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መግቢያ 
ሇአንዴ ሀገር የሌማት ቀጣይነት የሌማት ኃይልችን ማሇትም የመንግስት፣ የሲቪሌ ማህበራት እና 

የግሌ ዘርፈን በመለ አቅም አስተሳስሮ ማንቀሳቀስ መቻሌ መሠረታዊ ጉዲይ ነው፡፡ በሀገራችንም 

ይህን አቅም ሇመፌጠር የአመራር፣ የመንግስት ቢሮክራሲ እና የህዝብ ክንፌ መሰረት ያዯረገ 

እንቅስቃሴ እየተካሄዯ ነው፡፡ በተሇይ የመንግስት ተቋማት ተሌዕኮአቸውን ሇመወጣትና ስኬታማ 

ሇመሆን የመንግስትና የተገሌጋይ ዜጎች የተዯራጀ ተሳትፍና ቅንጅታዊ አሰራርን በተግባር 

ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ በሀገራችን እየተገነባ ባሇው የመንግስት አስተዲዯር ሥርዓት የተዯራጀ 

የሕዝብ ተሳትፍ ባሌተረጋገጠበት ሁኔታ ተቋማዊ የመፇፀም አቅም በማጎሌበት  ሀገራዊ ብልም 

ክሌሊዊ  ሇውጥን እውን ሇማዴረግ አዲጋች ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም ሁለንም የሌማት ኃይልች 

በሙለ አቅም አስተባብሮ መምራት የሚፇሇገው የሚጠበቀውን ዕዴገትና ሇውጥ ሇማምጣት ብቻ 

ሳይሆን ዘሊቂ የሌማት አቅም ሇማረጋገጥም ጭምር ነው፡፡  

ስሇሆነም መንግሥታዊ አገሌግልትን ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና ፌትሏዊ ሇማዴረግ የህዝብ ክንፈን 

በማዯራጀትና ግንዛቤ በመፌጠር በተቋማት የዕቅዴ ዝግጅት፣ የተግባር አፇፃፀምና ግምገማ ሂዯት 

በንቃት እንዱሳተፌ ማዴረግ ያስፇሌጋሌ፡፡ በተጨማሪም የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነትን 

ሇማሳዯግና ተቋማት ሇሚሰጡት አገሌግልት የህዝብ እርካታን ሇማረጋገጥ  እንቅፊት የሚሆነውን 

ላብነትና ብሌሹ አሰራርን በማረም መሌካም አስተዲዯርን እውን ሇማዴረግ የህዝብ ክንፈ የበኩለን 

ዴርሻ እንዱወጣ ምቹ ሁኔታ መፌጠር አስፇሊጊ ይሆናሌ፡፡ ስሇሆነም በተቋማት የተዯራጀ የሕዝብ 

ተሳትፍ ምዘና ሥርዓት ተግባራዊ ማዴረግ የሚያስችሌ ግሌጽና ወጥ የምዘና ሥርዓት 

በመዘርጋትና ተግባራዊ በማዴረግ የመንግስት አገሌግልት ዘርፌ  ቀሌጣፊ፣ ውጤታማና ፌትሃዊ 

ማዴረግ ይጠበቃሌ፡፡ 

በዚህም መሠረት ማኑዋለ በሁለም የክሌለ መንግስት ተቋማት ሊይ ተግባራዊ ይሆን ዘንዴ የዯቡብ 

ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክሌሌ መንግሥት አስፇፃሚ አካሊትን ሥሌጣንና ተግባር 

ሇመወሰን እንዯገና በወጣው አዋጅ ቁጥር 175/2011 አንቀጽ 96 ንኡስ አንቀጽ 2 ሇክሌለ ፐብሉክ 

ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ቢሮ በተሠጠው ተግባርና ኃሊፉነት መሰረት ይህ የህዝብ ክንፌ  

