራ እድል ውስጥ ከፍ እንዲል አበረታች ስራ 

እየተሰራ ነው፡፡  

 

በከተማችን የህዳሴ ግድብ ግንባታም ወደ 413 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለማሰባሰብ ተችሏል፡፡ 

 

በስፖርት ዘርፉም በተመሳሳይ ሁኔታ ትኩረት ተሰጥቶት የተለያዩ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። 

 

የአዲስ አበባን ነዋሪ ህዝብ የሰላም ባለቤትነት ተሳትፎ ለማረጋገጥ በከተማችን ሰላም እንዲሰፍንና 

ፀጥታ እንዲረጋገጥ ከወረዳ እስከ ማእከል የሰላም ምክር ቤት እንዲቋቋም ተደርጓል፡፡ የመንግስት 

ፀጥታ ምክርቤትም ተጠናክሮ እንዲሰራና የፀጥታ መዋቅራችን የሪፎርም ስራ ውጤታማ እንዲሆን 

ልዩ ትኩረት ተሰጥቶታል፡፡ 

 

የህግ የበላይነት ለማረጋገጥና ፍትህን ለማስገኘት የምርመራና ክሶችን መስርቶ ተገቢውን ተጠያቂነት 

የማረጋገጥ ስራም አበረታች ውጤት ተገኝቶበታል፡፡ ይህም ህገ-ወጥነትን ለመቀነስና የህግ 

የበላይነትን ለማረጋገጥ ተደማሪ አቅም እየፈጠረ ነው፡፡ 

 

የተከበሩ አፈ-ጉባኤ 

የተከበራችሁ የምክርቤት አባላት፤ 

ውድ የከተማችን ነዋሪዎች፤ 

 

የቀጣይ ወራት የተኩረት አቅጣጫ፡- 

 

አሁን ካለንበት መድረክ ሊመጥን የሚችል እና ለውጡን የሚያስቀጥል የአመራር ምደባና ስምሪት 

በማጠናከር በየደረጃው ያለውን መዋቅራችንን የአስተሳሰብና የተግባር አንድነት ለመፍጠር 

የሚያስችል የግንባታ ሥራ ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ 

 

ሁለተኛው ቁለፍ የርብርብ መስክ የስራ ዕድል ፈጠራ ሆኖ ይቀጥላል፡፡ በዚህ ረገድ የስራ ዕድል 

የሚፈጥሩ መስኮችን በመለየትና አሟጦ በመጠቀም ሥራ የሌላቸውን ዜጎች ወደ ስራ የማሰማራት 

ስራ  የሚሰራ ይሆናል፡፡ በዚህ መስክ ለሴቶችና ለከተማው ወጣቶች ልዩ ትኩረት ይሰጣል፡፡  

 

ሶስተኛው የትኩረት አቅጣጫ ለስራችን እንቅፋት የሆነውን ብልሹ አሰራርና የሌብነት ተግባር እና 

አመለካከት በፅናት መታገል፤ እንዲሁም የሪፎርም ስራዎችንን አጠናክረን በመቀጠል የተገኙ 
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መልካም ልምዶችንና ውጤቶችን ወደላቀ ደረጃ በማሸጋገር የሚያጋጥሙ ችግሮንን በአግባቡ 

በመለየት የህዝባችንን ጥቄዎች ደረጃ በደረጃ ምላሽ መስጠት የርብርባችን ማዕከል ይሆናል፡፡ 

 

አራተኛው የትኩረት መስክ በተዋረድ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች ከምንግዜውም በተሻለ ሁኔታ 

የአገልግሎት ጥራት እና ቅልጥፍና የምንፈፅምበት፣ አሰራርን በማጠናከር፣ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት 

ሊያሰፍኑ የሚችሉ ስራዎች እንሰራለን፡፡  

 

አምስተኛው በመሬት አስተዳደር ልማት እና አቅርቦት ላይ የህዝቡን ተሳትፎ የሚያረጋግጡ ጉዳዮች 

ተገቢውን ትኩረት እንዲያገኙ ይደረጋል፡፡ እንዲሁም የንግድ፤ የትራንሰፖርት፤ የቤቶች ልማት፤ 

የመጠጥ ውሃ የትምህርት እና  የጤና ዘርፎች ላቅ ያለ ትኩረት ተሰጥቷቸው የሚተገበሩ ስራዎች 

ይሆናሉ፡፡ 

 

ስድስተኛው ቁልፍ ተግባር ከልማትና ከሪፎርም ስራዎቻችን በተጨማሪ በ2013 ዓ/ም የሚደረገው 

አገራዊ ምርጫ እንደ ከተማችን ሰላማዊ ዴሞክራሲያዊና በህዝብ ዘንድ ተዓማኒነት ያለው ሆኖ 

እንዲጠናቀቅ ከጅምሩ እስከ ምርጫው ዕለት ድረስ የከተማችን ነዋሪዎች በስፋት ወጥተው በመምረጥ 

የስልጣን ባለቤትነታቸውን እንዲያረጋግጡ ከምንዜውም በላይ ተግተን እንሰራለን፡፡    

 

በአጠቃለይ የሪፎርም ስራዎቻችን ውጤታማነት የምንለካበትም በቀጣይ እያሻሻልን ለውጤት 

የምናበቃበት  መሠረታዊ አቅጣጫ የህዝባችንን አብሮነት አንድነት እያጠናከርን ከመጣንበት 

መንገድ ይልቅ  ከፊታችን ያለው ጉዞ የሁላችንም ትብብር የሚሻ እንደሆነ በመረዳት በህዝቡ ውስጥ 

የምንሰራው እና የምንፈጥረው የብልፅግና ጉዞን በፅናት መጓዝ ይጠበቅብናል። 

 

በዚህ አጋጣሚ መላው የከተማችን ነዋሪዎችና የምክር ቤቱ አባላት  ከምን ጊዜውም በላይ መልካም 

አስተዳደርን ለማስፈን፣ አገልግሎትን ለማሻሻል፣ ሌብነትና ብክነትን ለመድፈቅ የምናደርገውን 

የሪፎርም ስራዎችን ላይ በላቀ ተነሳሽነት እንድትደግፉንና እንድትሳተፉ በአስተዳደሩና በራሴ ስም 

ጥሪዬን አቀርባለሁ፡፡ 

 

 

አመሰግናለሁ!! 


