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ክፍል አንድ 

ጠቅላላ 

1.1 መግቢያ 

አገራችን ባለፉት አስር ዓመታት ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ዕድገት እያስመዘገበች 

ትገኛለች፡፡ የተያያዝነው የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታም ከጊዜ ወደ ጊዜ ተስፋ 

በሚሰጥ ሁኔታ እየጎለበተ በመሄድ ላይ ይገኛል፡፡ የዴሞክራሲያዊ ሥርዓት 

ግንባታችንም ሆነ ፈጣን የኢኮኖሚ ዕድገታችን ግለቱን ጠብቆ እንዲቀጥል ማድረግ 

የሚቻለው ኪራይ ሰብሳቢነት ከምንጩ እየደረቀ ልማታዊነት የበላይነቱን እየጨበጠ 

መሄድ ሲችል ነው፡፡ ይህን እውን ለማድረግ መከናወን ከሚገባቸው መሰረታዊ 

ተግባራት ውስጥ አንዱ በመንግሥት መዋቅር ውስጥ የተሟሟቀና የተደራጀ  

የልማትና የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግል በሕዝቡ የተደራጀ ተሳትፎ የማቀጣጠልና 

የማስቀጠል ተግባር ነው፡፡ 

ከዚህ መሠረታዊ ጽንሰ ሀሳብ በመነሳት በህዝብ ባለቤትነትና ዋና ተዋናይነት 

ልማትና መልካም አስተዳደርን ዕውን ለማድረግ በገጠር ሁሉም የልማት ኃይሎች 

ከላይ እስከታች ተደራጅተው በጋራ የሚረባረቡበት ግልጽ የልማት ሠራዊት 

ግንባታ አቅጣጫ ከመነደፉም በላይ ዝርዝር የአደረጃጀት፣ የአሠራር እና የአመራር 

ጉዳዮችን የሚመልስ ማኑዋል ተዘጋጅቶና ተግባራዊ ተደርጎ ምርትና ምርታማነትን 

በመጨመር ውጤታማ በመሆን ላይ እንገኛለን፡፡ በሲቪል ሰርቪስ ተቋማትም 

ምንም እንኳን የገጠሩን ያህል የተጠናከረ እንቅስቃሴ ውስጥ ባይገባም የለውጥ 

ሰራዊት ግንባታውን አቅጣጫ፣ አደረጃጀትና አሠራር የሚያመላክት ጽሁፍ 

ተዘጋጅቶ ከ2003 ዓ.ም አንስቶ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል፡፡ 

ከገጠር ልማት ሰራዊት ግንባታ ጋር ሲነፃፀር የሲቪል ሰርቪሱ የለውጥ ሠራዊት 

ግንባታ የተጀመረው ዘግይቶ ቢሆንም በአብዛኛው የፌዴራል ተቋማት ዕቅድን 

በለውጥ ሠራዊት አማካኝነት የመፈጸም እንቅስቃሴ ተጀምሯል፡፡ በዚህ መሰረት 

አብዛኛው ሴክተር መሥሪያ ቤት በተገነዘበው ልክ የለውጥ ሠራዊት ግንባታውን 

ለማካሄድ የሰራዊቱን ክንፎች ለይቶ ወደ ሥራ ለመግባት ጥረት እያደረገ 
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ይገኛል፡፡ ነገር ግን በሲቪል ስርቪሱ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ዝርዝር ጉዳዮች ላይ 

በቂ ግልጽነት ያልተጨበጠ መሆኑን የሚያመለካቱ ሁኔታዎች ከመነሻው መታየት 

ጀምረዋል፡፡ ስለሆነም ቀደም ብሎ ሲሰራበት በነበረው ማኑዋል ውስጥ በበቂ ደረጃ 

ባልተዘረዘሩና ወደ ተግባር ሲገባ ብዥታ በተፈጠረባቸው ዝርዝር የአፈጻጸም 

ጉዳዮች ዙሪያ የተሟላ ግልጽነት ለመፍጠር በሚያስችል መልኩ የለውጥ ሰራዊት 

ግንባታ ሰነዱን መልሶ ማዘጋጀት አስፈላጊ መሆኑ ስለታመነበት ይህ የሲቪል 

ሰርቪስ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ማኑዋል በሚከተለው መልኩ ተሻሽሎ ቀርቧል፡፡ 

1.2. የማኑዋሉ ዓላማ  

የማኑዋሉ ዓላማ የሲቪል ስርቪስ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ዝርዝር የተግባር 

አፈጻጸም ሂደትን በሚመለከት ግልጽነትን በመፍጠር ወጥነት ያለው የሲቪል 

ሰርቪስ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ በሁሉም የሲቪል ስርቪስ ተቋማት ዕውን 

እንዲሆንና በተደራጀና በተቀናጀ ሁኔታ ተቋማዊ ለውጡን ለማቀጣጠልና 

ለማስቀጠል እንዲያስችል ነው፡፡ 
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ክፍል ሁለት 

የለውጥ ሰራዊት ምንነት፣ አስፈላጊነትና መርሆዎች   
 

2.1 የሲቪል ሰርቪስ የለውጥ ሰራዊት ምንነት 

ሰራዊት የሚለው ቃል ሰዎች በህብረት ወይም አንድ ላይ ሆነው አንድን ተግባር 

ወይም ተልዕኮ ለመፈጸም የሚደራጁበት አደረጃጀትን ያመለክታል፡፡ በወታደራዊ 

መስክ ሰራዊት ሲባል ከላይ እስከ ታች በተደራጀና በተቀናጀ መልክ በእዝ 

ሰንሰለት በመደራጀት ሁሉም ለአንድ ዓላማ ህይወትን እስከ መሰዋት የሚያደርስ 

ዕምነትን ይዞ ጠላትን ለመዋጋት የሚነሳ ኃይል ነው፡፡ ይህ ወታደራዊ ኃይል 

በአግባቡ ተደራጅቶ የጋራ ጠላትን በተባበረ ክንድ ለመከላከል ወይንም ለማጥቃት 

የተሰለፈ ሰራዊት ሲሆን ከልማት አንጻር የተደራጀ የለውጥ ሰራዊት ደግሞ የጋራ 

ጠላት የሆነውን ድህነትን ለማሸነፍ በልማት ላይ የሚረባረብ የተቀናጀና የተደራጀ 

ኃይል ነው፡፡ ይሁን እንጂ በብዙዎች ዘንድ የለውጥ ሰራዊት በሚለው ጽንሰ ሀሳብ 

ላይ የግንዛቤ ጉድለት ይታያል፡፡ ለዚህ ምክንያቱ ሰራዊት የሚለውን ቃል 

ከወታደራዊ ሰራዊት ጋር ብቻ አያይዞ ከመረዳት አስተሳሰብ የመነጨ እንደሆነ 

ይታመናል፡፡   

በወታደራዊ አግባብ የተደራጀ ሰራዊትም ቢሆን በሚሰጠው ስልጠና ልዩ ልዩ 

ክህሎቶችንና፣ የጦር ስልቶችንና የወታደራዊ ታክቲኮች ዕውቀቶችን እንዲገበይ 

እንዲሁም ስለሚያሳካው ተልዕኮ ግልጽ የሆነ ግንዛቤና ዕውቀት እንዲጨብጥ 

ይደረጋል፡፡ በዚሀም ለተሰለፈለት ዓላማ ህይወቱን እስከ መሰዋት ድረስ ቁርጠኝነት 

ያለውና የተደራጀ ሰራዊት ይሆናል፡፡ ይህ ብቻ በራሱ ሠራዊቱን ውጤታማ 

ሊያደርገው የሚችል ባለመሆኑ ተገቢውና ዘመናዊ ወታደራዊ ቁሳቁስና 

ሎጀስቲክስም ይሟላለታል፡፡ 

በዚሁ ተምሳሌት የለውጥ ሰራዊትም ተቋምን ቀልጣፋና ውጤታማ ለማድረግ 

የተነደፈ የለውጥ አጀንዳን በማንገብ ለውጡ የሚመራበትን የጋራ ዓላማና አሰራር 

እንዲሁም ክህሎትና ዕውቀትን በመያዝ ለተልዕኮው መሳካት ወሳኝ የለውጥ 
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መሳሪያዎችን በመጠቀም በተደራጀና በተቀናጀ ንቅናቄ ግብን በማሳካት የጋራ 

አገራዊ ጥቅምን ለማረጋገጥ በቁርጠኝነት የተነሳ የመንግስትና የህዝብ የተደራጀ 

ኃይል ማለት ነው፡፡ የለውጥ ሰራዊቱ ለአንድ ዓላማ የተሰለፉ ለተቋሙ ተልዕኮ 

መሳካት ቁልፍ ሚና ያላቸው የተቋማት ከፍተኛ ፖለቲካዊ አመራሮችን በመሪ 

ኃይልነት በመውሰድ አጠቃላይ ሲቪል ሰርቫንቱንና ምልዓተ ህዝቡን አቀናጅቶ 

የሚያነቃንቅ ግንባር ነው ማለት ይቻላል፡፡  

ከላይ የተሰጠው ትርጉም እንደተጠበቀ ሆኖ የለውጥ ሰራዊት ግንባር ቀደም ሆኖ 

ፈጣን ልማትንና መልካም አስተዳደርን እውን በማድረግ የለውጥ ኃይሉን ውስን 

ቁጥር ወደ መላው ሰራተኛና ተገልጋይ ህብረተሰብ በማስፋት መላውን ፈጻሚና 

ተገልጋዩን/ዜጋውን የማሰለፍና እንደ አንድ ሰራዊት በማደራጀት የላቀ ስራና 

ውጤት ለማምጣት የሚንቀሳቀስ ሀይል ነው፡፡   

2.2 የለውጥ ሰራዊት አስፈላጊነትና ፋይዳው 

የአገራችንን ሲቪል ሰርቪስ ብቃትና ውጤታማነት ወደ ላቀ ደረጃ ለማድረስ 

የተለያዩ የለውጥ መሳሪያዎች ሲተገበሩ ቆይተዋል፡፡ ነገር ግን እነዚህ የለውጥ 

መሳሪያዎች በአለም አቀፍ ደረጃ የታወቁና ሳይንሳዊ አሰራሮችን በመከተል 

ከፍተኛ ለውጥ ያስገኙ ቢሆኑም ከአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ ጋር ሲታይ ለውጡ 

እንደተፈለገው እየሄደ አይደለም፡፡ ለዚህ እንደዋነኛ ምክንያት ተደርጎ የሚወሰደው 

በአመራርም ሆነ በሠራተኛው መካከል በለውጡና በለውጥ መሳሪያዎች ዙሪያ የጋራ 

መግባባት አለመፈጠርና በባለቤትነት ይዞ አለማስቀጠል ነው፡፡ ይህንን 

አመለካከትና ኋላ ቀር አሰራር ለመቀየር በተደረገው ጥረት በሲቪል ስርቪስ 

ማሻሻያ ፕሮግራም ትግበራ መነሻነት በተከናወኑ የተለያዩ የለውጥ ስራዎች 

መሻሻሎች መታየት መጀመራቸው የማይካድ ቢሆንም የሚፈለገው ውጤት 

ተገኝቷል ማለት ግን አይቻልም፡፡ በመሆኑም እነዚህን የለውጥ መሳሪያዎች 

ተጠቅሞ ውጤት  እያስመዘገበ፣  በታዩ ውጤቶችና የወደፊት ተስፋ ህዝቡን 

እየነሸጠና እየኮረኮረ ወደ ጸረ ድህነት ትግል የማስገባትና በገባበትም ትግል ጸንቶ 

እንዲቀጥል የሚያስችል የትግል አጀንዳ አድርጎ የሚጓዝ የለውጥ ሰራዊት 

ማደራጀትና ወደ ስራ ማስገባት ግድ ይላል፡፡   
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በዚህ ረገድ በሌሎች ሴክተሮች የልማት ሰራዊትን በማደራጀት በተገኙ መልካም 

ውጤቶች መነሻነት የመንግስት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች አስፈጻሚና ዋነኛ 

መሳሪያ በሆነው በሲቪል ስርቪሱ ውስጥም ተግባራዊ በማድረግ የተጀማመሩትን 

ተስፋ ሰጪ ውጤቶች እያሰፉ መሄድ ተገቢ ነው፡፡ ከዚህ እውነታ በመነሳት 

የተጀመረውን የለውጥ ስራ እያጠናከሩ ለመሄድ መንግስት እና ተገልጋዩ/ዜጋው 

በመተባበር፣ በመቀናጀትና ለውጡን መሰረት በማድረግ የልማት እቅዶችን 

በቅልጥፍናና በውጤታማነት ለመፈጸም የሚያስችል የሲቪል ሰርቪስ ሰራዊት 

መገንባት አስፈላጊ ሆኗል፡፡  

የለውጥ ሰራዊት መገንባት ያስፈለገው ከላይ እንደተመለከተው ሲቪል ሰርቪሱን 

ለመለወጥ ተግባራዊ በመደረግ ላይ ያሉትን የሪፎርም መሳሪያዎች ተጠቅሞ 

ውጤታማ አፈጻጸም እያስመዘገበ ያለውን የለውጥ ኃይል እያሰፉና 

የተገልጋዩን/ዜጋውን የለውጥ ባለቤትነት እያጎለበቱ የላቀ ውጤት ማስመዝገብና 

የጋራ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ነው፡፡  

የለውጥ ሰራዊት የመገንባት አስፈላጊነት ከላይ በተብራራው መልክ የተመለከተ 

ሲሆን ሰራዊቱን ገንብቶ መንቀሳቀሱ የሚኖረውን ፋይዳ ወይም ጠቀሜታ 

በተመለከተ ደግሞ የሚከተሉት ዋና ዋና ጉዳዮች ይጠቀሳሉ ፡- 

 በሪፎርም ፕሮግራሙ የተፈጠረውን አደረጃጀትና አሰራር በመጠቀም  

ውጤት እንዲያመጣ የሚፈለገው የሰው ሀይል ድህነት ዋነኛ የጋራ ጠላት 

መሆኑንና በጋራ ሊዘመትበት እንደሚገባ ተረድቶ በአመለካከቱ አዎንታዊ 

ለውጥ በማምጣት ፈጣን ልማታችን ቀጣይነት እንዲኖረው እንደሰራዊት 

በመዝመት ተኪ የለሽ ድርሻውን እንዲወጣ ማድረግ፡፡ 

 የለውጥ መሳሪያዎችን (መሰረታዊ የስራሂደት ለውጥ፣ ውጤት ተኮር 

ስርዓት፣ የዜጎች ቻርተር፣ ካይዘንና ወዘተ) አቀናጅቶ በለውጥ ሰራዊት 

ንቅናቄ አግባብ በመፈጸም የለውጡን ቀጣይነትና ውጤታማነት 

ማረጋገጥ፡፡ 
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 መልካም አስተዳደርን ለማስፈን በሚደረገው ጥረት ውስጥ ህዝቡን ወይም 

ተገልጋዩን ከዕቅድ ዝግጅት እስከ አፈጻጸም ባለው ሂደት ውስጥ ድርሻውን 

በባለቤትነት እንዲወጣ በማነቃነቅና በማሳተፍ ተሳትፎውንና 

ተጠቃሚነቱን ማረጋገጥ፡፡ 

 የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባራትን መንስዔ የሆኑና ከርሱ 

የሚመነጩ የመልካም አስተዳደር እና  የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን 

ማዳከም ብሎም ማክሰም ፡፡ 

2.3  የለውጥ ሰራዊት የሚመራባቸው  መርሆዎች   

የሲቪል ሰርቪሱ የለውጥ ሰራዊት ተቋማዊም ሆነ አገራዊ ተልኮውን በሰራዊት የንቅናቄ 
ማዕቀፍ ውስጥ በተሟላ መልኩ ለማሳካት ቀደም ሲል ተቀርጸው ስራ ላይ ያሉ የሲቪል 

ሰርቪሱ   የስነምግባር መርሆዎች እና የገጠርና የከተማ የመልካም አስተዳደር ፓኬጅ 

መርሆዎች እንደተጠበቁ ሆነው በተጨማሪ የለውጥ ሰራዊቱ  ሊመራባቸው የሚገቡ 

መሰረታዊ  መርሆዎች በሚከተለው መልኩ ቀርበዋል፡፡ 

1. የሕግ የበላይነት  

2. ቀልጣፋነትና ውጤታማነት 

3. ለጋራ ስኬት በጋራ መረባረብ 

4. ተሳትፏአዊነት 

5. የጋራ መግባባት   

6. ግልጽነት  

7. ተጠያቂነት 

8. የህዝብን ጥቅም ማስቀደም 

9. ሴኩላሪዝም 

10.  በሥራ አፈጻጸም ውጤት ብቻ መመዘን ሲሆኑ  

የመርሆዎቹን ይዘት ለመረዳት ያስችል ዘንድ በሚከተለው መልኩ በአጫጭር 

ማብራሪያዎች ተደግፈው ቀርበዋል፡፡ 
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1. የሕግ የበላይነት   

የሕግ የበላይነት የሁሉም ዜጎች መብቶችና ጥቅሞች በእኩልነት የሚጠበቁበት 

የዴሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ መሰረት የሆነ መርህ ነው፡፡ በመሆኑም ዜጎች በህገ 

መንግስታችንና ከዚሁ በመነጩ ህጎች መሰረት በዘር፤ በቀለም፤ በፆታ፤ በቋንቋና 

በሃይማኖት፤ በፖለቲካ፤ በማህበራዊ አመጣጥ፤ በሀብት፤ በትውልድ ወይም በሌላ 

አቋም ምክንያት ልዩነት ሳይደረግ ዜጎች ሁሉ በህግ ፊት እኩልና በመንግስት 

ተቋማት በእኩልነት የመገልገል መብታቸው ሊጠበቅ ይገባል ማለት ነው፡፡ ይህንኑ 

ለማረጋገጥ ሁሉም የሰራዊቱ ክንፎች መንግስት በየጊዜው የሚያወጣቸውን ህጎች፣ 

ደንቦችና መመሪያዎች በአግባቡ ተረድተው በዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ ውስጥ 