አዯረጃጀት፣ አሠራርና የምዘና ሥርዓት ማኑዋሌ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ማኑዋለ አምስት ዋና ዋና ክፌልችን የያዘ ሲሆን የመጀመሪያው አጠቃሊይ ሁኔታ፣  

ሁሇተኛው የሕዝብ የተዯራጀ ተሳትፍ መነሻዎች፣ ምቹ ሁኔታዎችና ተግዲሮቶች፣ ሦስተኛው የህዝብ 

ተሳትፍ ምንነትና ተግባራዊ ሌምድችን፣ አራተኛ የህዝብ ክንፌ መሇያ መስፇርቶች፣ አዯረጃጀትና 

አሰራር ሚና ሲሆን የመጨረሻው ክፌሌ የህዝብ ክንፌ አቅም ግንባታ፣ ግምገማና ምዘና ስርዓት 

በማካተት ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ 
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ክፍሌ አንድ 

አጠቃሊይ ሁኔታ 
የመንግስት አገሌግልት ዘርፌን ቀሌጣፊ ውጤታማና ፌትሏዊ በማዴረግ ተጠያቂነትን ሇማረጋገጥ 

የህዝብ ክንፌ ሚና፣ አዯረጃጀት፣ አሰራርና ምዘና ስርዓት በመዘርጋት ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

የማኑዋለን አስፇሊጊነትና ዓሊማ ከህዝብ ክንፌ ተሳትፍ አስፇሊጊነትና መርህ አንፃር በማጣጣምና 

በመቃኘት ወጥነቱን ጠብቆ ወዯ ትግበራ ማስገባት ወሳኝ ነው፡፡  

1.1 የማኑዋለ አስፈሊጊነት 
 የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፌ መሇያ መስፇርትና አዯረጃጀት ሊይ ግሌፅና ወጥ የሆነ 

አረዲዴና የአሰራር ሥርዓት ሇመዘርጋት፣ 

 የህዝብ ክንፈ ከመንግስት ተቋማት የሚሰጡ አገሌግልቶችና የሚጠበቁ ቅዴመ ሁኔታዎች 

ምን እንዯሆኑ በመረዲት የተሳትፍ ሚናውን ማሳዯግ የሚያስችሌ  የአቅም ግንባታ ሥራ 

ሇማከናወን፣ 

 በመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፈ ተሳትፍ እስከ አፇፃፀም ምዘና ሥርዓት በማዴረስ የተግባር 

ውጤታማነትን ሇማሳዯግና ተጠያቂነት ሇማረጋገጥ፣ 

 በሚነዯፈ የሌማት አጀንዲዎችና ዕቅዴ ህዝቡ በተወካዩና በቀጥታ የሚያዯርገውን ተሳትፍ 

በማጎሌበት የሌማት ባሇቤትነትንና ተጠቃሚነትን ሇማረጋገጥ፣ 

 የህዝብ ክንፈ የሌማት አቅሙንና ሚናውን በሚፇሇገው ዯረጃ እንዱወጣ አቅም በመገንባት 

ተሌዕኮውን ሇመወጣት የሚያስችሌ ብቃት ሇማሳዯግ፣ 

1.2 የማኑዋለ ዓሊማ 
 

በየዯረጃው በሚገኙ የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፌ ሚና፣ አዯረጃጀት፣ አሰራርና የምዘና 

ስርዓትን ግሌጽና ወጥ በማዴረግ በመንግስት አገሌግልት ዘርፌ የህዝብ ክንፈን ተሣትፍ በማጎሌበት 

የተቋማትን ውጤታማነትና ተጠያቂነት ስርዓት ማጠናከር ነው፡፡ 
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1.3. የሕዝብ ተሣትፎ ግቦች፣ አስፈሊጊነትና መርሆች 