በጥብቅ ዲሲፕሊን ለማክበርና ለማስከበር በጋራም ሆነ በተናጠል መንቀሳቀስ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡  

2.  ቀልጣፋነትና ውጤታማነት 

የዚህ መርህ ዋነኛ ይዘት የማቀድ፣ የመፈጸምም ሆነ በአፈጻጸም መለካትና 

ተጠቃሚ መሆን ወይም ማንኛውም ስራ ተገቢውን አደረጃጀት፣ ፍጥነትና ግብዓት 

(የሰው ኃይል፤ የማቴሪያልና የገንዘብም ሆነ ሌላ ሀብት) በመጠቀም የሚፈለገውንና 

የሚገባውን ውጤት ማምጣት መቻል ነው፡፡ የጊዜም ይሁን የሀብት ብክነት መኖር 

የለበትም ማለት ነው፡፡ ቅልጣፌ በፍጥነትና ተገቢውን ሀብት ተጠቅሞ መስራትን 

ሲነግረን፤ ውጤታማነት ግን የሚፈለገው ስኬት መምጣቱን የሚነግረን ነው፡፡ 

በመሆኑም አንድን ስራ ሰራን ስንል በቅልጣፌውና በውጤታማነቱ በአንድ ላይ 

ለክተን እንጂ በአንደኛው ብቻ ነጥለን አይሆንም፡፡ ቅልጣፌ የራሱ ዋጋ ያለውን 

ያህል ያለውጤታማነት ብቻውን እየበተኑ የመሄድ ያህል ይሆናል፡፡ ያለቅልጣፌም 

እንዲሁ ውጤታማነት የሚታሰብ ሊሆን አይገባም፡፡     

3. ለጋራ ስኬት በጋራ መረባረብ 

ተቋማት በዘርፍ፣ በሥራ ሂደት፣ በቡድን ወይም በኬዝ ቲም የተደራጁበት መዋቅር 

ያላቸው አካላት ናቸው፡፡ የተቋሙ ባልደረቦች ምንም እንኳ የጋራ ግብን ለማሣካት 

በተናጠል የሚያከናውኗቸው ተግባራት ቢኖሩም በዋናነት ግን ተቋማዊ 

አደረጃጀቱን ተከትለው ለዘርፉ፣ ለሥራ ሂደቱ፣ ለቡድኑ ወዘተ የተሰጠውን ተግባር 
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ከዕቅድ ጀምሮ እስከ ፍፃሜው የተሟላ ግንዛቤ ይዘው፣ የአፈፃፀም አቅጣጫውን 

ተከትለው በቡድን መፈጸም፣ አፈፃፀሙን በጋራ መገምገምና ክፍተቶችን በጋራ 

ለይቶ ቀጣይ መፍትሄ ማስቀመጥና የመፍትሄውን ውጤታማነት በቀጣይ ማረጋገጥ 

ይጠበቅባቸዋል፡፡ ከዚሁጋር ተያይዞም አንዱ ከአንዱ መልካም ተሞክሮን 

በመማርና ጠቃሚ ልምዶችን በመለዋወጥ የጋራ ስኬትን እያሰፉ መሄድ 

ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ተደራጅቶ መንቀሳቀስና በጋራ መረባረብ አንድ ራሱን 

የቻለ ተጨማሪ አቅም መሆኑን በመገንዘብ ሊጠናከር የሚገባው  ነው፡፡ 

4. ተሳትፏአዊነት  

በለውጥ ሰራዊት ግንባታ ማዕቀፍ ተሳትፏዊነት ስንል የሚመለከታቸው አካላት 

(በተለይም ሠፊው ሲቪል ሰርቪስና ህዝቡ) የመንግስትን ፖሊሲና ስትራቴጂ 

በመተግበርና የህዝቡን ፍላጎት ለማርካት በሚያከናውኗቸው ተግባራት ሂደት 

በዕቅድ ዝግጅት፣ በአፈጻጸም እንዲሁም በክትትልና ድጋፍ ላይ ቀጥተኛ ማለትም 

የተደራጀ ተሳትፎ እንዲኖራቸው ማድረግ ማለት ነው፡፡ በመሆኑም እነዚህ 
የለውጥ ሰራዊት አካላት ከዕቅድ ሀሳቡ ጀምሮ በዕቅዱ አፈጻጸም ሂደትና በአፈፃፀም 

ግምገማው በሚገባ የተደራጀና ንቁ ተሳትፎ ካላደረጉ በስተቀር ጥራት ያለው ዕቅድ 

የመዘጋጀቱ ዕድል ጠባብ ከመሆኑም በላይ አፈፃፀሙም ውጤታማ ሊሆን 

አይችልም፡፡ የተደራጀ ተሳትፎ  ለዕቅዱ ውጤታማነት እንዲሁም የባለቤትነት 

መንፈስና ቁርጠኝነት ለመፍጠር ሁነኛ መሳሪያ ነውና፡፡ በአጭሩ የተሳትፎ መርህ 

የሚመለከታቸው የለውጥ ሠራዊት ክንፎች በሚገባ በመሳተፍ የዕቅድ ባለቤት 

መሆን መቻላቸውን የሚያረጋግጥ ነው፡፡ 

5. የጋራ መግባባት  

የጋራ መግባባት ማለት በዋናነት በአገራዊ ራዕይ ላይ መግባባትና በመቀጠልም 

በየተቋማቱ ራዕይና በሚተገበሩ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ዕቅዶች ላይ የጋራ 

ስምምነት ላይ መድረስ እና በየጊዜው ስፋትና ጥልቀት እያገኘ እንዲሄድ ማድረግ 

ማለት ነው፡፡ ከዚህም ባሻገር ዕቅዶቹ በሁለቱ የሰራዊት ክንፎች የጋራ ተሳትፎ 

በውጤታማነት መፈጸም ላይ መግባባትን መፍጠር ሲሆን ለዚህም በተቀናጀ መልኩ 

የመንቀሳቀስ አስፈላጊነትን ማመንና በተደራጀ መልኩ በለውጥ ሰራዊት አግባብ 
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በዕለት ተዕለት ክትትልና ግምገማ ተግባራትን በቋሚ መድረኮች በጋራ መምራትን 

ያመለክታል፡፡ 

የተሳካና ውጤታማ ተግባር የመግባባቱ መሰረት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ቀጣይና 

ተከታታይ የማሳመን ስራ መስራት ተኪ የማይገኝለት ጉዳይ እንደሆነ መገንዘብ 

ያስፈልጋል፡፡  በመሆኑም በፖሊሲዎች፣ በስትራቴጂዎች፣ በዕቅዶችና በለውጥ 

ጥናቶች ላይ ሰፊ የማሳመንና የማግባባት ስራ መሰራት ይኖርበታል፡፡ 

6. ግልጽነት   

በኢፌዲሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 12  እንደተደነገገው  የመንግስት አሠራር 

ለሕዝብ ግልጽ በሆነ መንገድ መከናወን አለበት፡፡ የመንግስት አሰራር ግልጽነት 

ሲባል የመንግስት ተቋማት የውሣኔ አሰጣጥ ሂደት ምን እንደሚመስል፤ በምን 

መርህና ሕግ እንደሚመራ፤ እንዴት እንደሚፈጸም፤ በማን እንደሚፈጸም፤ መቼ 

እንደሚፈጸም ወዘተ ስርዓቱን ሙሉ በሙሉ ለዜጎች ከማሳወቅ አንስቶ፤ ምን 

እንደተወሰነ፣ ምን እንደተፈጸመ የአፈፃፀሙን ሙሉ መረጃ ለዜጎች በሚቻለው 

መንገድ ሁሉ ግልጽ በማድረግ ዜጎች በዕውቀት ላይ የተመሰረተ ተሳትፎ 

እንዲያደርጉ ማገዝን ያጠቃልላል፡፡  

የዚህ መርህ መሰረታዊ ቁም ነገር ዜጎች በቂ መረጃ ያላቸው ሆነው ተገቢውን 

አቋም መያዝ የሚያስችላቸው መሆኑ ዋነኛ ጉዳይ ሆኖ መረጃ በማጣት ምክንያት 

ያለአግባብ የሚፈጠር አለመግባባት፤ አለመተማመንና ጥርጣሬን ከማስወገዱም 

በላይ ስህተትን በቀላሉ ለማወቅና ለመፍታት የሚቻልበት ሁኔታን መፍጠሩ ነው፡፡ 

የመርሁ መሰረታዊ ምንጭ ዜጎችን ለማገልገል የተቋቋመ አካል ከተገልጋዩ 

/ከዜጋው/ የሚደብቀው ነገር መኖር የለበትም የሚል አመለካከት ነው፡፡ በመሆኑም 

ሁሉም የመንግስት መስሪያ ቤቶች የዜጐች ቻርተር በማዘጋጀት ለሁለም የሰራዊት 

ክንፎችና ለመላው ተገልጋይ ግልጽ ማድረግ አለባቸው፡፡  

7. ተጠያቂነት  

በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 12 (2) "ማንኛውም ኃላፊና የህዝብ ተመራጭ 

ኃላፊነቱን ሲያጓድል ተጠያቂ ይሆናል" በማለት ተደንግጓል፡፡ ተጠያቂነት ሲባል 

ለተገልጋዩ ጥራት ያለውና ከአድልኦ የጸዳ ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት 
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አገልጋዩ በቻርተሩ ላይ እንዲሰጡ የተደነገጉትን አግልግሎቶች ለተገልጋዮች 

በተፈለገው ጊዜ፣ መጠንና ጥራት መስጠት ካልቻለ በገባው ቃል መሰረት 

ባለመፈጸሙ የሚጠየቅበት አግባብ ማለት ነው፡፡ ይህም ማለት 

 መስጠት የሚገባውን አገልግሎት የሚሰጥበትን አሰራር ካልዘረጋ 

 በዘረጋው አሰራር መሰረት አገልግሎት ለመስጠት የገባውን ቃል ግልጽነትና 

ጥራት ባለው መንገድ ካልሰጠ  

 የመንግስ ህጎችን፣ ደንቦችን፣ መመሪያዎችንና አሰራሮችን ካልፈጸም ወይም 

ካላስፈጸመ ተጠያቂ ይሆናል ማለት ነው፡፡ 

በዚሁ መሰረት ሊሰጥ የሚገባው አገልግሎት ቃል ለተገባለት ህዝብ/ዜጋ መድረስ 

አለመድረሱ ሲረጋገጥ ቃሉን የጠበቀና ያሳካ የሚመሰገንበት የሚበረታታበትና 

የሚሸለምበት ሲሆን በአንጻሩ በገባው ቃል መሰረት ያልፈጸመ የሚመከርበትና 

የሚወቀስበት እንዲሁም ሆን ብሎ ያጠፋ ከሆነ ህጋዊ ስርዓቱን ተከትሎ 

የሚጠየቅበትና የሚቀጣበት ስርዓት በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ ተግባራዊ ሊሆን 

ይገባል፡፡  

8. የህዝብን ጥቅም ማስቀደም  

የህዝብን ጥቅም ማስቀደም በአንድ በኩል ህዝቡን የሚጎዱ ተግባራትን 

አለመፈፀምና በሌሎችም ተመሳሳይ ተግባራት ሲፈጸሙ አስተሳሰቦቹን በፅናት 

በመታገል፤ በሌላ በኩል ደግሞ ህዝቡን የሚጠቅሙ እርምጃዎችን ደግሞ 

በተከታታይ መውሰድ ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡ እነዚህም መንግስት ተግባዊ 

በሚያደርጋቸው ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች፣  በሚሰጣቸው አገልግሎቶች 

እንዲሁም በሚወስናቸው ውሳኔዎች አማካኝነት ይገለጻሉ፡፡ ዜጎች ለሚፈልጉት 

አግልግሎት በሙሉ ፈጣን ምላሽ መስጠትንም ይጨምራሉ፡፡ ሲቪል ሰርቪሱ 

የመንግስት ፖሊሲና ስትራቴጂ ማስፈጸሚያ ቁልፍ መሳሪያ በመሆኑ የሲቪል 

ሰርቪሱ እንደ ለውጥ ሠራዊት በሁሉም ደረጃ (በግለሰብ፣ በቡድንና በተቋም) 

ይህንኑ መርህ ተቀብሎ በጽናት ተግባራዊ በማድረግ ተልዕኮውን በዚሁ አግባብ 

መፈጸም ይጠበቅበታል፡፡ 
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9. ሴኩላሪዝም 

የኢፌዴሪ ህገመንግስት አንቀጽ 11 መንግስትና ኃይማኖት የተለያዩ መሆናቸውን፣ 

መንግስታዊ ኃይማኖት እንደማይኖርና መንግስት በኃይማኖት ጉዳይ ጣልቃ 

እንደማይገባ ሃይማኖታዊ መንግሥትም እንደማይኖርና ኃይማኖትም በመንግስት 

ጉዳይ ውስጥ ጣልቃ እንደማይገባ ይደነግጋል፡፡ ሆኖም  በመንግስት ተቋማት  

ይህንን መሠረታዊ ህገ መንግሥታዊ መርሆ አክብሮ ከሃይማኖታዊ አድልዎ ወይም 

ወገንተኝነት የፀዳ አገልግሎት ከመስጠት አኳያ ግድፈቶች ይታያሉ፡፡ የዚህ ዓይነቱ 

አመለካከትም ሆነ ተግባር ህገመንግስቱን የሚፃረር ከመሆኑም በላይ  በተገልጋዩ 

ዜጋ ዘንድ የተለያዩ ቅሬታዎችን መፍጠሩ አይቀርም፡፡ በመሆኑም አመራሩና 

ሰራተኛ የዚህ ዓይነቱን አድራጎትና አመለካከት በየተሰማራበት ተቋም 

የሚከሰቱበትን ሁኔታ በመፈተሽ በአፋጣኝ ማረምና ከማንኛውም ሃይማኖታዊ 

አድልዎ ወይም ወገንተኝነት የፀዳ ሴኩላር አገልግሎት በመስጠት ሕገመንግስታዊ 

ግዴታውን በብቃት መወጣት አለበት፡፡ ለተገልጋዩ ዜጋም አገልግሎት ማግኘት 

የሚችለውና የሚገባውም በዚሁ የህግ አግባብ መሆኑን ማሳወቅ ይገባል፡፡ 

በአጠቃላይ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት ሲሰጡ ዜጎችን በኃይማኖታቸውም 

ሆነ በሌላ በማናቸውም ህጋዊ ባልሆኑ ምክንያቶች ልዩነት ሳያደርጉ ለሁሉም ዜጋ 

ፍትሃዊ አገልግሎት መስጠት ይጠበቅባቸዋል ፡፡ በተጨማሪም በመንግስት 

ተቋማት ውስጥና በመንግሥት ንብረት አማካይነት ማንኛውንም ዓይነት 

ኃይማኖታዊ መልዕክት የሚያስተላልፍ እንቅስቃሴ ወይም ድርጊት መፈጸም 

የዜጋውን ከአድልዎ የፀዳ መንግሥታዊ አገልግሎት የማግኘት መብት ይጋፋል፡፡ 

ስለሆነም አመራሩም ሆነ ሠራተኛው ከእንዲህ ያለ ድርጊት መቆጠብ 

ይኖርበታል፡፡ የመንግስት ተቋማት ሁሉም ዜጋ በአመለካከቱ፣ በኃይማኖቱ ወዘተ 

ምንም ልዩነት ሳይደረግበት የሚገለገልባቸው የጋራ መጠቀሚያ ቦታዎች ስለሆኑ 

እነዚህ ተቋማት ዜጎች ፍትሃዊ አገልግሎት የሚያገኙባቸው ስፍራ መሆናቸው 

ታውቆ በእያንዳንዱ የመንግስት መስሪያ ቤት ይሄው በተሟላ መልኩ ተግባራዊ  

መሆኑን ማረጋገጥ የእያንዳንዱ አመራር፣ የሥራ ኃላፊ፣ ባለሙያና ሠራተኛ 

ኃላፊነት ነው፡፡ 
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10.  በስራ አፈጻጸም ውጤት ብቻ መመዘን  

ተቋማት ተልዕኳቸውን እንዲያሳኩ አመራሩም ሆነ ሠራተኛው ውጤታማ አፈፃፀም 

ሊኖራቸው ይገባል፡፡ ሁሉም የተቋሙ አመራርም ሆነ ሠራተኛ ወደ ሚፈለገው 

የውጤታማነት ደረጃ የሚደርሰው የሁሉም አፈፃፀም በትክክልና ያለአድልኦ 

መመዘን ሲችል ነው፡፡ ይህም  በውጤት ተኮር የአፈጻጸም አመራር ሥርዓት 

(BSC) አማካይነት ውጤትን መመዘን ሲቻል ነው፡፡ የምዘናው አስፈላጊነት እንዳለ 

ሆኖ ዋናው ጉዳይ የምዘና ሥርዓቱ  መኖሩና ምዘናው ያለምንም አድልኦ 

በአፈፃፀምና በሥራ ውጤት ላይ ብቻ ተመስርቶ መከናወኑ ነው ፡፡ ይህ ካልሆነ 

ዴሞክራሲያዊ ግንኙነቱ፣ ለጋራ ውጤት መትጋቱና ውጤታማነቱን ከመጉዳቱም 

ባሻገር መልካም አስተዳደርን አያሰፍንም፡፡ በመሆኑም ሁሉንም በሥራ ውጤቱ 

ብቻ መመዘን የማይጣስ ተቋማዊ ባህል ሆኖ ሊገነባ ይገባል፡፡ ሥራና የሥራ 

ውጤትን ሳይሆን የእርስ በርስ ትውውቅን፣ መቀራረብን፣ዝምድናን መጠቃቀምንና 

የመሳሰሉ ትስስሮችን (networks) መሰረት ያደረገ ምዘና ተቀባይነት የለውም፡፡ 

 

ከዚሁ ጋር ተያይዞ የስራ አፈጻጸም ውጤትን መመዘን ሶስቱንም የምዘና ደረጃዎች 

(በግለሰብ፣ በቡድን እና በተቋም) ይዞ ሊከናወን የሚገባ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ 

ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ በመሆኑም ሶስቱ የምዘና አግባቦች እርስ በርሳቸው 

እየተመጋገቡ ማለትም የግለሰብ አፈጻጸም ውጤት ለቡድን ስራ የቡድን ደግሞ 

ለተቋም አፈጻጸም አስተዋጽኦ በሚያደርጉበት አግባብ እየተናበቡ መሄዳቸውን 

እያረጋገጡ መሄድም ተገቢ ነው፡፡ 

እነዚህ ከላይ የተዘረዘሩት የለውጥ ሰራዊቱ የሚመራባቸው መርሆዎች 

ተጣምረው በሲቪል ሰርቪሱ ተጨባጭ ሁኔታ መልካም አስተዳደር፤ ዴሞክራሲያዊ 

ስርዓትና ቀጣይነት ያለው ልማትን ለማሳካት የምንመራባቸው መሆኑን በመገንዘብ 

ለተግባራዊነታቸው መንቀሳቀስ አለብን፡፡ 
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ክፍል ሶስት 

 የለውጥ ሰራዊት አካላት  

የሲቪል ሰርቪሱ የለውጥ ሰራዊት ሁለት ክንፎች አሉት፡፡ እነዚህም የመንግስት 

ክንፍና የህዝብ ክንፍ ናቸው፡፡ የመንግስት ክንፍ በየደረጃው የተዋቀሩ የመንግስት 

አደረጃጀቶችን ያቀፈ ሲሆን የህዝብ ክንፉ ደግሞ የተለያዩ የህዝብ አደረጃጀቶችንና 

ዜጋውን የሚመለከት ነው፡፡ ሁለቱም ክንፎች ራሱን የቻለ አደረጃጀት፣ ተልዕኮና 

አሰራር ሊኖራቸው ይገባል፡፡ በዚሁ መሰረትም አደረጃጀታቸውና አሰራራቸው 

እንደሚከተለው በዝርዝር ቀርቧል፡፡ 

         3.1. የለውጥ ሰራዊቱ የመንግስት ክንፍ 

ከላይ እስከታች ባሉ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ውስጥ ያለው የተቋሙ 

አመራርና መላው ሰራተኛ አንድ የሰራዊት ክንፍ ሆኖ እንደ ተቋሙ ተጨባጭ 

ሁኔታ አምስት እርከን አሊያም ከስራ ሂደት በታች ቡድን ከሌለ በአራት እርከን 
ተደራጅቶ ይገኛል፡፡ ስለዚህ የመንግስት መዋቅር አንድ የሰራዊቱ ክንፍ ሆኖ 

የአምስት/አራት ደረጃዎች/እርከኖች ውህድ/አካል/ ሆኖ ይደራጃል፡፡ 

እነዚህም  

 የተቋሙ ከፍተኛ አመራር፣ 

  መካከለኛ አመራር፣ 

 የቡድን መሪ 

 ግንባር ቀደም1 እና 

 መላው ሲቪል ሰርቪስ ሰራተኛ ሲሆኑ 

ይህም በአንድ የመንግስት ተቋም ውስጥ በዝቅተኛው የስራ ደረጃ ላይ 
ከተመደቡት ሰራተኞች እስከ ተቋም ከፍተኛ አመራር የሰራዊቱ አካል 
ሆነውና እንደ አንድ አሀድ/አካል ተዋህደው የሚደራጁበትና የተቋም ተልዕኮን 
በጋራ ለማሳካት የሚንቀሳቀሱበት አደረጃጀት ነው፡፡ 

                                                           
1 ግንባር ቀደም ራሱን የቻለ የመንግስት መዋቅር/አደረጃጀት ሳይሆን በየሥራ ሂደቱ ወይም ቡድን (ኬዝቲም) ሊገኝ የሚችል ታታሪ ሠራተኛ ነው፡፡  
ይሁንና እዚህ ተለይቶ እንዲታይ የተደረገው ለለውጥ ሠራዊቱ መጠናከር ድርሻው የማይተካ በመሆኑ በሥራ ውጤቱና በአርአያነቱ እውቅና ሊሰጠው 
እንደሚገባ ለማመላከት ነው፡፡ 
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     3.1.1. ከፍተኛ አመራር 

የተቋም ከፍተኛ አመራር ሲባል የመንግስት ተቋማትን እንዲመሩ የተሾሙ 

ሚኒስትር፣ ሚኒስትር ዴኤታ፣ ጽ/ቤት ሀላፊ፣ ዋና ዳሬክተር እና ምክትሎቻቸውን 

እንዲሁም በነዚህ ደረጃ የተሾሙ የፖለቲካ አመራሮችን ያጠቃልላል፡፡ 

ከፍተኛ አመራሩ ራሱን የሰራዊቱ አንድ አካል አድርጎ በመውሰድ ለግንባታ 

መንቀሳቀስ ይገባዋል፡፡ ይህ አካል የሰራዊቱ አመራር ሊያሟላ የሚገባውን 

ፖለቲካዊ የስራ አመራር ብቃትና ስነ ምግባር ማሟላትም ይጠበቅበታል፡፡ 

ጠንካራ መሪ የሌለው ሰራዊት የተሟላ ስብእና እና አደረጃጀት ተከትሎ 
የተሟላ ውጤት ለማምጣት የሚሳነው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሲታይ የከፍተኛ 
አመራሩን ተልኮ ቁልፍ ያደርገዋል፡፡ 

የለውጥ ሰራዊት አመራሩም የሚፈጠረው በተግባራዊ እንቅስቃሴ ውስጥ 
ገብቶ የሚረባረብ የለውጥ ሰራዊት በማደራጀትና በመምራት ሂደት መሆኑ 

ሊሰመርበት ይገባል፡፡ ከተግባር በተነጠለ ንድፈ ሀሳባዊ ግንባታ ብቻ 
አመራርን  መፍጠር አይቻልም፡፡ በመሆኑም የመንግስት ከፍተኛ አመራር 
ከበታች ያሉትን የመካከለኛ አመራሮችና መላውን ሲቪል ሰርቪስ 
በመገንባትና በማሰማራት ሰፊ ልማታዊ ተነሳሽነት በመፍጠር ለውጡን 

በባለቤትነት የሚመራ ሀይል ነው፡፡ 

በአጠቃላይ ከፍተኛ አመራሩ በሰጠው አመራር ተቋማዊ ለውጥና መልካም 

አስተዳደር ውጤት የማስመዝገብ ከፍተኛ ሀላፊነት አለበት፡፡ የከፍተኛ አመራሩ 

ዋናው ተልዕኮ ሰራዊቱ በሙሉ ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ 

ተልኳቸውን በብቃት እንዲወጡ አመራር መስጠት፣ መከታተል፣ መደገፍና 

ማብቃት ሆኖ ለዚህም የሚከተሉትን ተግባራት ይፈጽማል፡፡  

1. በለውጥ ሰራዊት አስፈላጊነት፣ አደረጃጀትና ግንባታ ላይ ለተቋሙ 

ሠራተኞች ግንዛቤ የመፍጠር፣ ለውጥ ሠራዊቱን ማደራጀትና 

ማሰማራት፣ 
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2. የለውጥ ሠራዊቱን የአመለካከት፣ የክህሎትና የአቅርቦት እጥረቶችንና 

የአደረጃጀት እንዲሁም የአሰራር ክፍተቶችን መለየትና እነዚህን 

ማቆዎች ለመፍታት የሚያስችሉ የአቅም ግንባታ ስራዎችን ማቀድና 

አፈጻጸማቸውን መምራት፣ 

3. የለውጥ ሠራዊቱ ተልዕኮውን በአግባቡ እንዲወጣ የሚያስችል 

ተከታታይነት ያለው ክፍተትን መሠረት ያደረገ የአቅም ማጎልበቻ 

ስልቶችን በመቀየስ ተግባራዊ ማድረግ፣ 

4. ጥራት ያለው እቅድ በሰራዊቱ ክንፎች ሙሉ ተሳትፎ 
በማዘጋጀት ፈጻሚን ለተልዕኮው ማዘጋጀት፣ 

5. ከለውጥ ሠራዊቱ ጋር በቋሚ የውይይት መድረክ ማለትም  በየአስራ 

አምስት ቀን ከመካከለኛ አመራሩ ጋር፣ በየወሩ ከመላው ሠራተኛው 

እንዲሁም ተቋሙን ከሚመለከተው የሠራዊቱ የህዝብ ክንፍ ጋር 

በየሶስትት ወሩ በመገናኘትና አጠቃላይ የለውጡን እንቅስቃሴ 

መከታተል፣ መገምገምና ማረጋገጥ፤ እንዳስፈላጊነቱ የማስተካከያ 

እርምጃ መውሰድ እና ቀጣይ አቅጣጫ መስጠት፣ 

6. በእያንዳንዱ መካከለኛ አመራር ስር በተደራጀው የሰራዊት ክፍል 

መልካም ተሞክሮዎቻቸውን በመቀመር ልምድ እንዲለዋወጡ 

ማድረግ፤ እንዲሁም አፈጻጸምን ለመለካት የሚያስችል መረጃ 

በማጠናቀር መካከለኛ አመራሩን መዝኖ ደረጃ መስጠት፣  

7. በየስራ ሂደቶች እና በየለውጥ ቡድኖች መካከል በተጠሪ ተቋማትና 

በክልሎች መካከል  ተመጣጣኝ የአፈጻጸም ውጤት እንዲረጋገጥ 

ማድረግ፣ 

8. ሶስቱን የክትትልና ድጋፍ ስልቶች በመከተል በመከተል ውጤታማ 

አመራር መስጠት፣ 

9. መካከለኛ አመራሩን መደገፍና ማብቃት፣ 

10. በየወሩ የተገመገመ ሪፖርት የተጠሪ ተቋማትን አፈፃፀም ጨምሮ  

ለሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ማቅረብ፣  
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     3.1.2. የተቋም መካከለኛ አመራር  

የመንግስት መካከለኛ አመራር ማለት በመንግስት ተቋማት ውስጥ በሙያው 
አመራር የሚሰጥ እና በሜሪት የተመደበ ሙያተኛ አመራር ሲሆን የስራ 

ሂደት መሪዎችን ወይም ዳይሬክተሮች ወይም የሥራ ሂደት ኃላፊዎችን  እና በዚህ 
ደረጃ ከተቋሙ ከፍተኛ አመራር ቀጥሎ የተመደቡ የሲቪል ሰርቪስ የስራ 

ኃላፊዎችን  የሚያጠቃልል ነው፡፡ የዚህ አካል ዋና ዋና ተልዕኮዎች የሚከተሉት 

ይሆናሉ፡፡ 

1. በስሩ ያለውን ሲቪል ሰርቫንት የለውጥ ሰራዊቱ አንድ አካል አድርጐ   

በማደራጀት ማስተባበርና መምራት፣   

2.  በስሩ የተደራጀው የለውጥ ሠራዊት ግንባር ቀደም ሚናውን እንዳይወጣ 

እንቅፋት የሚሆኑ የአመለካከት፣ የክህሎት እና የቅርቦት እጥረቶችን እለት 

በእለት እየተከታተሉ መፍታት፣ 

3.  የለውጥ ሠራዊቱ በተግባራዊ የሥራ እንቅስቃሴው ግንባር ቀደም ሆኖ 

እንዲወጣ ተግባር ቆጥሮ በመስጠት አፈጻጸሙን የመከታተልና የመመዘን 

ስራ መስራት፣ 

4.  ለሚመራው አካላት በሁለንተናዊ የሥራ እንቅስቃሴው እና መልካም 

ስብዕናው አብነታዊ ሆኖ መገኘትና ራሱን ከአድርባይነትና ከጥገኛ 

ጥቅማጥቅሞች ፍላጎት አጽድቶ ሌሎችም አርአያነቱን እንዲከተሉ 

መንቀሳቀስ፣ 

5.  በሚመራው የሥራ ክፍል የሥነ ምግባር ችግሮችን ድክመቶችንና 

ጉድለቶችን ፈጥኖ በመለየትና በማስተካከል የመሪነት ሚናውን በቁርጠኝነት 

መወጣት፣  

6.  በሚመራው የሥራ ክፍል ፈጻሚዎች የተቋሙን ብሎም ሀገራዊ ራዕይ 

ለማሳካት የሚያስችል ውጤታማ አፈጻጸም እንዲኖራቸው ማስተባበር፣ 

ማማከር፣ ማሰልጠን፣ ማብቃትና የመገምገም ባህልን ማሳደግ እንዲሁም ራሱ 

አርአያ ሆኖ ሠርቶ ማሠራት፣     

7.  ከድህነት ለመውጣት በሚደረገው አገራዊ እንቅስቃሴ የተሟላ ተነሳሽነት 

ሰንቆና ጊዜውን አሟጦ በመጠቀም በተሠማራበት የሥራ ዘርፍና ኃላፊነት 
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ሊቆጠር የሚችል ትርጉም ያለው ውጤት ማስመዝገብ፣ 

8. በሥራ ክፍሉ ያለውን ሠራተኛ በማወያየትና በማግባባት በለውጡ ላይ 

ጠንካራ     እምነት እንዲኖራቸው ማድረግ፤ እንዲሁም ከተቋም እቅድ 

የተቀዳ ጥራት ያለው ዝርዝር እቅድ በማዘጋጀት እና ለፈጻሚዎች በዝርዝር 

በማስጨበጥ አሳምኖ በባለቤትነት ስሜት ማሰራት፣ 

9. የለውጥ ሰራዊት ቡድንና ግለሰቦችን በስራ ውጤታቸው መሰረት በጋራ 

መለካት፣ በአፈጻጸማቸው ወደፊት የወጡትን ማበረታታት፣ የደከሙትን 

የተሻለ አፈጻጸም ካላቸው እንዲማሩ ማድረግ፣ እንዲሁም በደረጃቸው 

ማስቀመጥ፤ ይህ በየሳምንቱ በሚደረግ ጠንካራ ክትትልና ግምገማ የሚለይ 

ሆኖ፤ በሂደቱም የአፈጻጸም መረጃ በማጠናቀር ሰራዊቱን በውጤት ተኮር 

ምዘና ሥርዓት መሰረት በውጤታቸው መመዘን፣ 3 

10.  በሥራው ላይ ለውጥ ሊያመጣ የሚችል ወቅታዊ ዕውቀት እና ክህሎት    

ለመገንባት እና ለማሻሻል መሥራት፣ 

11.   ከህዝብም ሆነ ከግለሰብ ተገልጋይ የሚነሱ አቤቱታዎችና ቅሬታዎችን 

ምንጭና አዝማሚያ እያጠና መፍትሄ መስጠት፣  

12.  በየአስራአምስት ቀኑ በሚደረገው የከፍተኛ አመራሩ መድረክ የሥራ 

ክፍሉ አፈጸጸም በለውጥ ሰራዊት ቡድኑ የተገመገመ ሪፖርት 
ማቅረብ፤ የሚሰጠውን ግብረ-መልስም ወስዶ ሥራ ላይ ማዋል፣ 

13.  በከፍተኛ አመራሩ የሚቀመጡትን አቅጣጫዎች በሥሩ ለሚገኙ 

አደረጃጀቶችና ሰራተኞች በወቅቱ ማሳወቅ፣ ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽ 

መስጠት፣ በእሱ ደረጃ በቂ ምላሽ ያላገኙ ጥያቄዎችን ደግሞ ለበላይ 

አመራሩ በወቅቱ ማሳወቅና መፍትሄ ማስገኘት፣ 

     3.1.3. ቡድን መሪ 

በመንግስት ተቋማት አደረጃጀት የስልጣን ተዋረድ ከመካከለኛ አመራሩ(የስራ 

ሂደት) ቀጥሎ ባለው እርከን በአንዳንድ ተቋማት የስራ ቡድን የሚደራጅበት ሁኔታ 

አለ፡፡ በመሆኑም በአንድ የስራ ሂደት ውስጥ ከአንድ በላይ የስራ ቡድን ተደራጅቶ 

ባለበት ተቋም የለውጥ ሰራዊት የሚደራጀው በቡድን ደረጃ ሲሆን ከአንድ በላይ 

የሆኑ ቡድኖች ባሉበት የስራ ሂደት በእያንዳንዱ ቡድን የለውጥ ሰራዊቶች 
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ይደራጃሉ ማለት ነው፡፡ ቡድን ባለበት የስራ ሂደት የለውጥ ሰራዊት አደረጃጀት 