1.3.1. የህዝብ ክንፍ ተሣትፎ ግቦች  
ሀ. አጠቃሊይ ግብ  

የህዝብ ክንፈን ከዕቅዴ ዝግጅት እሰከ አፇጻጸም ምዘና ሂዯት በማሳተፌና አቅሙን በመገንባት 

የመንግስት አገሌግልት ዘርፌን ቅሌጣፋ፣ ውጤታማነትና ፌትሏዊነት እንዱሁም ተጠያቂነትን 

በማረጋገጥ የህዝቡን ተጠቃሚነት እውን ማዴረግ ነው፡፡  

ሇ. ዝርዝር ግቦች 

በተቋማት አገሌግልት አሰጣጥ ቅሌጣፋ፣ ውጤታማነትና ፌትሀዊነት ሇማረጋገጥ የህዝብ ክንፈን 

ተሣትፍውን ሇማሳዯግና ስኬታማ ሇማዴረግ የሚያስችለ ዝርዝር ግቦች እንዯሚከተሇው 

ተገሌጸዋሌ፡፡ እነርሱም፡- 

 በተቋማት አገሌግልት አሰጣጥ ሂዯት የህዝብ ክንፈንና ቀጥታ ተጠቃሚ የሆነውን ዜጋ 

ተሣትፍ ማሳዯግ፣ 

 በመንግስት ተቋማት ህዝቡ በግሌጽ ማወቅ ያሇበት መረጃ የማሳወቅና የግንኙነት 

አግባብ በማጠናከር ባሇቤትነቱን የማረጋገጥ ተግባቦት መፌጠር፣ 

 የመንግስት አገሌግልት አሰጣጥ ቅሌጣፋ፣ ውጤታማነትና ፌትሀዊነት በማሳዯግ 

በመሌካም አስተዲዯር እርካታን ማረጋገጥ፣ 

 ተቋማት በዕቅዴ አፇጻጸም በሚያስመዘግቡት ውጤት ሌክ ማበረታት እና ተጠያቂነትን 

ማጠናከር፣  

 ተቋማት የሌማት ዕቅድቻቸውን በሊቀ የህዝብ ተሳትፍ ማሳካት እና  

 ተቋማትና የሚመሇከታቸው አካሊት የህዝብ ክንፈን አቅም በመገንባትና በማጎሌበት 

ሚናቸውን እንዱወጡ ማስቻሌ ናቸው፡፡ 

1.3.2. የህዝብ ክንፍ ተሣትፎ አስፈሊጊነት  
 

 የመንግስት አገሌግልት ዘርፌን የማስፇፃም አቅምን ሇማጎሌበትና የተቋማትን ውጤታማነት 

በሕዝብ ተሣትፍ ሇማረጋገጥ፣ 

  የዱሞክራሲ ስርዓት ግንባታ ስራን ሇማጠናከርና የመንግስት አሠራርን ግሌፀኝነትና 

ተጠያቂነት ሇማጎሌበት፣  

 የመንግሰት አገሌግልት ዘርፌ ጥራትን በማሻሻሌ የህዝብ እርካታ ሇማረጋገጥና መሌካም 

አስተዲዯርን ሇማስፇን፣ 
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 በሌማት ሥራዎች ሊይ የህዝቡን ሚና ሇማጠናከርና በራሱ መፌታት የሚገባቸውን ጉዲዮች 

መፌታት የሚችሌበትን ባህሌ በማጎሌበት የሌማት አቅም እንዱሆን ሇማስቻሌ፣ 

 በየዯረጃው የሚገኘውን የህዝብ ሀብት፣ ጉሌበትና ዕውቀት በአግባቡ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ፣ 

 በተዯራጀ የህዝብ ተሳትፍ ላብነትንና ብሌሹ አሰራርን  ሇማረም፣ 

 የእርስ በእርስ ግንኙነትንና ቅንጅትን በማጎሌበት የሇውጡን ቀጣይነት ሇማረጋገጥ ነው፡፡ 

1.3.3. የህዝብ ተሣትፎ መርሆች 
 

የተሇያዩ ፅሐፍች ሇህዝብ ተሳትፍ የሚረደ መርሆችን ሲያስቀምጡ ይስተዋሊለ፡፡ ሇምሳላ “The 

Vicrorian Auditor”, (2015) እንዯጻፇው ተቋማት ህዝብን የማሣተፌ መርህ አዴርገው 

የሚወስደት፡- 

 ግሌፀኝነት ( Transparency) 

 ቅንነት (Integrity) 

 ውጤታማ የሁሇትዮሽ ግንኙነት (Effective Two-way Communication) 

 ቶል ምሊሽ ሰጭነት (Responsiveness)  

 ሁለ አቀፌ (Inclusiveness) 

 ተጠያቂነት (Accountability) 

 ግንዛቤ ሰጭነት (Awareness) የሚለ ናቸው፡፡ 

 

ከሀገራችን ህገ-መንግስትና  ከመሌካም አስተዲዯር ፓኬጆች መርሆዎች መነሻነት፡  

1. ግሌፀኝነት 

2. ተጠያቂነት 

3. ውጤታማ የሁሇትዮሽ ግንኙነት  

4. የጋራ መግባባት 

5. ሏቀኝነት 

6. የህግ- የበሊይነት የህዝብ ተሳትፍ መርሆዎች ሆነው የሚያገሇግለ ናቸው፡፡  

1.4. ትርጓሜ 
“የህዝብ ክንፌ”  ማሇት የቆመሇትን የህብረተሰብ ክፌሌ መብትና ጥቅም ሇማስከበር አዯረጃጀቱን 

ወክል ከተቋማት ጋራ የሚሰራ በተሇያየ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዓሊማዎች የተዯራጀ የህዝብ አካሌ 

ነው፡፡ 
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‘’የመንግስት አገሌግልት ዘርፌ’’ ማሇት ተቋማት ከመንግስት የሚተሊሇፈሊቸውን ውሳኔዎችና 

እንዱያከናውኑ የሚጠበቅባቸውን ተግባራት ሇህዝብ ከሚሰጧቸው አገሌግልቶች ጋር 

የሚያዛምደበት ሥርዓት ነው፡፡ ቃለም ሲቪሌ ሰርቪስ/ፐብሉክ ሰርቪስ/ የሚሇውን መጠሪያ 

የሚተካ ነው፡፡  
 

“የብዙሃን ማህበራት” ማሇት የአዯረጃጀት አካሌ ሲሆን እንዯ ሴቶች፣ ወጣቶች፣ አርሶ/አርብቶ 

አዯሮችና ላልች የጋራ ጥቅሞችንና ፌሊጎቶችን መሠረት አዴርገው የተዯራጁ ሕዝባዊ ማህበራት 

ናቸው፡፡ 

“የሙያ ማህበራት” ማሇት ሙያቸውን መሠረት አዴርገው የተዯራጁ ማህበራት ሲሆኑ እንዯ 

ሠራተኞች፣ መምህራን፣ የጤና ባሇሙያዎች፣ ኢኮኖሚስትና ላልች ሙያ ነክ የሆኑ 

ማህበራትን/አዯረጃጀቶችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 
  ‹    
“ላልች ተገሌጋዮች” የሚባለት የህዝብ ክንፌ ያሌሆኑ ነገር ግን ከመንግስት ተቋማት አገሌግልት 

የሚያገኙ ግሇሰቦች፣ የግሌ እና የመንግስት ተቋማት ናቸው፡፡ 
 

“የመንግስት ተቋም” ማሇት ራሱን ችል በአዋጅ የተቋቋመና በሙለ ወይም በከፉሌ 

ከመንግስት በሚመዯብሇት በጀት የሚተዲዯር ነው፡፡ 

1.5. የተፈፃሚነት ወሰን 
ይህ የህዝብ ክንፌ ሚና አዯረጃጀት፣ አሰራርና ምዘና ስርዓት በየዯረጃው በሚገኙ የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ 

የመንግስት መስሪያ ቤቶች እና የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቶች ሊይ ተፇፃሚ ይሆናሌ፡፡ 
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ክፍሌ ሁሇት 