በስራ ሂደት ደረጃ አይኖርም፡፡   የስራ ሂደት መሪው በስራ ሂደቱ በየቡድኑ 

የተደራጀው ሰራዊት /ሰራዊቶች የስራ ሂደቱን ተልዕኮዎች እያሳኩ ስለመሆናቸው 

በየሳምንቱ በሚከናወን የስራ ሂደቱ አጠቃላይ የጋራ ግምገማ እያረጋገጠ መሄድ 

ይጠበቅበታል፡፡ የስራ ሂደት መሪው ይህን ግምገማ የሚያከናወነው ምንም እንኳን 

ቡድን ባለበት የስራ ሂደት የለውጥ ሰራዊት በስራ ሂደት ደረጃ አይደራጅም 

ቢባልም  የስራ ሂደቱ መሪ የስራ ሂደቱን ተግባራት አይመራም፤ አይከታተልም 

ወይም ድጋፍ አያደርግም ማለት ባለመሆኑ ተጠያቂነትና ኃላፊነትም ያለበት 

መሆኑን ለማመላከት ነው፡፡   

በመሆኑም በየሳምንቱ በሚደረገው የሂደቱ የለውጥ ሠራዊቶች አፈፃፀም ግምገማ 

ላይ የሂደቱ መሪ ከቡድን የለውጥ ሠራዊቱ መሪዎች ጋር በመሆን የግምገማ 

መድረኩን ይመራል፤ በሥራ ሂደቱ የታቀደው ተግባር በሰራዊቱ እንቅስቃሴ 

በውጤታማነት መፈፀሙን ያረጋግጣል፡፡ 

በቡድን ደረጃ ያለው የለውጥ ሰራዊት ቡድን መሪ (በመደበኛው አደረጃጀት 

የቡድን መሪው) እና የሰራዊቱ አባላት ተግባራትና ኃላፊነት እንደሚከተለው 

ይሆናል፡፡ 

1. በቡድኑ ስር ያሉትን የሰራዊት አባላት በአመለካከትና በክህሎት 

ያላቸውን ጠንካራና ደካማ ጎን ለይቶ ማወቅ፣  

2. ደካማ ጎናቸውን ለመፍታት ተገቢውን ሁሉ ለማድረግ አቅዶ መስራት፣ 

3. በየዕለቱ መከታተልና በየሳምንቱ በቋሚ ግንኙነት ፕሮግራም 

በተልዕኳቸው ዙሪያ ያላቸውን አፈጻጻም መገምገምና ክፍተቶች ሳይሰፉ 

የሚደፈኑበትን አግባብ በመቀየስ ስራ ላይ ማዋል፣ 

4. በሰራዊቱ መካከል የተመጣጠነ አፈጻጸም እንዲኖር በተለይም ሌሎቹ 

የሰራዊት አባላት ወደ ግንባር ቀደሙ አፈጻጸም እንዲደርሱ ማድረግ፣ 

5. የሰራዊት መንፈስ እንዲዳብርና ይህንን የሚጎዳ ማንኛውም ሁኔታ 

ተከታትሎ እንዲወገድ ማድረግ፣ 



22 
 

6. አስፈላጊውን መረጃ መያዝና የአፈጻፀም ሪፖርት ለስራ ሂደቱ መሪ 

በየሳምንቱ ማቅረብ፣ 
 

3.1.4. ግንባር ቀደም 

ግንባር ቀደም ማለት በአንድ የስራ ሂደት ወይም በቡድን አደረጃጀት ውስጥ ካሉት 

ሰራተኞች በአመለካከቱ፣ በክህሎቱ፣ በስነምግባሩ፣ በስራ አፈጻፀሙ፣ በፀረ-ኪራይ 

ሰብሳቢነት አቋሙና ትግሉ፣ በተባባሪነቱ፣ በስራ ተነሳሽነቱ፣ ወዘተ ከሌሎች 

ሰራተኞች በተግባር ውጤቱ ጎላ ብሎ በአርአያነት የሚታይ የስራ ሂደት ኃላፊ፣ 

የቡድን መሪ ወይም ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፡፡ 

ግንባር ቀደሞችን ሶስቱን ምዕራፎች (በዝግጅት፣ በትግበራና በማጠቃለያ) ተከትሎ 

በሚከናወኑ ስራዎች ላይ ተመስርቶ በየምዕራፉ መለየት ያስፈልጋል፡፡ 

 

ግንባር ቀደም የውጤት ተኮር የሥራ አፈጻጸም ሥርዓትን ተከትሎ የሚመረጥ 

ሲሆን የሚከተሉትን ዋና ዋና ተግባራት ያከናውናል፡፡ 

1. የራሱን ተልዕኮ በተሟላ መጠንና ጥራት መፈፀም 

2. ሌሎች ሰራተኞችን ራሱ በደረሰበት የአመለካከት እና የአፈጻፀም ደረጃ 

እንዲደርሱ ማገዝ፣ 

3. ልምዱን በማካፈል ሌሎች በአመለካከትና በክህሎት ያለባቸውን ክፍተት 

ለመሙላት ትኩረት ሰጥቶ መስራት 

4. ለላቀ ውጤት የሚያበቁ የራስ አቅም ማጎልበቻ ተግባራትን ማከናወን፣ 

5. አዳዲስ አሰራሮችን ማመንጨትና እንዲለመዱ እገዛ ማድረግ፣ 

6. ከአቻ ግንባር ቀደሞች ጋር በመመካከር የተቋሙ ወይም የሥራ ሂደቱ 

ተልዕኮ ስለሚሳካበት ሁኔታ ለአመራሩ ሀሳብ ማቅረብ፣ 
 

3.1.5.  መላው ሲቪል ሰርቫንት (ሠራተኛ)  

መላ ሲቪል ሰርቫንት የምንለው ከስራ ሂደት መሪዎች/ ዳይሬክተሮች  እና 

ቡድን መሪዎች ቀጥሎ በመንግስት ተቋማት በሙያው ህዝብን ለማገልገል 
የተቀጠረውን መላ ሰራተኛ ያጠቃልላል::  
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1. መላው ሲቪል ሰራተኛ የሚደራጀው በዋነኛነት የስራ ሂደትን መሰረት አድርጎ 

ይሆናል፣ 

2. በአንድ የስራ ሂደት አንድ የለውጥ ቡድን ይደራጃል፡፡ ነገር ግን በአንድ 

የስራ ሂደት ውስጥ በሚኖሩ የስራዎች ባህሪ ወይም የሰራተኛ ቁጥር ብዛት 

ወይም የቡድን አደረጃጀት መኖር ሳቢያ ከአንድ በላይ የለውጥ ቡድን 

ለማደራጀት አመቺ ሆነው ሲገኙ ከአንድ በላይ የለውጥ ቡድን ይደራጃል፡፡  

3. የስራ ሂደት መሪ ከሚመራው የለውጥ ቡድን አደረጃጀት ቀጥሎ የኬዝ ቲም  

አወቃቀር ካለና በቂ የሰው ቁጥር ካለው የ1ለ5 አደረጃጀት እንደአስፈላጊነቱ 

ሊኖር ይችላል፡፡ ይህም በስራቸው ግንባር ቀደም ከሆኑት የኬዝ ቲሙ 

አባላት መካከል አንዱ የሠራዊቱን አባላት የሚመራ ይሆናል፡፡ በመሆኑም 

ይህ ኬዝ ቲም ባለበት የሥራ ሂደት ብቻ የሚተገበር ስለሆነ የ1ለ5 

አደረጃጀት እንደ ሁኔታው የሚተገበር በመሆኑ ሊኖርም ላይኖርም ይችላል፡፡ 

4.  እንደ ቡድን የዕለትና የሳምንት እቅድ በትክክል ለተቋሙ ተልዕኮ ማሳካት 

ያለውን ፋይዳ በማረጋገጥ አቅዶ ይፈጽማል፣ 

5. የተቋሙን ተልዕኮ ለማሳካት በተቋሙ ዕቅድና  የአሰራር ስርአቶች ላይ በቂ 

ግንዛቤ ጨብጦ ህዝቡን በታማኝነትና በቅንነት ማገልገል ይኖርበታል፣ 

6. የጋራ ተልዕኮን ለማሳካት የመተጋገዝና የእርስ በርስ መማማሪያ መድረኮችን 

ከዕለት ተዕለት ስራ ጋር አዋህዶ በመፈጸም አቅሙን ማሳደግም 

ይጠበቅበታል፣ 

7. በተቋሙ አገልግሎት አሠጣጥ ሂደት ከህዝቡ ጋር ቀጥተኛ የሆነ የእለት 

ተለት ግንኙነት ያለው የሰራዊት አካል በመሆኑ የተቋሙ ስራዎች በጊዜና 

በጥራት እንዲፈጸሙ ያደርጋል፣ 

8. በተቋሙ ካሉ ሌሎች የሰራዊት ቡድኖች ጋር ትስስር በመፍጠርና 

በማጠናከር ተሞክሮዎችን በመለዋወጥ ጥሩ አፈጻጸሞችን ያጎለብታል፤ 

እጥረቶች እንዳይደገሙ ይሰራል፣  

9. ከህዝብም ይሁን ከግለሰብ ተገልጋይ በሚነሱ አቤቱታዎችና ቅሬታዎች ላይ 

በወቅቱ የእርምት እርምጃ በመውሰድ ለሚመለከተው ሁሉ ያሳውቃል፡፡ 

የቀረቡትን ቅሬታዎችን በጊዜ፣ በጭብጥ፣ በአቅራቢውና በተቋሙ ለይቶና 

መረጃ ይዞ ለስራ ሂደት መሪው ወይም ለቡድን መሪው ያቀርባል፣  
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10. ከሂደቱ፣ ከቡድኑ የወረደለትን ተግባራት በየቀኑ፣ በየሳምንቱና በየወሩ 

ከፋፍሎ በጥራት፣ በመጠንና በጊዜ በማቀድ፣ አፈፃፀሙንም በየሳምንቱ 

ለሂደት/ለቡድን መሪው ሪፖርት ማቅረብ ይጠበቅበታል፡፡     

3.2.  የህዝብ ክንፍ 

የለውጥ ሰራዊቱ የህዝብ ክንፍ የለውጥ ሰራዊቱ ሁለተኛ ክንፍና ዋነኛ የለውጡ 

ባለቤትና ተጠቃሚም ነው፡፡ ህዝቡ በተደራጀ መልኩ የሰራዊቱ አካል መሆን 

እንዳለበት ይታወቃል፡፡ በመሆኑም የህዝብ የተደራጁ አካላት በተለይም የብዙሃንና 

የሙያ ማህበራት የአባላቶቻቸውን መብትና ጥቅም ለማስጠበቅና የልማትና 

የመልካም አስተዳደር ፍላጎቶቻቸው እንዲሟላላቸው ሚናቸውን ለመጫወት ዋነኛ 

የለውጡ ፈፃሚ ሃይሎች ሆነው መገንባት አለባቸው፡፡ እነዚህ ሲቪክ ማህበራት 

የለውጡ ባለቤትና ፈፃሚ ብቻ ሳይሆኑ ዋነኛ የህዝቡ የዴሞክራሲ ትምህርት ቤቶች 

ጭምር በመሆናቸው ህዝቡ በነዚህ አደረጃጀቶች አማካኝነት ሊሣተፍ ይገባል፡፡ 

በመንግስት ተቋማትና  በህዝቡ (ተገልጋዩ) መካከል የሚከሰቱትን የአገልግሎት 

አሰጣጥ ቅሬታዎች በዴሞክራሲያዊ አኳኋን የተገልጋዩን ዜጋ ጥቅም በሚያስጠብቅ 

መልኩ አደረጃጀቶቹ ሊታገሉ ይገባል፡፡ 

እነዚህ የህዝብ አደረጃጀቶች በአጠቃላይ በልማት ተሳትፎአቸው ልክ 

ተጠቃሚነታቸውን ለማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን የልማት እንቅስቃሴውን ራሱን 

መብትና ጥቅማቸውን በሚያስጠብቅ አቅጣጫ እንዲፈፀም ለማድረግ በተደራጀ 

አኳኋን የሂደቱ ተሳታፊ ሲሆኑ በተለይም ደግሞ በመንግስት ተቋማት የአገልግሎት 

አሰጣጥን ለማሻሻልና መልካም አስተዳደርን ለማረጋገጥ ጠንካራ የለውጥ ሰራዊት 

ለመፍጠርና ለማሰማራት ያላቸው ሚና የላቀ ነው። እዚህ ላይ የሚተኮረው 

አደረጃጀቶቹ ከሲቪል ሰርቪስ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ አኳያ የተቀመጠላቸውን 

ተልእኮ እንዲወጡ አቅማቸውን እንዴት እንገንባ የሚለውን ጥያቄ በመመለስ ላይ 

ነው፡፡ 

በመሆኑም ተቋማት ወደ ጠንካራ የለውጥ ንቅናቄ በተደራጀ መልኩ ለመግባት 

እንዲችሉ የህዝብ ክንፍ በመለየት ተቋማዊ አሠራርን ለመተግበር የሚከተሉትን 

መሠረታዊ ነጥቦች ግምት ውስጥ ማስገባት ይኖርባቸዋል፡፡  
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1. ማንኛውም የመንግሥት ሴክተር መ/ቤት መጠኑና ስፋቱ ይለያይ እንጂ 

አገልግሎት የሚሰጠው የህብረተሰብ ወይም የህዝብ ክንፍ ያለው በመሆኑ 

በየተቋሙ የህዝብ  ክንፍ ሆኖ የሚለየው እንደ ተቋሙ ተልዕኮና የአገልግሎት 

አይነት እንደሚለያይ ማወቅ ይገባዋል፡፡ 

2.  እያንዳንዱ ተቋም የህዝብ ክንፍን በሚለይበት ጊዜ ግምት ውስጥ መግባት 

ካለባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች መካከል አንዱና ዋነኛው ነጥብ የሙያ ማህበራት፣ 

የብዙሃን ማህበራት እና አጋሮችን እንዲሁም ልዩ ልዩ ተገልጋየችን በዝርዝር 

የመለየት ጉዳይ ነው። 

3.  የሚለየው የህዝብ ክንፍ የተደራጀ ተቋማዊ ህልውና ያለው መሆን 

ይኖርበታል፡፡ ይሁንና ወደ ተደራጀ ንቅናቄ ሲገባ የህዝብ አደረጃጀቶች 

በሚፈለገው አይነት፣ ብዛትና ጥንካሬ ተፈጥረው ሊኖሩ እንደማይችሉ ታሳቢ 

በማድረግ አደረጃጀት ባልተፈጠረባቸው አካባቢዎች በተበተነ መልኩም ያሉትን 

በየተቋሙ የሚሰጠውን አገልግሎቱ ሁኔታ በዝርዝር በመለየት የሠራዊት ክንፍ 

አድርጎ ማንቀሳቀስ ይገባል፡፡ በሂደትም ይህን አካል የበለጠ ተሰሚነትና አቅም 

እንዲኖረውና ወደ ተደራጀ ኃይል ደረጃ እንዲሸጋገር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ 

መስጠት ይገባል፡፡ 

4. የአንዳንድ ተቋማት ሰራተኞች በልዩ የሥራ ባህሪያቸው ምክንያት በተናጠል 

እንደ ግለሰብ ሲሰማሩ ፈጻሚ የመንግሥት ክንፍ (ሲቪል ሰርቫንት) ሲሆኑ በሌላ 

በኩል ደግሞ እንደሙያቸው  በማህበር ተደራጅተው ሲመጡ እንደ ህዝብ ክንፍ 

የሚወሰዱ ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ መምህራንና የመምህራን ማህበር፣ነርሶችና 

የነርሶች ማህበር ወ.ዘ.ተ. ፡፡  

5. በህዝብ ክንፍ ልየታ ሂደት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባው መሠረታዊ ጉዳይ በዚህ 

ማኑዋል በተቀመጠው መሰረት እያንዳንዱ ተቋም የየራሱን የህዝብ ክንፍ 

በከፍተኛ አመራር፣ በመካከለኛ አመራሮችና በመላው ሠራተኛ ስምምነት 

በተደረሰበት መልኩ ሊያረጋግጥ ይገባል፡፡ 

6. የህዝብ ክንፉ የውይይት አጀንዳ የሚያተኩረው የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ አፈፃፀም፣ በየዓመቱ የሚታቀዱ የውጤት ተኮር ዕቅዶች፣ በዜጎች ቻርተር 

የተመለከቱ የተቋሙ አገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርዶችና የመሳሰሉት ይሆናሉ፡፡ 

3.2.1. የብዙሀንና ሙያ ማህበራት አደረጃጀት 
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ብዙሃን ማህበራት የምንላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች የተደራጁ የፆታ፣ የእድሜ 

ወይም የሙያ ማህበራት እንደ ሴቶችና ወጣቶች፣ መምህራን፤ ሰራተኛ ወ.ዘ.ተ 

ያሉትን በተመለከተ አቅማቸውን ለመገንባት የምንሰራው ስራ ለየት ያለ አቅጣጫን 

መከተል ያለበት ነው። ልንከተለው የሚገባን ነጻ ማህበራት ስለሆኑ ነፃነታቸውን 

አክብረንና  ጠብቀን በአጋርነት መርህ በጋራ ለመስራት የሚያስችል አቅጣጫን 

ነው። ምንም እንኳን ሁሉንም ማህበራት መደገፍና ማጠናከር ቢኖርብንም ሰፋ ያለ 

የህብረተሰብ ክፍል ለሚያንቀሳቅሱት የሴቶች፣ ወጣቶች፣ የአርሶ አደር፣ የሰራተኛ፣ 

የመምህራን፣ የአነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት አደረጃጀቶች ትኩረት መስጠት 

አለብን። 

በነዚህ መሰረታዊ ጉዳዮች ዙሪያ የማህበራቱን አቅም ለመገንባት በሁለት መንገዶች 

መስራት ይኖርብናል። በመጀመሪያ ደረጃ በየስራ መስካቸው በተደራጀ የህዝብ 

እንቅስቃሴ እንዲሳተፉና በዚህ ሂደት ተጠናክረው እንዲወጡ መደረግ አለበት።  

ስለሆነም በዋና ዋና የመንግስት ዕቅዶችና ፖሊሲዎች ዙሪያ በሚመለከታቸው 

የሥራ ዘርፎች ውይይቶችን በማድረግ የጋራ አመለካከትና ዕቅድ ተይዞ መነሳት 

ይኖርበታል፡፡  በነዚህ መድረኮች ማህበራቱ የአባሎቻቸውን መብትና ጥቅም 

በማስመልከት ለሚያነሷቸው ጥያቄዎች በበቂ ዝግጅት ላይ ተመስርቶ ተገቢው 

ምላሽ ሊሰጥ ይገባል፡፡ ከዚህ ውጪ የሚመጡ ኪራይ ሰብሳቢነትን መሰረት ያደረጉ 

ጥያቄዎች ሲያጋጥሙ ደግሞ በዴሞክራሲያዊ የሃሳብ ትግል ማረምና ማስተካከል 

ይኖርብናል፡፡ በተመሳሳይ መልኩ በጋራ መግባባት በተደረሰባቸው ነጥቦች ምን፣ 

መቼና እንዴት እንደሚሰራ ተግባብተን ወደስራ መግባትና በየጊዜው አፈፃጸሙን 

እየገመገምን ማስተካከል ያስፈልጋል። 

ሁለተኛው የሲቪል ሰርቪሱ የለውጥ ሠራዊት እንቅስቃሴ በሚፈለገው ደረጃ ሊሳካ 

የሚችለውና ለውጡ ወደኋላ ሊመለስ የማይችልበት ደረጃ ላይ ሊደርስ የሚችለው 

በለውጥ ሂደቱ ውስጥ ህዝቡ የተደራጀ ግንባር ቀደም ተሳታፊና ተጠቃሚ 

እንዲሁም የለውጡ ባለቤት መሆን ከቻለ ብቻ ነው፡፡ ህዝቡ በዚህ ደረጃ ሊሳተፍ 

የሚችለው ደግሞ ሥራው እንደ ተደራቢ ሥራ ታይቶ ጊዜ ሲገኝ ወይም ሁኔታዎች 

ሲያመቹ በሚፈጠሩ መድረኮች የሚፈጸም ሳይሆን ታስቦባቸውና በቂ የዕቅድ 

ዝግጅት ተደርጎባቸው በሚካሄዱ መድረኮችና በሚዘረጉ አደረጃጀቶችና አሠራሮች 
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አማካይነት ብቻ ነው፡፡ መድረኮቹ፣ አሠራሮቹና አደረጃጀቶቹ መፈጠራቸው አንድ 

መሠረታዊ ጉዳይ ሆኖ የመድረኮቹን አደረጃጀትና አሠራሮች ተግባራዊነት 

የሚከታተልና የሚመራ ባለቤት እያንዳንዱ ተቋም መመደብ ይገባዋል፡፡ 

       3.2.2. አጋር የህዝብ ክንፍ 

በዚህ ደረጃ የሚታዩት በአብዛኛው የግል ልማታዊ ባለሃብት አደረጃጀቶች ናቸው። 

ባለሃብቱ በነፃ ገበያ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ እየተገነባ ላለው ስርዓት ሞተር ነው፡፡ 

ስለሆነም ፈጣን ልማትን ለማረጋገጥ ይህንን ኃይል በልማታዊ መንገድ በሰፊው 

ማሳተፍና በሂደትም በቁጥርና በአቅሙ በከፍተኛ ደረጃ እንዲጠናከር ማድረግ 

ይገባል፡፡ ይህንኑ ለማድረግ ባለሃብቱ መብቶቹንና ጥቅሞቹን በህጋዊ መንገድ 

ለማስጠበቅ የሚያስችሉ አደረጃጀቶች እንዲፈጠሩና እንዲጠናከሩ ድርሻችንን 

መወጣት አለብን፡፡ ከባለሃብቱ ጋር የሚኖረን መስተጋብር በዋናነት እነዚህን 

የባለሃብቱን አደረጃጀቶች በመጠቀም የሚፈፀም መሆን አለበት፡፡ የተፈጠሩት 

አደረጃጀቶች ባለሃብቱ በልማታዊ መንገድ ያልተቆጠበ ድጋፎችን የምንሰጥባቸውና 

የምናስተጋባባቸው መድረኮች መሆን አለባቸው፡፡ በተጨማሪም ማህበራቱ ባለሃብቱ 

ወደ ኪራይ ሰብሳቢነት መንገድ ሲገባ በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ከተሳሳተው መንገድ 

እንዲወጣ የምናስተምርባቸው መድረኮች ሊሆኑ ይገባል፡፡ መንግስትና ባለሃብቱ 

የየራሳቸውን ነፃነት ጠብቀው ነገር ግን በአጋርነት የሚሰሩባቸው መድረኮች መሆን 

አለባቸው፡፡  የባለሃብቱ መድረኮች ይህንን የትግልና የአጋርነት ግንኙነት 

በቀጣይነትና በዴሞክራሲያዊ አኳኋን ለመፈፀም የሚያስችሉን በመሆናቸው 

መድረኮቹን ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ልናጠናክራቸውና ልንጠቀምባቸው 

ይገባል፡፡ 

3.2.3 ሌሎች ተገልጋዮች 

ሌሎች ተገልጋዮች የሚባሉት ከላይ በህዝብ ክንፍ ከተጠቀሱት ውጭ የሆኑ ነገር 

ግን ከመንግስት ተቋማት አገልግሎት የሚያገኙ ግለሰቦች ወይም ሌሎች 

የመንግስት ተቋማት ናቸው፡፡ ለምሳሌ ከገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

በበጀት ጉዳይ ላይ አገልግሎት የሚያገኙ የመንግስት ተቋማት “ሌሎች 

ተገልጋዮች’’ በሚለው የሰራዊቱ ምድብ ውስጥ ይሆናሉ፡፡ በሰራተኛው አስተዳደር 

አገልግሎት ወይም በሪፎርም ዕገዛ በኩል ከሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር አገልግሎት 



28 
 

የሚያገኙ ተቋማትና ግለሰቦችም እንደዚሁ “ሌሎች ተገልጋዮች” በሚለው ምድብ 

ውስጥ ይሆናሉ:: ተቋማት እነዚህን ተገልጋዮች ለህዝብ ክንፍ እንደሚደረገው 

የራሳቸውን መድረክ በቡድን፣ በስራ ሂደት ወይም በተቋም ደረጃ በማመቻቸት 

እንደሰራዊት የድርሻቸውን እንዲወጡ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

ክፍል አራት 

የሲቪል ሰርቪስ የለውጥ ሰራዊት ማነቆዎች 

የሲቪል ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራሙን ትግበራ ተከትሎ የሲቪል ሰርቪሱ 

የመፈፀም አቅም እየተሻሻለ ቢመጣም መንግስት ሊያረጋግጥ የሚፈልገውን ፈጣን 

ልማትና መልካም አስተዳደር እውን ማድረግ በሚችልበት ደረጃ ላይ አልደረሰም፡፡ 

አሁንም ኪራይ ሰብሳቢነት በመንግስት ተቋማት ውስጥ በአመለካከትም ሆነ 

በተግባር ይታያል፡፡ መልካም አስተዳደርም በሚፈለገው ደረጃ አልሰፈነም፡፡ 

ለዚህም ማነቆ የሆነው በዋናነት የአመለካከት ችግር ባለመቀረፉ ነው፡፡ 

በተጨማሪም የክህሎት፣ የአቅርቦት፣ የአደረጃጀትና አሰራር ችግሮችም የየራሳቸው 

አሉታዊ ድርሻ እንዳላቸው መረዳት ይቻላል፡፡  

በመሆኑም ተቋማዊ ተልዕኮን በብቃት መፈፀም የሚችል ጠንካራ የሲቪል ሰርቪስ 

የለውጥ ሠራዊት ለመፍጠር እነዚህን ማነቆዎች በአግባቡ ለይቶና ፈትሾ ተገቢውን 

መፍትሔ ማስቀመጥና ስራ ላይ ማዋል ያስፈልጋል፡፡ 

4.1. በመንግስት ክንፍ ያሉ ማነቆዎች 

     4.1.1 በከፍተኛ አመራር  

የሲቪል ሰርቪሱ ከፍተኛ አመራር ተቋማዊ ለውጡን ፖለቲካዊ ትርጉም ሰጥቶ 

ከመምራትና የለውጥ ሠራዊትን ከመገንባት አንፃር እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ 

በጅምር ደረጃ ላይ ያለ ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል፡፡ እንደየተቋሙ ተጨባጭ ሁኔታ 

የትኩረት ደረጃው ቢለያይም አመራሩ በተረዳው መጠን የለውጥ ሰራዊቱን 

የመገንባት መልካም ጅምር እንዳለ ሆኖ በከፍተኛ አመራሩ ዘንድ በሁለት መልክ 

ሊገለጹ የሚችሉ ማነቆዎች ይታያሉ፡፡  
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      የመጀመሪያው በቂና ቁርጠኛ አመራር ካለመስጠት ጋር የሚያያዝ ማነቆ ነው፡፡ 

ከፍተኛ አመራሩ አስፈላጊነቱን ሙሉ በሙሉ አምኖበት ለግንባታው እውን መሆን 

በቀጣይነት ተገቢውን ያልተቋረጠ አመራር መስጠት ላይ የሚፈለገው ቁርጠኝነት 

የጎደለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የራሱን ችግሮች ለይቶ በማቃለል የሚመራውን 

የመካከለኛ አመራሩንና የሰራተኛውን የአመለካከትና የክህሎት እንዲሁም 

የአቅርቦት ማነቆዎችን መፍታት ያልቻለ መሆኑ ይታያል፡፡ 

      በከፍተኛ የፖለቲካ አመራር ደረጃ መሰረታዊ የሆኑትንና ከመንግስት የልማታዊ 

ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ መስመር በሚመነጩ የፖሊሲ አቅጣጫዎች፣ በህዳሴ ጉዟችንና  

በልማት ዕቅዶቻችን ዙሪያ በቂና የተሟላ ግንዛቤ ይዞ አለመገኘት፣ የተቋም 

ተልዕኮን ለማስፈጸም ሶስቱን የአመራር ኡደቶች (የዝግጅት፣ የተግባርና 

የማጠቃለያ ምዕራፍ ተግባራት) በመከተልና በጥብቅ ዲሲፕሊን ተግባራዊ 

በማድረግ ረገድ እንዲሁም ኪራይ ሰብሳቢነትን በቁርጠኝነት በመዋጋትና 

የመልካም አስተዳደር ችግሮችና በመድፈን ዙሪያ ያሉ ክፍተቶች ለውጡን ከፍተኛ 

ፖለቲካዊ ትኩረት ሰጥቶ ከመምራት ጋር ተያይዘው ከሚነሱ ጉድለቶች ውስጥ 

በዋነኛነት የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  

      ከፍተኛ አመራሩ በተግባር በየደረጃው ሲሰጥ ከነበረው አመራርና በየጊዜው ካገኘው 

ስልጠና ለውጡን ለመምራት የሚያስችለው መነሻ የአመራር ክህሎት አለው ማለት 

ይቻላል፡፡ ነገር ግን ጠንካራ የለውጥ ሠራዊትን የመፍጠርና የመንግስት ስራ 

የሚጠይቀው የአመራር ክህሎት ተሟልቶ ተገንብቷል ማለት አይቻልም፡፡ የዚህ 

ዓይነት አስተማማኝ የአመራር ክህሎት የሚገነባው በዋነኛነት በተሟሟቀ ተግባራዊ 

የለውጥ እንቅስቃሴ ሂደት ነውና ከፍተኛ አመራሩ በለውጥ ሰራዊቱ ተልዕኮዎች 

ዙሪያ በቂ ግልጽነት እንዲፈጠር በማድረግ፣ እያንዳንዱ አካል ተልዕኮውን 

በመፈፀም ሂደት ያለበትን ሁኔታ በቀጣይነት በማወቅ ተከታትሎ በመደገፍና 

በመምራት ረገድ ሰፊ ክፍተት ነበረበት፡፡ በመሆኑም ከፍተኛ አመራሩ የለውጥ 

አመራር ዑደቱን ተከትሎ በመምራት የራሱንም ሆነ የሚመራቸውን አካላት 

አወንታዊም ሆነ አሉታዊ ለውጦች በተግባር እየፈተሹ መሄድና ከስኬቱም ሆነ 

ከውድቀቱ በቀጣይ እየተማረ የአመራር ክህሎቱን በቀጣይነት ማሻሻል ይገባዋል፡፡ 

በተጨማሪም ሁለቱ ክንፎች የመንግስት ክንፉ (በተለይም መካከለኛ አመራሩና 
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ሰራተኛው) እና የህዝብ ክንፉ በለውጥ ሰራዊት ግንባታና ስምሪት ላይ ግልጽነት 

እንዲፈጥሩና የየግላቸው እምነት እስኪያደርጉት ድረስ በተግባር ውስጥም 

አቅማቸውን እየተገነባ እንዲሄድ ማድረግ እንደሚያስፈልግ ተገንዝቦ በትኩረት 

መፈጸም ይጠበቅበታል፡፡ 

የአቅርቦት ማነቆ ለለውጥ ሰራዊቱ ግንባታ ስኬት መፈታት የሚገባው መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ አሁንም የአቅርቦት ማነቆው ራሱ እንዳይፈታ ቁልፍ ችግር ሆኖ 

ያለው አመራሩ በሰራዊቱ ግንባታ አስፈላጊነት ላይ ጠንካራ አቋም አለመያዙና 

ተገቢው አመለካከት ካለመፈጠሩ የሚመነጭ ችግር መሆኑ መታወቅ አለበት፡፡   

ከፍተኛ አመራሩ ሁሉም የሰራዊቱ ክንፎች በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጡ በማድረግ፣ 

ተገቢውን አደረጃጀትና አሰራር ዘርግቶ በየደረጃው ላለው አመራርና ሠራተኛ 

የተልዕኮ ግልጽነትን በመፍጠር ግልጽ ስምሪት በመስጠትና በተግባራዊ እንቅስቃሴ 

ሂደት ተገቢውን ክትትልና ድጋፍ በቀጣይነት በማድረግ እያንዳንዱ ፈጻሚ 

ወደሚፈለግበት የጥንካሬ ደረጃ እየደረሰ መሆኑንና የተቋሙ ዕቅድ በውጤታማነት 

እየተፈጸመ መሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅበታል፡፡ በተለይ ስለለውጥ ሰራዊት ግንባታ 

ምንነትና አስፈላጊነት፣ ስለ ሰራዊቱ ክንፎች ማንነትና በክንፎቹ መካከል 

ስለሚኖረው የሥራ ግንኙነትና ቅንጅት፣ ስለ ክንፎቹ የጋራና የተናጠል ተልዕኮና 

ለተቋሙ ውጤታማነት ስለሚኖራቸው ወሳኝነት፣ የለውጥ ሠራዊት ግንባታን 

ዝርዝር ጉዳዮች ወዘተ በትክክል መልሶና ሁሉንም ተዋናይ አሳትፎ ግንባታውን 

ግልጽነት ባለው መልኩ ማከናወን አለመቻሉ ለተፈጠረው ክፍተት ከፍተኛ ድርሻ 

ያለው ማነቆ ሆኖ ቆይቷል፡፡ በመሆኑም ከፍተኛ አመራሩ ይህንን በፍጥነትና 

በቀጣይነት ሊያስተካክለው ይገባል፡፡ 

ለውጡን በሚፈለገው ፖለቲካዊ ቁርጠኛ በመምራት ረገድ ከሚታየው ማነቆ  

በተጨማሪ የከፍተኛ አመራሩ  ሁለተኛው ማነቆ ሆኖ የሚታየው ለተቋሙ 

የተሰጠውን ተልዕኮ በማስፈጸም ሂደት ውስጥ ያሉ ቁልፍ ቴክኒካዊ ጉዳዮችና 

በለውጥ መሳሪያዎች ምነነት ላይ የሚታይ የክህሎት እጥረት ነው፡፡ በሪፎርሙ 

አማካይነት ተግባራዊ እየተደረጉ ስላሉት የለውጥ መሳሪያዎችና ቴክኒካዊ 

ይዘታቸው ዙሪያ እንዲሁም ተልዕኮን ለማሳካት ባላቸው ጠቀሜታና ከለውጥ 
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ሰራዊት ግንባታ ጋር ባላቸው ትስስር ላይ የተሟላ ግንዛቤ ይዞ አለመገኘት 

በከፍተኛ አመራሩ ዘንድ የሚስተዋሉ የክህሎት እጥረቶች ናቸው፡፡ ምንም እንኳን 

የየተቋሙ ከፍተኛ አመራር ተቋሙ እንዲያሳካ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማስፈጸም 

የሚያስፈልጉ የተለያዩ ቴክኒካዊ ክህሎቶችን ሙሉ በሙሉ ይዞ እንዲገኝ የሚጠበቅ 

ባይሆንም ዋና ዋና እና መሰረታዊ የሆኑ የተቋም ተልዕኮ ማሳኪያ ጉዳዮችን 

እንዲሁም ከማቀድ፣ ከመከታተል፣ ከመገምገምና ድጋፍ ከመስጠት ጋር ተያያዥ 

የሆኑ ክህሎቶች እንዲኖሩት ያስፈልጋል፡፡  

በአጠቃላይ ከፍተኛ አመራሩ ተቋማዊ ለውጥ እንዲሁም የለውጥ ሰራዊት ግንባታ 

ቴክኒካዊ ብቻ ሳይሆን ፖለቲካል ኢኮኖሚውን የመቀየር ፖለቲካዊ ጉዳይ መሆኑን 

ተገንዝቦና የአመራርም ቴክኒካዊ ክህሎቱን በሚፈለገው ደረጃ አዳብሮ ካለእርሱ 

ባለቤትነትና ቀጥተኛ ተሳትፎ የሲቪል ሰርቪሱን የለውጥ ሰራዊት መገንባትና 

ሀገራዊ ተልዕኮን ማሳካት እንደማይቻል በመረዳት የመሪነት ሚናውን 

በቁርጠኝነትና በብቃት መወጣት ይጠበቅበታል፡፡  

4.1.2. መካከለኛ አመራር  

መካከለኛ አመራሩ ለከፍተኛ አመራሩ በቅርበት የሚገኝ በመሆኑ በአዳዲስ 

ሀሳቦችና አቅጣጫዎች ላይ ከሠራተኛው የተሻለ ግንዛቤ የማግኘት ዕድሉ ሰፊ የሆነ 

አካል ነው፡፡ ይህ አካል ከከፍተኛ አመራሩ የሚሰጠውን አቅጣጫ ለመላው ሠራተኛ 

ማስጨበጥ የሚጠበቅበት፣ በዕለት ተዕለት የአፈፃፀም ተግባሩም የተቀመጠውን 

አቅጣጫ ሥራ ላይ እንዲውል ማድረግ የሚገባው ነው፡፡ ስለሆነም መካከለኛ 

አመራሩ በከፍተኛ አመራሩና በመላው ሰራተኛ መካከል በመሆን እንደ አገናኝ 

ድልድይ ሆኖ በብቃት ማገልገል ያለበት ወሳኝ አካል ነው፡፡  

መካከለኛ አመራሩ በመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ጥናት ትግበራ ወቅት 

በተደረገው ምደባ የተሻለ ተብሎ የተመደበ ከመሆኑ አኳያ የለውጡ አስቀጣይ 

አቅም ሊሆን የሚችል ነው፡፡ ሆኖም ግን በሚፈለገው አመለካከትና የአመራር 

ክህሎት ደረጃ ላይ ስላልደረሰ በሚመራው የስራ ሂደት ውስጥ ያሉትን ሰራተኞች 

ግንባር ቀደምና አርአያ ሆኖ ከመምራት አኳያ ውስንነት ያለው ነው፡፡ በመሆኑም 

መካከለኛ አመራሩ በዚህ ረገድ የለውጥ ሠራዊት ግንባታውን ተልዕኮ እውን 
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ለማድረግ የሚያስችለው የአመለካከትና የክህሎት ትጥቅ ያልያዘ ነው፡፡ ይህ 