የሕዝብ የተዯራጀ ተሳትፎ መነሻዎች፣ ምቹ ሁኔታዎችና ተግዲሮቶች 

2.1. የሕዝብ የተዯራጀ ተሳትፎ መነሻዎች   

2.1.1. ህገ-መንግስታዊ መሠረት እንዯመነሻ  
የህዝብ ትክክሇኛ ተሳትፍ ሉረጋገጥ የሚችሇው በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ነው፡፡ ምክንያቱም በህዝብ 

ይሁንታ ሊይ የተመሠረተ የመንግስት አስተዲዯር እውን የሚሆነው በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት 

በመሆኑ ነው፡፡ በዳሞክራሲያዊ መንገዴ የተመረጠ መንግስት ተሌዕኮውን በትክክሇኛ መንገዴ 

መምራትና ማስተዲዯር ይኖርበታሌ፡፡ ስሇሆነም በዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ሊይ የተመሠረተ 

መሌካም አስተዲዯር ማስፇን አስፇሊጊ ነው፡፡ 

በኢፋዱሪ ሕገ-መንግስት አንቀጽ 8 የሕዝብ ለዓሊዊ የሥሌጣን ባሇቤትነት መሠረታዊ መርህ 

እንዯሆነ በመግሇፅ ይህም የሚገሇፀው በተወካዮችና በቀጥታ በሚያዯርገው ዳሞክራሲያዊ ተሳትፍ 

መሆኑን ያመሇክታሌ፡፡ በመሆኑም የመንግስት አሠራር ሇሕዝብ ግሌፅ በሆነ መንገዴ መከናወን 

ያሇበት መሆኑን ይገሌፃሌ (አንቀጽ 12(1))፡፡ ዜጎች በሌማት የመሳተፌ በተሇይም አባሌ የሆነበትን 

ማህበረሰብ የሚመሇከቱ ፖሉሲዎችና ፕሮጀክቶች ሊይ ሀሳባቸውን የመጠየቅ መብቶች እንዲሎቸው 

ያመሇክታሌ (አንቀጽ 43(2))፡፡ በክሌሊችን ሕገ-መንግስትም ሊይ የተንፀባረቀው ተመሳሳይ ነው፡፡ 

2.1.2 የመንግስት አስተዲዯር ሥርዓት እንዯመነሻ 
መንግስት ከኀብረተሰብ ዕዴገት ጋር ተያይዞ እያዯገ የመጣ ተቋም ነው፡፡ የመንግስት ዓይነት 

በቅርፅና በይዘት የተሇያየ ሆኖ የኀብረተሰብ ዕዴገት ዯረጃ ያሇፇ በመሆኑ የተሇያዩ ገፅታዎች 

ያለት ተቋም ነው፡፡ በዘመናዊ የመንግስት አስተዲዯር ከተስተዋለት ውስጥ አምባገነን የመንግስት 

አስተዲዯር፣ ላብራሊዊ የመንግስት አስተዲዯር እንዱሁም ሌማታዊ የመንግስት አስተዲዯር 

የሚጠቀሱ ናቸው፡፡  እነዚህ የመንግስት አስተዲዯር ዓይነቶች በየሀገሪቱ የዕዴገት ዯረጃ እና ነባራዊ 

ሁኔታ የየራሳቸው ባህሪያት እና ተሌዕኮዎች ያሎቸው ናቸው፡፡ 

በሀገራችን እየተገነባ ያሇው ያሌተማከሇ የመንግስት አስተዲዯርም ህዝቡ በየዯረጃው በሌማትና 

በመሌካም አስተዲዯር ሥራዎች እንዱሳተፌ ምቹ ሁኔታን የሚፇጥ በመሆኑ እንዯመነሻ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

2.1.3 የተሇያዩ የማህበረሰብ አዯረጃጃቶች መኖር   
የብዙኃን ማህበራት ሇዳሞክራሲ ሥርዓት መጠናከር አዎንታዊ ሚና ይጫወታለ፡፡ ዜጎች 