ክፍተት መካከለኛ አመራሩ ራሱ ከበላይ አመራሩ የወረደለትን አቅጣጫ ይዞ 

የለውጥ ሠራዊት ግንባታውን ስራ በሙሉ እምነትና በተረዳው መጠንም ወደተግባር 

አለመተርጎም፣ በሥሩ ያሉትን ሠራተኞች ያሉበትን ሁኔታ በዝርዝር አውቆ 

አስፈላጊውን ድጋፍ እየሰጠ ወደሚፈለገው አቅጣጫ እንዲያቀኑ ማድረግ 

የሚያስችለው ግንዛቤና ቁርጠኝነት የሚጎድለው ሆኖ ይገኛል፡፡  

በመሆኑም መካከለኛ አመራሩ ተገቢውን መሰረታዊ የአመለካከት ለውጥ 

እንዲያመጣና የሠራዊት ግንባታውን በበቂ ዕውቀትና ክህሎት በሙሉ ዕምነት 

ተቀበሎ እንዲፈጽመው ለማስቻል ቀጣይነት ያለው የአቅም ግንባታ ሥራ 

ያስፈልገዋል፡፡ ምክንያቱም ይህ አካል የሲቪል ሰርቪሱን የእለት ተዕለት ተግባር 

በመምራት፣ በማስተባበርና ድጋፍ በማድረግ ተጨባጭ ለውጥ እንዲመጣ በማድረግ 

በኩል ወሳኝ ድርሻ ያለው በመሆኑ ይህንን ሀላፊነት በብቃት ለመወጣትም 

የሚያስችለው የአመለካከት ደረጃ ላይ ካልደረሰ የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ስራችን 

ሊሳካ የሚችልበት ዕድል ስለማይኖር ነው፡፡ ስለዚህም መካከለኛ አመራሩ በዚህ 

ረገድ የተሰጠውን ተልዕኮ ሊወጣ የሚያስችለው የአመለካከት ብቃት ሊኖረው 

ይገባል፡፡ 

ከአመለካከት ጋር ተያይዞ  መካከለኛ አመራሩ በለውጥ ሠራዊት ግንባታ 

አስፈላጊነት ላይ በቂ እምነት ባለመያዙ ምክንያት በሙሉ ልብ ወደ ግንባታው 

አልገባም፡፡ ከከፍተኛ አመራሩም አመራርና ድጋፍ ባለማግኘቱና ወደ ተሟሟቀ 

የለውጥ እንቅስቃሴ ካለመግባቱ የተነሳ እስካሁን የአመራር ክህሎቱ በጣም ደካማ 

መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡  ክህሎት ማለት በዋናነት በተግባር የዋለ አመለካከትና 

ዕውቀት ነውና፡፡ በመሆኑም መካከለኛ አመራሩ በሚመራው የስራ ሂደት ውስጥ 

ያሉትን ፈፃሚዎች በለውጥ ሰራዊት በማደራጀትና ራሱ ግንባር ቀደም ሆኖ ለሂደቱ 

ብሎም ለተቋሙ የተሰጠውን ተልዕኮ ለማሳካት የሚያስችለው የአመራር አቅም እና 

ተገቢውን አመለካከትና ክህሎት የሰነቀ ቁርጠኝነቱም ያለው ሆኖ መገንባት 

ይኖርበታል፡፡ ይህ የመካከለኛ አመራሩ የግንዛቤ፣ የአመለካከትና የክህሎት ክፍተት 

በዋናነት ትኩረት ተሰጠቶት ሊፈታ የሚገባው ቁልፍ ችግር ነው፡፡ 
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ይህንኑ ማነቆ ለመፍታት በቅድሚያ አመለካከቱን መለወጥ የሚያስችል የአቅም 

ግንባታ ስራ መስራት፣ የሚጠበቅበትን የአመራር ሚና በትክክል እንዲያውቅ 

ማድረግ፣ በገባው ልክ ወደ ተግባር እንዲገባ ተጨባጭ ተልዕኮ ሰጥቶ ማሰማራት፣ 

በተግባርም አስፈላጊው ድጋፍ ሁሉ ተደርጎለት በሚፈለገው ልክ ከተዘፈቀበት 

ችግር መላቀቅ ያልቻለውን ህግና ስርዓቱን ተከትሎ ማሸጋሸግ ያስፈልጋል፡፡  

በስምሪት ሂደት የሚታይበትን ክፍተት ከፍተኛ አመራሩ እየተከታተለ በቀጣይነት 

በመለየትና በመደገፍ አመለካከቱም ሆነ የአመራር ክህሎቱ በተግባር ውስጥ 

እየዳበረ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡  

4.1.3. በፈጻሚ ሠራተኛ 

የአገራችን ሲቪል ሰርቪስ ቀደም ሲል ከነበሩት ሥርዓቶች ሲወርድ ሲዋረድ 

የነበረውን እጅግ ኋላቀር የሥራ ባህል ይዞ የመጣ በመሆኑ የመፈጸም አቅሙም 

ይሁን የማገልገል ስሜቱ የተቀዛቀዘ፣ ሕዝብን/ዜጋውን ለማገልገል የተደራጀ 

መሆኑን በግልጽ ያልጨበጠበ በመሆኑ ዜጋውን የሚያንገላታ፣ የተጠያቂነት ስሜት 

ያልያዘ አካል ሆኖ ነው የቆየው፡፡ ይሁን እንጂ የሙያ ስነምግባሩን ጠብቆ 

የሚንቀሳቀስ ፣ ኃላፊነት የሚሰማው፣ ለመንግስት ሀብትና ንብረት የሚቆረቆር፣ 

የኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና ተግባርን የሚጸየፍ ሠራተኛ ከሚፈለገው ደረጃና 

መጠን አንጻር በቁጥር እጅግ አነስተኛ በመሆኑ የለም ብሎ መደምደም ባይቻልም 

አብዛኛው ሰራተኛ ሲታይ ግን የተለያዩ ክፍተቶች በስፋት የሚስተዋሉበት ነው፡፡ 

ከሚታዩ ክፍተቶች ውስጥ ለአብነት ለመጥቀስ ያህል የልማታዊ ዴሞክራሲያዊ 

መንግስት ተልዕኮን በተሟላ ሁኔታ የተገነዘበና ይህንኑ መፈጸም የሚያስችል 

አመለካከት ፣ዕውቀትና ክህሎት የያዘ ሲቪል ሰርቫንት በሚፈለገው ደረጃ 

አልተገነባም፡፡ በመሆኑም ራሱን ሙሉ በሙሉ የህዝብ አገልጋይ አድርጎ ካለማየት 

በሚመነጭ አስተሳሰብ ለዜጋው የተሟላ፣ ጥራት ያለው እና ፈጣን አገልግሎት 

ያለምንም አድልኦ በግልጽነትና ተጠያቂነት መርህ መሰረት በመስጠት ረገድ ብዙ 

ሊስተካከሉ የሚገባቸው ጉድለቶች አሉበት፡፡ ከዚህ በተጨማሪም እርስ በእርስም 

በጠንካራ የቡድን ስሜት ለጋራ ተልዕኮና ግብ በቀልጣፋነትና በውጤታማነት 

ያለመንቀሳቀስ፣ ኪራይ ሰብሳቢነት የዕድገታችን ጸር መሆኑን በሙሉ ልብ ተቀብሎ 
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ራሱንም ይሁን ሌሎችን በቁርጠኝነት ያለመታገልና የአድርባይነት፣ ወዘተ  

ችግሮች የሚጠቀሱና በሲቪል ሰርቪሱ ውስጥ የሚታዩ ክፍተቶች ናቸው፡፡ 

ከክህሎት አንጻር ምንም እንኳን ሰራተኛው ለተመደበበት ሥራ መሰረታዊ ዕውቀት 

የሚጎድለው ሆኖ ባይታይም ይህንን ዕውቀት በተጨባጭ ሥራ ላይ በማዋልና 

ሥራን በቡድን ስሜት በመሥራት የተሰጠውን ተግባር በቅልጥፍናና 

በውጤታማነት በመፈጸም የተቋም ተልዕኮን በሚፈለገው ደረጃ በማሳካት ረገድ  

በቂ ክህሎት የሚጎድለው ነው፡፡ 

4.2 የህዝብ ክንፍ ማነቆዎች 

በልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግስት መርህ ህዝቡ የልማቱ ባለቤት፣ ፈጻሚና ዋና 

ተጠቃሚም ነው፡፡ በመሆኑም መላውን ህዝብ ያላሳተፈ ልማት ወይም የለውጥ 

እንቅስቃሴ ዘላቂነቱም ችግር ላይ የሚወድቅና  ለኪራይ ሰብሳቢነት አደጋ 

መጋለጡም የማይቀር ነው፡፡ ስለሆነም ህዝቡ በለውጥ ስራችን ከዕቅድ ጀምሮ እስከ 

ፍጻሜው በተደራጀ ሁኔታ በቀጥታ መሳተፍ ይገባዋል፡፡ ለዚህም ነው የሲቪል 

ሰርቪስ ማሻሻያ ፕሮግራም ውጤታማነትና ቀጣይነትም የህብረተሰቡን የተደራጀ 

ንቁ ተሳትፎ የሚጠይቅ ነው የሚባለው፡፡ 

 

ለሪፎሙ በቀጣይነት መረጋገጥና ለለውጥ ሰራዊት ግንባታ ስራችን መጎልበት 

የተደራጀ የህዝብ ተሳትፎ ንቅናቄ መቀጣጠል ቁልፍ እና መሰረታዊ ጉዳይ ነው፡፡ 

ይህንኑ ዕውን ለማድረግ የፌዴራል ተቋማት የአገልግሎቶቻቸው ተጠቃሚ የሆኑ 

የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በህዝብ ክንፍነት በመለየትና መድረኮችን 

በማመቻቸት ረገድ የተጀመሩ ውይይቶች የሚበረታቱ ቢሆንም ልየታው ከላይ 

እስከ ታች በተደራጀ መልኩ የተፈፀመ ሳይሆን በተበታተነ መልኩ የተሄደበት 

በመሆኑ የሚጠበቀውን ውጤት ያመጣ አይደለም፡፡ ስለሆነም የህዝብ ክንፍ 

ልየታው እንደየተቋማቱ ተጨባጭ ሁኔታ የህዝብ አደረጃጀቶችን፣ አጋሮችንና 

ሌሎች ተገልጋዮችን መሰረት በማድረግ በቀጣይነት የመለየት፣ የማደራጀት፣ 

የመገንባትና የማሰማራት ተግባራትን አካትቶ በአጽንዖት ሊፈጸም ይገባዋል፡፡   
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የህዝብ ክንፍ ከኪራይ ሰብሳቢነት የፀዳ ፈጣንና ጥራት ያለው አገልግሎት የሚሰጡ 

ተቋማትን፤ ግለሰብ ሠራተኛንም ጭምር በትክክል የሚለዩና እንዲበረታቱ 

አስተያየታቸውን በመስጠት ችግር ያለባቸው ተቋማትም እንዲስተካከሉ በማድረግ 

ረገድ ገንቢ ሚናቸውን መጫወት እንደሚችሉ እስካሁን ሲከናወኑ የነበሩት 

መድረኮች አረጋግጠዋል፡፡ በሌላ በኩል ግን ከአመለካከት አንጻር እስካሁን 

በተካሄዱት መድረኮች እንደታየው በህዝብ ክንፉ የታየው ክፍተት በየመድረኩ 

በሚደረገው ውይይት የአገልግሎት አሰጣጡን በማሻሻል እርካታ ማምጣት 

እንደሚቻል በመንግስት መዋቅር ላይ እምነት ከማጣት (ጥርጣሬ ከማሳደር) የተነሳ 

የሚመቻቹ መድረኮችን አሟጦ አለመጠቀምና በመድረኮቹ በንቃት አለመሳተፍ፣ 

ሚናቸውን አሳንሰው ማየት፣ በመድረኩ አስፈላጊነት ላይ በቂ እምነት ይዘው 

በንቃትና በቀጣይነት አለመሳተፍ፣ መድረኩ እንዲኖር መጠየቅ መብታቸው 

አድርገው አለማየት ወዘተ ክፍተቶች ተስተውለዋል፡፡ 

 

በመሆኑም ተሳትፎአቸው ከዕቅድ ጀምሮ አፈጻፀሙን ተከታትሎ የመገምገምና 

ግብዓት የመስጠት፣ መብታቸውን በሚያስከብር መልኩ ተቋማት እንዲሰሩ ተጽዕኖ 

ማድረግ መብታቸው እንደሆነ ግንዛቤያቸውን የማዳበር ስራ ሊከናወን ይገባል፡፡ 

የህዝብ ክንፉ ንቁ ተሳትፎ ባልተረጋገጠበት የለውጥ ሰራዊት ግንባታ ስራውም ሆነ 

አጠቃላይ ተቋማዊ ለውጡ በምንም መልኩ እንደማይረጋገጥ ተገልጋዩ ህዝብ/ዜጋ 

እንዲረዳውና ድርሻውን እንዲወጣ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

 

በተለይ በሲቪል ስርቪሱ አመራርና ሰራተኛ ዘንድ ህዝቡን ማሳተፍ ሲባል የአንድ 

ወይም የሁለት ዙር ስብሰባ ከተገልጋዮች ጋር ማካሄድ ማለት ብቻ አድርጎ 

የመመልከት ችግር ይታያል፡፡ የማሳተፍ ስራ እንደ አንድ ራሱን የቻለ ስራ 

ተወስዶ፣ አደረጃጀትና አሰራር ተበጅቶለትና ቋሚ ጊዜ ተመድቦለት በቀጣይነት 

መሰራት ያለበት መሰረታዊ ስራ መሆኑ መታወቅ ይኖርበታል፡፡ በተጨማሪም 

ከህዝብ ክንፍ ለተነሱ ችግሮች ስለአፈጻጸማቸውና ስለተሰጠው መፍትሄ በቀጣይ 

መድረክ ሪፖርት መቅረብ ይኖርበታል፡፡     
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ክፍል አምስት 

የለውጥ ሰራዊት አደረጃጀት አሰራርና የግንባታ አቅጣጫዎች 

     5.1. የለውጥ ሰራዊት አደረጃጀትና አሰራር  

  5.1.1. የግንባር ቀደሞች ምንነትና ልየታ  

ግንባር ቀደም ማለት በአንድ የስራ ሂደት ወይም በቡድን አደረጃጀት ውስጥ ካሉት 

ሰራተኞች በአመለካከቱ፣ በክህሎቱ፣ በስነምግባሩ፣ በስራ አፈጻፀሙ፣ በፀረ-ኪራይ 

ሰብሳቢነት አቋሙና ትግሉ፣ በተባባሪነቱ፣ በስራ ተነሳሽነቱ፣ ወዘተ ከሌሎች 

ሰራተኞች በተግባር ውጤቱ ጎላ ብሎ በአርአያነት የሚታይ የስራ ሂደት ኃላፊ፣ 

የቡድን መሪ ወይም ሰራተኛ ሊሆን ይችላል፡፡ የግንባር ቀደም ልየታ የሚከናወነው 

ሶስቱን የአመራር ምዕራፎች ማለትም የዝግጅት፣ የትግበራና የማጠቃለያ 

ምዕራፎችን ተከትሎ በሚኖረው የለውጥ ሰራዊቱ አፈጻጸም ላይ በመመስረት 

ይሆናል፡፡ 

ከዚህ አንጻር አንድን ኃላፊ ወይም ሰራተኛ ግንባር ቀደም የሚያሰኘው 

የሚከተሉትን ነጥቦች ሲያሟላ ነው፡፡  

 በውጤት ተኮር የስራ አፈጻጸም ምዘና የላቀ አፈጻጸም ያለው፣ 

 በመንግስት የልማት ፖሊሲዎችና ዕቅዶች ላይ የተሟላ እምነት ያለውና  

እነዚሁኑ ለመፈጸም ሌት ተቀን የሚተጋ፣ 

 ታታሪ፣ ጊዜውን ሙሉ በሙሉ ለተመደበበት የመንግስት ስራ የሚያውል ፣ 

በተቻለ መጠንም በትርፍ ጊዜውም ጭምር አስተዋጽኦ የሚያበረክት፣ 

 የተሟላ ስብዕናና ስነምግባር ያለው፣ 

 ተገልጋዮችን የሚያከብርና ብዝሀነትም (የብሄር ብሄረሰቦችን) ተቀብሎ     

   ያለማመንታት የሚተገብር፣ 

 ከጸረ ዲሞክራሲዊ አስተሳሰቦችና ድርጊቶች የራቀ፣  

 ድህነትን አምርሮ የሚጠላና ከድህነት ለመውጣት በስራ አምኖ የሚንቀሳቀስ፣ 

 በስራ ክቡርነትን የሚያምንና ታታሪነት የክብሩ ምንጭ መሆኑን የሚቀበል፣ 

 የራሱን ስራ ሰርቶ ባልደረቦቹን ለመደገፍ ወደ ኋላ የማይል፣ 
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 የጸረ ኪራይ ሰብሳቢነት አመለካከትና አስተሳሰብ ያለው፣ ከኪራይ ሰብሳቢነት 

ድርጊቶች  የራቀና በተጨባጭ እነዚህን ተግባራት የሚታገል፣ 

እነዚህን የሚያሟላ በየደረጃው ያለ ሀላፊም ይሁን ፈጻሚ ግንባር ቀደም ተደርጎ 

ሊወሰድ ይችላል፡፡ 

ከግንባር ቀደም ሰራተኛ ጋር ተያይዞ ሊመለስ የሚገባው ሌላኛው ጉዳይ አንድን 

ሀላፊ ወይም ፈጻሚ ከላይ የተመለከቱትን ነጥቦች ማሟላቱንና ግንባር ቀደም 

ሰራተኛ ሊሆን የሚገባው መሆኑ እንዴትና በማን ይወሰናል ወይም ይለያል 

የሚለው ነው፡፡  

 

አስካሁን በአንዳንድ ተቋማት ከታዩት ልምዶችና ዕውነታዎች ስንነሳ በአንድ 

የለውጥ ሰራዊት ውስጥ ካሉ ፈጻሚዎች ከላይ በተዘረዘሩት ነጥቦች ረገድ የተሻለ 

አፈጻጸም ያለውን/ያላቸውን አባል/አባላት ከሁሉም በተሻለና በተጨባጭ ሊያውቁና 

መዝነው ሊለዩ የሚችሉት አብረው የሚሰሩት የሰራዊቱ አባላት ናቸው፡፡ በመሆኑም 

ግንባር ቀደሞችን የመለየቱ ስራ በዋነኛነት በለውጥ ሰራዊቱ አባላት ቢከናወን 

የተሻለ ሆኖ አተገባበሩም በውጤት ተኮር ምዘና አፈጻጸም ውጤቱና ከላይ በዝርዝር 

በተመለከቱት መመዘኛዎች   ዕውቅና ያገኘውን ሰራተኛ በመለየት ላይ ተመስርቶ 

ሊሆን ይገባል፡፡ ይህ ሲሆን ሌሎቹ ሰራተኞችም አርአያነቱን በመከተል የተሻለ 

ውጤት ለማስመዝገብ ሊተጉ ይችላሉ፡፡ ከዚህ አንጻር ግንባር ቀደሞችን በመለየቱ 

ስራ ውስጥ በዋነኛነት አብረው የሚሰሩ የሰራዊቱ አባላት ድርሻ የጎላ እንዲሆን 

የመረጃ አያያዝ ሂደቱን በተሻለና ዘላቂ ውጤት በሚያመጣ መልኩ ማጠናከር 

ይገባል፡፡ 

 

5.1.2. የለውጥ ሰራዊት ክንፎች ትስስር 

5.1.2.1. በአንድ ተቋም ውስጥ የለውጥ ሰራዊቱ የመንግስት ክንፍ ትስስር 

በሲቪል ሰርቪሱ በተካሄደው የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ መሰረት የስራ ሂደትን 

የተከተሉ አደረጃጀቶች መፈጠራቸው ይታወቃል፡፡ ስለሆነም በሲቪል ሰርቪሱ 

የለውጥ ሰራዊት እንገነባለን ስንል አዲስ አደረጃጀት እንፈጥራለን ማለታችን 

ሳይሆን ባለው የመንግስት አደረጃጀት ሊሰራና ሊያሰራ የሚችል የለውጥ ሰራዊት 

እንፈጥራለን ማለታችን ነው፡፡ በየተቋሙ የእርከኖቹ ደረጃና መጠሪያቸው የተወሰነ 
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ልዩነት ቢኖረውም በመንግስት መዋቅር ከለውጥ ስራው ጋር በተዛመደ ከላይ ወደ 

ታች በአጠቃላይ ሶስት ደረጃዎች አሉት፡፡  

እነርሱም 

1. የተቋሙ አጠቃላይ ማኔጅመንት/የካውንስል ፎረም፣ 

2. የስራ ሂደቱ ሰራተኞች መድረክ/ የዳይሬክቶሬት ፎረም፣ 

3. የለውጥ ቡድን/የኬዝ ቲም ፎረም ናቸው፡፡ 

 

1. የተቋሙ አጠቃላይ ማኔጅመንት/የካውንስል ፎረም 

ተጠሪ ተቋማት ያላቸው ሚኒስቴር መ/ቤቶች የተጠሪ ተቋማት ሃላፊዎች 

የሚገኙበት  ተጨማሪ አደረጃጀት ሊኖራቸው ይችላል፡፡ ይህ ማለት የየተቋሙ 

ከፍተኛና መካከለኛ አመራር በየአስራምስት ቀኑ የሚኖራቸው መድረክ 

እንደተጠበቀ ሆኖ የሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ከፍተኛ አመራሮችና የተጠሪ ተቋማት 

ከፍተኛ አመራሮች የጋራ መድረክ ሲሆን ይህም በየወሩ የሚካሄድ ይሆናል፡፡ 

 

2. የስራ ሂደት ሰራተኞች መድረክ/ የዳይሬክቶሬት ፎረም 

በስራ ሂደቱ የሚገኙ አጠቃላይ ሰራተኞች ከስራ ሂደት መሪው ጋር የሚያካሂዱት 

መድረክ ሲሆን ይህም በየሳምንቱ የሚካሄድ ይሆናል፡፡  

3. የለውጥ ቡድን/የኬዝ ቲም ፎረም  

ይህ ፎረም በቡድኑ ወይም በኬዝቲሙ ያሉ ሠራተኞች መድረክ ነው፡፡ መድረኩ 

ተቋሙ ከመንግስት አደረጃጀት አንጻር ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ላይ ተመስርቶ  

የሚተገበር እንጂ በሁሉም ተቋም በተመሳሳይ መፈፀም አለበት ማለት እንዳልሆነ 

ግንዛቤ ሊወስድ ይገባል፡፡ 

5.1.2.2 የመንግስትና የሕዝብ ክንፎች ትስስር 

ከላይ በዝርዝር እንደተመለከተው የመንግስት ክንፉና የህዝብ ክንፉ ሀገራዊ 

ተልእኮንና ግብን ለማሳካት በቅንጅትና በጋራ መንቀሳቀስ አለባቸው፡፡ ለዚሁም 

እነዚህን ሁለት ክንፎች የሚያስተሳስርና ለጋራ ውጤትና ስኬት በጋራ የሚሰሩበትን 

አግባብ ማመቻቸት ያስፈልጋል፡፡  



39 
 

የመንግስት ክንፍ አካል የሆኑት /ከፍተኛአመራር፣ መካከለኛ አመራርና የቡድን/ 

ኬዝ ቲም መሪ  ከህዝብ ክንፍ አካላት/ ብዙሃን ማህበራት የሙያ ማህበራት፣ 

ፌደሬሽኖች፣   የመንግስት ተቋማት (ሌሎች ተገልጋዮች) የግል ድርጅቶች ወዘተ… 

አመራሮች/ ጋር ቋሚ የግንኙነት ጊዜ ኖሯቸውና መድረክ ተፈጥሮላቸው በጋራ 

ከማቀድ ጀምሮ እስከ ስራ አፈጻጸም ሂደት መከታተልና የመገምገም  ስራዎችን 

እንዲያከናውኑ ይጠበቃል ፡፡  

በዚሁም መሰረት፡- 

 የተቋም ከፍተኛ አመራሮች ከህዝብ ክንፍ አመራሮች ጋር ቢያንስ 

በየሶስት ወሩ በመገናኘት ውይይት ያደርጋሉ፡፡  

 የተቋም ስራ ሂደት ከህዝብ ክንፍ አባላት ጋር በሶስት ወር ወይም 

ከዚያ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ተገናኝተው በሚመለከታቸው የጋራ ጉዳዮች 

ላይ ይወያያሉ፡፡ 

 የለውጥ ቡድን በተቋሙ በሚሰጣቸው አገልግሎቶች ተጠቃሚ 

ከሚሆኑት የህዝብ ክንፍ አባላት/ ግለሰቦች/ ጋር እንደአስፈላጊነቱ 

ይገናኛሉ፡፡ 

5.1.2.3 ቅንጅታዊ/ተመጋጋቢ የስራ ባህሪ ባላቸው የመንግስት ተቋማት ሊኖር   

የሚገባ የለውጥ ሰራዊት ትስስር 

በለውጥ ሰራዊት የመንግስት ክንፍ ሁሉንም የሲቪል ሰርቪስ ተቋማት የሚያጠቃልል 

ነው፡፡ እነዚህ ተቋማት የየራሳቸው ተልዕኮ ያላቸው ቢሆንም ተልዕኳቸውን በማሳካት 

ረገድ ደረጃው ይለያይ እንጂ የእርስ በርስ የስራ ግንኙነት አላቸው፡፡ ይሁንና 

በአንዳንድ ተቋማት የግንኙት ደረጃው የጠበቀና የአንዱ የስራ ክንውን ለሌላኛው 

ቀጣይ ወይም ደጋፊ ስራ በመሆን ሀገራዊ አጀንዳን የሚያሳኩበት አግባብ አለ፡፡ 

ለምሳሌ በገቢዎችና ጉምሩክ፣ የንግድ፣ የባህር ትራንስፖርትና ማሪታይም 

አገልግሎት፣ ባንኮችና አየር መንገድ እና ሌሎችም  የወጪና ገቢ ንግድን እንዲሁም 

የገቢ አሰባሰብን በማሳለጥ ረገድ ትልቅ ትስስር አላቸው፡፡  

እነዚህ ተቋማት ያላቸውን ከፍተኛ ትስስር በለውጥ ሰራዊት አግባብ ቢያከናውኑ 

ስራውን ቀልጣፋና ውጤታማ በማድረግ የላቀ አፈጻጸም ማስመዝገብ ይችላሉ፡፡ 

እያንዳንዱ ተቋም በየራሱ ያደራጃቸውን የለውጥ ሰራዊቶችና የተለዩ ግንባር 
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ቀደሞችን ከሌላው ተቋም ጋር በማስተሳሰር የተቀናጀና ለጋራ ተልዕኮ የሚንቀሳቀስ 

(Cross Sectional) የለውጥ ሰራዊት በመገንባት በመመጋገብ/በትስስር በሚፈጸመው 

ስራ ላይ የሚፈጠሩ ማነቆዎችን (Bottleneck) በለውጥ ሰራዊት አግባብ ሊፈቱና 

ትልቁን ሀገራዊ ተልዕኮ በቅልጥፍናና በውጤታማነት ለያሳኩ ይገባል፡፡ ይህ ሰራዊት 

ኪራይ ሰብሳቢነትንና ብልሹ አሰራሮችን በመዋጋትና በማክሰም ረገድም ትልቅ ሚና 

ሊጫወት ይችላል፡፡  

5.2. የለውጥ ሰራዊት ግንባታ አቅጣጫዎች 

የለውጥ ሠራዊት ሲቪል ሰርቪሱ የመንግስት ፖሊሲዎችን በውጤታማነት 

ለመፈጸምና ተልዕኮን ለማሳካት እንቅፋት የሚሆኑበትን የአደረጃጀት፣ የአሰራር፣ 

የአመለካከት፣ የግንዛቤ፣ የክህሎትና የአቅርቦት ማነቆዎች እየተፈቱለት የዓላማ 

ግልጽነትን ፈጥሮና እንደ አንድ አካል ከላይ እስከ ታች ተደራጅቶ ድህነትን 

በማሸነፍ የኢትዮጵያን ሕዳሴ እውን ለማድረግ የሚረባረብ የለውጥ ኃይል ነው፡፡  

ሲቪል ሰርቪሱ ሀገራዊውን ራዕይ በተሟላ ሁኔታ የተገነዘበና የተጋራ፣ ይህንኑ 

ራዕይ ለማሳካት የወጡትን የመንግሥት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን የተረዳና 

እነዚሁኑ ለመተግበርም የሚያስችል ግንዛቤና ክህሎት ያለው መሆን 

ይጠበቅበታል፡፡ የመንግሥት ተልዕኮ የነበረውን ኋላቀር ሥርዓት የማስቀጠል 

ሳይሆን ልማታዊና ዴሞክራሲያዊ መንግሥት ለመፍጠር ለስርነቀል ለውጥና 

ትራንስፎርሜሽን በመረባረብ መሥራት በመሆኑ ሲቪል ሰርቪሱ ይህንኑ 

በውጤታማነት ዕውን ማድረግ የሚችለው በተበታተነ ሁኔታ ሳይሆን ከላይ እስከ 

ታች ተደራጅቶ እንደ አንድ አካል መንቀሳቀስ ሲችል ብቻ ነው፡፡ በመሆኑም 

የእያንዳንዱ የሲቪል ሰርቫንት ተልዕኮ የሚሆነው የተሰማራበት ተቋም የተሰጠውን 

ተልዕኮና ኃላፊነት እንዲሁም የራሱን ተልዕኮና ኃላፊነት በተሟላ መልኩ 

በመገንዘብ ይህንኑ ተልዕኮና ኃላፊነቱን በብቃት፣ በታማኝነትና በጠንካራ 

ዲሲፕሊን መፈፀምና ህዝቡን ማገልገል ነው፡፡ 

የልማታዊ መንግሥት ሲቪል ሰርቪስ ለመፍጠር መላው የመንግሥት ሠራተኛ 

በተሟሟቀ የለውጥ ተግባር ውስጥ እንዲገባ ማድረግ ወሳኙና የመጀመሪያው 

ተግባር ነው፡፡ በተግባር ሂደት የእያንዳንዱን ሠራተኛ የሥራ ብቃትና ውጤት 
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በትክክል መዝኖ በሜሪት ላይ ብቻ በመመስረትና ህግን ተከትሎ በስራ አፈጻጸም 

ውጤቱ ማበረታታት፣ መሸለም፣ ተጠያቂ ማድረግ፣ ማሰናበት ወዘተ ቁልፍ መርሆ 

ነው፡፡  

በመንግስታዊ ተቋማት መዋቅር ውስጥ የፖለቲካ ድርጅት አባልነት እንደ መመዘኛ 

ለማንኛውም ጥቅማጥቅምና ፖለቲካዊ ያልሆነ ሹመት በምንም መልኩ ጥቅም ላይ 

መዋል የለበትም፡፡ መመዘኛ መሆን ያለበት የሥራ ብቃት፣ ውጤትና ታታሪነት 

ብቻ ነው፡፡ 

ከዚህ በመነሳት እያንዳንዱ ሠራተኛ በሥራ ብቃቱና ውጤቱ በትክክል መመዘንና 

በዚያው ልክ ማበረታቻና ጥቅማጥቅም እንዲያገኝ ማድረግ የልማታዊ መንግሥት 

ሲቪል ስርቪስ ለመፍጠር ወሳኝ እንደሆነ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ በማንኛውም 

ምክንያት ሰውን በብቃቱና በውጤቱ በትክክል መዝነን በዚህ ላይ በመመስረት 

በተገቢው መንገድ ማስተናገድ ካልቻልን የልማታዊ መንግሥት መዋቅር 

የመፍጠር እድላችን ያቀጭጫል፡፡ 

እንደሚታወቀው ሁሉ የማስፈፀም አቅም የሚባለው የሰው ሀብት፣ የአሠራርና 

የአደረጃጀት ጥምር ውጤት ነው፡፡ ከሦስቱ የአቅም ምንጮች ወሳኙ ሰው ነው፡፡ 

አሠራርና አደረጃጀት በአግባቡ ሊጠቀምባቸው የሚችል የሰው ሀይል ካልያዙ 

በራሳቸው ውጤት ለያመጡ አይችሉም፡፡ ዕውቀት፣ ክህሎትና የአገልጋይነት 

አመለካከት ያለው ሰው ሲኖር ሌሎቹ ተዳምረው ነው ተጨባጭ የማስፈፀም አቅም 

የሚገነባው፡፡ ለዚህ ነው የሰው ኃይሉን ግንባታ በምልመላና ሥልጠና ብቻ ሳይሆን 

በለውጥ እንቅስቃሴው ውስጥ አስገብቶ በመገንባት ጭምር ነው ወሳኙን የአቅም 

ግንባታ ሥራ መሥራት የሚቻለው የሚባለው፡፡  

የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ ምርጥ የአሠራርና የአደረጃጀት መርሆዎችን በመተግበር 

የሰው ኃይላችን ውጤታማ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ዓይነተኛ መሣሪያ 

ነው፡፡ እነዚህ የአሠራርና የአደረጃጀት መርሆዎች ከለውጥ ሠራዊት ግንባታው 

እንቅስቃሴ ጋር ተጣጥመውና በዚሁ ማዕቀፍ እስከተፈጸሙ ድረስም የሰው ኃይሉን 

ራሱን በመገንባት ረገድ መሠረታዊ አስተዋፅኦ ሊያበረክቱ የሚችሉ ናቸው፡፡ 

እናም ሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙ የልማታዊ መንግሥት መዋቅር ለመፍጠር 
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የምንጠቀምበት ዓይነተኛ መሣሪያ እንደሆነ ደግሞ ደጋግሞ ማስመር አስፈላጊ 

ይሆናል፡፡ ያለፈው ስህተት ይህንን እውነት መቀበሉ ላይ አልነበረም፡፡ ስህተቱ 

የሰው ኃይሉን ለመገንባት የሚደረገውን የተወሳሰበ ትግልና፣ ሲቪል ሰርቪሱን 

የተደራጀ የህዝብ እንቅስቃሴ አንድ አካል የማድረግ ወሳኝነትን ያልተገነዘበና 

ያልተቀበለ፤ ስለሆነም ሪፎርሙን በዚህ ወሳኝ ጥረት /ትግል/ ላይ እንዲመሠረት 

ያላደረገ መሆኑ ላይ ነበር፡፡ ይህ ስህተት በተስተካከለበት ሁኔታ የሲቪል ሰርቪስ 

ሪፎርሙ እጅግ አስፈላጊና ጠቃሚ ሲሆን ይህ ስህተት ባልተስተካከለበት ሁኔታ ግን 

ሥራ ከማስፈታት ያለፈ ፋይዳ እንደሌለው መታወቅ  ይኖርበታል፡፡ 

ቀደም ሲል በተዘረዘረው መልኩ ዋናው ርብርባችን የሰው ኃይሉን በተገቢው 

አመለካከትና ክህሎት መቅረፅ ላይ አድርገን በዚህ ላይ በመመስረትና ከዚሁ ጋር 

በማጣጣም የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙን ተግባራዊ ማድረግ ይሆናል፡፡ ምርጥ 

የሚባሉ አደረጃጀቶችና አሠራሮች ተቀይሰዋል፡፡ በተወሰኑ አካባቢዎች ሌሎች 

አማራጭ የአደረጃጀትና የአሠራር ዘይቤ/ለምሳሌ ካይዘን/ የመከተል ዕድልን ዝግ 

ሳናደርግ ዋናው ጉዳይ የቀየስናቸውን የአደረጃጀትና የአሠራር ስልቶች መተግበር 

መሆኑ በተገነዘበ አኳኋን ልንገፋበት ይገባል፡፡ ወደ ለውጥ ሠራዊት ግንባታ ሲገባ 

ሌሎች የሪፎርም መሳሪያዎችን መተው ማለት ሳይሆን ከነሱ ጋር አስተሳስሮ 

መፈፀም ነው፡፡ የለውጥ ሠራዊት ግንባታ ሥራው በአግባቡ ከተሰራ የሲቪል 

ሰርቪስ ሪፎርሙ አስፈላጊነት ጎልቶ ይወጣል፤ ሪፎርሙን ሊጠቀምበት የሚችል 

የሰው ኃይልም ስለሚፈጠር የለውጡ ውጤታማነት የላቀ ይሆናል፡፡ በመሆኑም 

በለውጥ ሠራዊት ግንባታ ማዕቀፍ የሲቪል ሰርቪስ ሪፎርሙን አጠናክረን በላቀ 

ደረጃ ለመተግበር መረባረብ አለብን፡፡ ይልቁንም የለውጥ ሠራዊት ግንባታውን 

ሥራ ስኬታማነት የምንለካበት አንዱ መሠረታዊ መመዘኛ የሲቪል ሰርቪስ 

ሪፎርሙን አጣጥሞና አቀናጅቶ ለመተግበር በሚያበረክተው አስተዋፅኦ መሆን 

አለበት፡፡ 

5.2. የለውጥ ሰራዊትና የለውጥ መሳሪያዎች ትስስር 

የሲቪል ሰርቪስ የለውጥ ሠራዊት ከሁሉም የለውጥ መሳሪያዎች ጋር ከፍተኛ ትስስር 

ያለው ሲሆን ትስስሩም እንደየተቋማቱ የለውጥ ሥራ ትግበራና የለውጥ መሳሪያዎች 
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(ቢ.ኤስ.ሲ፣ቢ.ፒ.አር፣ካይዘን) አጠቃቀም ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡ ለምሳሌ ካይዘንን 

የሚተገብር ተቋም በካይዘን አካሄድ መሰረት የሚፈጠረውን አደረጃጀት በመጠቀምና 

ከዚሁ ጋር በማስተሳሰር የለውጥ ሠራዊትን ገንብቶ በመጠቀም ለውጡን 

በውጤታማነት ማስቀጠል ይችላል፡፡ የውጤት ተኮር ስርዓትም አፈጻጸምን ለመለካት 

የሚያግዝ ዓይነተኛ መሳሪያ በመሆኑ ከለውጥ ሰራዊት ግንባታው ጋር ከፍተኛ 

ቁርኝት አለው፡፡ ማንኛውም ለውጥና የለውጥ መሳሪያ ከሰው ኃይል ውጭ ተግባራዊ 

መሆን ስለማይችል የለውጥ ሠራዊትን ከለውጥ መሳሪያዎች ነጣጥሎ ማየት 

አይቻልም፡፡  ከዚህ መረዳት የሚቻለው የለውጥ ሠራዊት ሌሎች የለውጥ 

መሳሪያዎችን የሚተካ ሳይሆን እነዚህን መሳሪያዎች አቀናጅቶ በመጠቀም 

መሠረታዊ ለውጥ ለማምጣት የሚያስችል መሆኑን ነው፡፡ በአጠቃላይ የለውጥ 

ሠራዊትና የለውጥ መሳሪያዎች የሚተካኩና የሚጣረሱ ሳይሆኑ የለውጥ ሰራዊቱ 

የለውጥ መሳሪያዎቹን አቀናጅቶ በተደራጀ አግባብ በመጠቀም የተቋምን ተልዕኮ 

ብሎም አገራዊ ራዕይን ለማሳካት ወሳኝ ሚና የሚጫወት ነው፡፡ ትስስሩን ዘርዘር 

አድርጎ ለማየት እንዲያግዝ ሶስቱን የለውጥ መሳሪዎች በመውሰድ ከለውጥ ሰራዊት 

ጋር ያላቸው ዝምድና እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡  

1. የለውጥ ሠራዊትና መሰረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ (BPR) 

የመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ (BPR) ዋና ዓላማ በተቋማት ሥር-ነቀል ለውጥን 

መፍጠር ነው፡፡ የሥራ ሂደት ለውጥን ለመተግበር ከሚያስፈልጉ ግብዓቶች ዋነኛው 

ለውጥን ፈጠን ብለው የሚቀበሉና ወጣ ያለ አስተሳሰብ ያላቸውን ሰዎች ነው፡፡ 

እነዚህ ሰዎች ከተለምዶ አሠራር (business as usual) ወጣ ብለው የሚያስቡና 

ለውጥን ፈጥነው መቀበልና መተግበር የሚችሉ ናቸው፡፡ በዚህ መልክ ለውጥን 

ፈጥነው ለመቀበልና ለመተግበር የሚችሉ የተቋም ባልደረቦች በሲቪል ስርቪሱ 

የለውጥ ሰራዊት ለማደራጀትም ሆነ በሰራዊቱ ውስጥ በቀጣይነት ግንባር ቀደሞችን 

እየተፈጠሩ ለመሄድ መሰረት ይሆናሉ፡፡ የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለውጥ ቀልጣፋና 

ውጤታማ አደረጃጀትና አሰራር በመፍጠር ህዝብ/ዜጋን በማርካት ላይ ያነጣጠረ 

በመሆኑ ለለውጥ ሰራዊት ግንባታው ትልቅ መሳሪያ በመሆን ያገለግላል፡፡   

2. የለውጥ ሠራዊትና የውጤት ተኮር ሥርዓት(BSC) 
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የውጤት ተኮር ሥርዓት የአፈጻጸም አመራርን ማዕከል በማድረግ በተቋማት ላይ 

ሁለንተናዊ አሠራርን፣ ብቃትንና ለውጥን ለማምጣት የሚያስችል ውጤታማ የለውጥ 

ሥርዓት ማቀጣጠያና ማስፈፀሚያ መሳሪያ ነው፡፡ የውጤት ተኮር ስርዓት ተቋሙ 

ሊከተል የሚገባውን ስትራቴጂያዊ አቅጣጫ በመፈተሽና በመዳሰስ ሂደት ውስጥ 

በርካታ ጉዳዮችን (ጥንካሬ፣ ድክመት፣ መልካም አጋጣሚና ስጋት እንዲሁም 

ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ቴክኖሎጂያዊ) አንጥሮ የሚነሳ በመሆኑ በዚሁ 

ሂደት የለውጥ ሰራዊቱ ከዕቅድ ዝግጅት ጀምሮ በስትራጂያዊ የትኩረት መስኮችና 

ግቦች፣ በመለኪያ፣ በዒላማና በመሳሰሉት ጉዳዮች ላይ ግልጽ አቅጣጫና ግንዛቤን 

ጨብጦ እንዲጓዝ በማድረግ ለለውጥ ሰራዊቱ አቅም መጎልበት ትልቅ እገዛ 

ያደርጋል፡፡  

ሌላው ትስስር  ከአፈጻጸም ምዘና ጋር ተያይዞ የሚገለጽ ትስስር ነው፡፡  የለውጥ 

ሰራዊት ግንባታና የግንባር ቀደም ልየታ በአፈጻጸም ውጤት ላይ ተመስርቶ 

የሚከናወን ነው፡፡ ለዚህ ደግሞ ትልቁ መሳሪያ  ውጤት ተኮር ስርዓት ነው፡፡ 

በመሆኑም እንደ መሠረታዊ የሥራ ሂደት ለውጥ ሁሉ የውጤት ተኮር ሥርዓትም 

ከለውጥ ሠራዊት ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያለው መሆኑን ማየት ይቻላል፡፡  

3.የለውጥ ሠራዊትና የዜጎች ቻርተር  

የዜጎች ቻርተር ዜጎች ከመንግስት ተቋማት ማግኘት ስለሚገባቸው የአገልግሎት 

ደረጃ /በጊዜና በጥራት/ የግልጽነት መርህን ባረጋገጠ መልኩ ለተገልጋይ/ዜጎች 

ቀድሞ ለማሳወቅና ይኸው ቃል የተገባ አገልግሎት በተጓደለ ጊዜም መብታቸውን 

ለማስከበር አቤቱታና ቅሬታ የሚያቀርቡበትን ሂደት በአጭር፣ በግልጽና ቀላል 

ቋንቋን በመጠቀም የሚገለጽበት ሠነድ ነው፡፡ ቻርተሩ ለዜጎች የሚሰጥ አገልግሎት 

ጥራትንና ደረጃን ለማረጋገጥ በቅድሚያ ታትሞ የሚሰራጭ ሰነድ በመሆኑ ዜጋው 

የሚጠብቃቸውን አገልግሎቶች ቀድሞ የሚያውቅ በመሆኑ አገልጋዩ/የመንግስት ዘርፍ 

ሰራዊቱ/ አገልግሎቱን በቻርተሩ መሰረት እንዲሰጥ የሚያግዝ አወንታዊ የባህሪ 

ለውጥ እንዲያመጣ ተጽዕኖ በማድረግ ረገድ አስተዋፅኦ ይኖረዋል፡፡  
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ከዚህም በተጨማሪ በአንድ ተቋም ውስጥ የዜጎች ቻርተር በሚዘጋጅበት ሂደትም ሁለቱን 

ክንፎች (የመንግስትና የህዝብ) የሚያሳትፍ በመሆኑ ለቻርተሩ ውጤታማነት በጋራ 

እንዲሰሩ ያስችላቸዋል፡፡  

ክፍል ስድስት 

የለውጥ ሰራዊት ክትትልና ድጋፍ ስርዓት 
6.1.  ክትትልና ድጋፍ  

ሁለቱም የለውጥ ሠራዊት ክንፎች ወደ ተግባራዊ እንቅስቃሴ ከገቡ በኋላ 

የሚያጋጥማቸውን እንቅፋት ተከታትሎ ለመለየትና ለመፍታት የሚያስችሉ 

ወቅታዊ ክትትሎች መደረጋቸውንና ድጋፎች መሰጠታቸውን እንዲሁም በተግባራዊ 

ርብርቡ ሂደት የሚገኙ ምርጥ ልምዶችን ተከታትሎ በመለየትና በመቀመር 

ለማስፋፋት የሚያስችል ሥራ በቀጣይነት እየተሠራ መሆኑን ማረጋገጥ የሠራዊት 

ግንባታውን እውን ከማድረግ አኳያ ልዩ ተፈላጊነት ያለው ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም 

በዕቅድ ላይ የተመሰረተና ወቅቱን የጠበቀ የአፈጻጸም ክትትልና ድጋፍ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ የሚካሄደው የክትትልና የድጋፍ ስራ ችግሮችን የሚለይ፣ ለተለዩት 

ችግሮች ትክክለኛ መፍትሄ የሚሰጥና ተደማሪ እሴት የሚፈጥር መሆን አለበት፡፡ 

በእቅዱ በተቀመጠው የክትትል ስርአት በተለይ የለውጥ ሰራዊት ግንባታው ሂደት 

ዙሪያ የሚታዩ እድገቶች በጋራ መታየት አለባቸው፡፡ የሚያጋጥሙ ችግሮች የታዩ 

ጠንካራ ጎኖች በመልቀም ለበለጠ ድልና ውጤት አስፈላጊውን እርምጃ ለመውሰድ 

የጋራ የክትትሉ አግባብ ተጠናክሮ ሊተገበር ይገባዋል፡፡ 

ከዚህ አኳያ ሦስት ዋና ዋና የክትትል እና የድጋፍ መስተጋብሮች ተግባራዊ 

ይደረጋሉ፡፡ 

እነሱም፡- 

1. ግምገማና የግብረመልስ አሰራር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ 

2. የሪፖርትና የግብረ መልስ አሠራርን ማጠናከርና መተግበር 

3. የሱፐርቪዥንና ግብረመልስ አሠራር ማጠናከርና መተግበር 

ይሆናል፡፡  
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እነዚህ ሶስቱ የክትትልና ድጋፍ መስተጋብሮች በሚከተለው መልኩ በዝርዝር 

በተገለጸው ሁኔታ ተግባራዊ መሆን አለባቸው። 

6.1.1. የጋራ ግምገማና ግብረመልስ ስርዓት 

 መደበኛ የሚኒስትሮች የጋራ መድረክ በየወሩ ይካሄዳል፡፡ ከየተቋማቱ 

ለሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር ተልኮ በተጨመቀው ሪፖርት ላይ በሚኒስትሮች 

የጋራ መድረክ ውይይት ተደርጎበት የጋራ አቅጣጫ ይቀመጣል፡፡ 

  በየተቋማቱ በየሁለት ሳምንቱ የማኔጅመንት ግምገማ ማድረግ፤ በየሂደቱ 

ባሉት የለውጥ ሰራዊት አፈጻጸም ላይ ውይይት ተደርጎ ግብረመልሰ 

የሚሰጥበት ነው፡፡ 

  እያንዳንዱ ተቋምና ተጠሪ ተቋሞቻቸው እንደአመቺነቱ በጋራ ወይም 

በተናጠል በየወሩ ከመላው ሰራተኛ ጋር ግምገማ ማካሄድ፤ በተቋሙ የለውጥ 

ሰራዊት ግንባታ አፈጻፀም ሪፖርት ላይ ግምገማና ውይይት ተደርጎ የጋራ 

ቀጣይ አቅጣጫ የሚሰጥበት ይሆናል፡፡ 

  በየሳምንቱ በየስራ ሂደቱ ግምገማ ማድረግ፤ በስራ ሂደት ደረጃ ያሉት 

ሰራተኞች በሂደቱ ካሉት ሰራተኞች ጋር በለውጥ ሰራዊት አማካኝነት 

እየተፈጸመ ያለውን የመንግስት ስራ አፈጻፀም ይገመግማል፡፡ 

  በየዕለቱ በቡድን/ኬዝ ቲም ደረጃ አጠር ያለ የውሎ ግምገማ ይደረጋል፡፡ 

6.1.2. የሪፖርትና ግብረመልስ ሥርዓት   

 ከየፈጻሚ ተቋማቱ ለሲቪል ሰርቪስ ሚ/ር የሚላከው ሪፖርት ወጥነት 

እንዲኖረውና ለሪፎርሙና መልካም አስተዳደር ውጤታማነት ወሳኝ የሆኑ 

ጉዳዮች ላይ ብቻ ያተኮረ እንዲሆን የሪፖርት ይዘት ማመላከቻ (checklist) 

ተዘጋጅቶ ለሁሉም ፈጻሚ አካላት እንዲደርስ ይደረጋል፡፡  

 ዝርዝር የአፈጻጸም ሪፖርት በየወሩ በቼክ ሊስቱ መሠረት ለሲቪል ሰርቪስ 

ሚኒስቴር ይላካል፡፡ 

 በየደረጃው የሚላከው ሪፖርት ላይ የሚመለከተው አካል የተጨመቀ  

ግብረመልስ  ለተቋማት ይልካል፡፡ 

 ሲቪል ሰርቪስ ሚኒስቴር የቀረበውን ሪፖርት ገምግሞ ከሳምንት ባልበለጠ 

ግዜ ውስጥ ግብረ መልስ እንዲሰጥ ያደርጋል፡፡ 
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 ግብረመልሱ በአንዱ ተቋም የታየውን መልካም ልምድ ወደ ሌሎች 

የማዳረስ ወይም በሌላው ተቋም የታየው ድክመት በሌሎች ተቋማት 

እንዳይደገም ልምድ የማለዋወጥ ሚናም እንዲኖረው ይደረጋል፡፡ 

6.1.3 የሱፐርቪዥንና ግብረመልስ ስርዓት  

  በመደበኛነት ከሚካሄዱ የጋራ ግምገማ መድረኮች፣ ከሪፖርትና ግብረመልስ 

አሠራር በተጨማሪ የለውጥ ዕቅዱ አፈጻጸም በተጨባጭ ምን ደረጃ ላይ 

እንደሚገኝ፣ በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት ምን ያህል እንደተፈጸመ 

ወይም እንዳልተፈጸመ፣ በተግባራዊ እንቅስቃሴው ሂደት የታዩ ምርጥ 

ተሞክሮዎች ካሉ ከነመንስኤያቸው፣ እንዲሁም እያጋጠሙ ያሉ ችግሮችና 

መንስኤዎቻቸው ምን እንደሆነ በዝርዝር የሚፈትሽና እና ሪፖርት 

የሚያቀርብ ጠንካራ የሱፐርቪዥን አሠራር ይዘረጋል፡፡ 

  የሱፐርቪዥን አሠራሩ በሱፐርቪዥኑ የሚታዩ አካላትን በግልጽነት 

የሚያሳትፍና በክትትሉ ሂደት ያሉትን ጠንካራና ደካማ ጎኖች  በመለየት 

ለማስተማርና ለመደገፍ በሚያስችል መልኩ ለእርምት ሁኔታዎችን 

በሚያመቻች ሁኔታ ተግባራዊ ይደረጋል። ስለዚህ የሱፐርቪዥን ውጤቱ 

በቅድሚያ ለተቋማቱ አመራሮች ቀርቦ ውይይት ይደረግበታል፡፡ 

  የሱፐርቪዥን ቡድኑ አባላት የሚደራጁት ከተለያዩ ተቋማት የተወጣጡ 

ሆነው ከስምሪት በፊት እንደአስፈላጊነቱ ተገቢው ስልጠናና ኦሬንቴሽን 

የሚሰጣቸው ይሆናል፡፡ 

  በውይይቱ ሂደ የሃሳብ ልዩነት ያለባቸው ጉዳዮች ካሉ የልዩነት ነጥቦቹ 

ተለይተው በሪፖርት ላይ እንዲቀመጡ ይደረጋል፡፡ 

  በመጨረሻም ሪፖርቱ ለሚመለከታቸው አካላት ቀርቦ ሁሉም ተቋማት 

እንዲማሩበት ይደረጋል፡፡ 

  በዚህ ረገድ ከዚህ በፊት በሚኒስቴር መ/ቤቱ፣ በየተቋማቱም ሆነ በሌሎች 

የተለያዩ አካላት ሲካሄዱ ከነበሩ የሱፐርቪዥን ሥራዎች የተገኙ መልካም 

ልምዶች ተቀምረው ቀጣይ የሱፐርቪዥን ስራን ለማጎልበት ጥቅም ላይ 

እንዲውሉ ይደረጋል፡፡  