መብትና ጥቅማቸውን ሇማስከበር በተሇያዩ አዯረጃጀቶች ተዯራጅተው መንግስት የሚያወጣቸውን 
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ፖሉሲዎችና ዕቅድች ተከታትሇው ከቆሙሇት የህብረተሰብ ክፌሌ ጥቅምና መብት አንፃር 

የማዲበርና የማሻሻሌ እንዱሁም የመዯራዯር እና የመታገሌ አቅም  እንዱኖራቸው በሀገራችን 

የማህበራት አዯረጃጀትና አሰራር አዋጅ ሊይ ተዯንግጓሌ፡፡ 

የብዙኃን ማህበራትን አዯረጃጀት እና መሊውን ሕዝብ በገጠርና በከተማ በተሇያዩ አዯረጃጀቶች 

አማካኝነት በመንግስት የሌማት ዕቅዴ አፇፃፀም ግምገማ በማሳተፌ የተጀመረውን የብሌጽግና ጉዞ 

ማፊጠን የግዴ ይሊሌ፡፡ ከዚህ አንፃር በዋናነትም የመንግስት አስተዲዯር እና አገሌግልት ዘርፌ 

ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ እና ፌትሀዊ ሇማዴረግ የተሇያዩ የማህበረሰብ አዯረጃጀቶችን ማሳተፌ ቁሌፌ 

ጉዲይ በመሆኑ ሇህዝብ ተሳትፍ እንዯመነሻ ተወስዶሌ፡፡  

2.1.4 የማስፈጸም አቅም ግንባታ ስትራቴጂ 
በበሇፀገው ዓሇም የሌማት ኃይልች በመባሌ የሚታወቁት መንግስት፣ ሲቪሌ ማህበረሰብ እና 

የግለ ዘርፌ ናቸው፡፡  እነዚህ የሌማት ኃይልች ሀገራቱ ከዯረሱበት የዕዴገት ዯረጃ አኳያ ሲታይ 

በርግጥም ወሳኝ የሌማት አቅሞች ናቸው፡፡  ባሌበሇፀጉ ሀገሮች በተሇይም እንዯኛ ባለ ጀማሪ 

የዳሞክራሲ ታሪክ ባሊቸውና ሥር በሰዯዯ ዴህነት ውስጥ ሇሚገኙ ሀገሮች ግን ገና ከጅምሩ 

ይህን ወሳኝ አቅም ይዘው ሉገኙ አይችለም፡፡ ምክንያቱም የገበያ ጉዴሇት የመንግስትን ዴጋፌ 

የሚጠይቅ መሆኑ፣ ከዳሞክራሲ ሌምምዴ አንፃር የሙያና ቡዙሃን ማህበራት የዯረጀ ባሇመሆኑ 

እና በዕዝ ኢኮኖሚ ፖሉሲ ምክንያት የግለ ዘርፌ ተመናምኖ የቆየ መሆኑ መሠረታዊ  

ምክንያቶች ናቸው፡፡ ስሇሆነም ይህን ሁኔታ ሇመቀየር የሕዝብን የተዯራጀ እንቅስቃሴ እና 

ሇግለ ዘርፌ ዕዴገት ምቹ ሁኔታ በመፌጠር ሊይ ያተኮረ እንዱሁም የመንግስትን ሌማታዊ እና 

ዳሞክራሲያዊ ባህርይ በማጎሌበት ሇተሌዕኮው ብቁ ማዴረግ የሚያስችሌ ተሳትፍ በማረጋገጥ ሊይ 

የተመሠረተ የሌማት አቅሞች በመገንባት የሌማት አቅም ሆነው እንዱወጡ የመሥራት ሌዩና 

ታሪካዊ ተሌዕኮ መወጣትን ይጠይቃሌ፡፡ 

ከዚህ አኳያ የሌማት ኃይልች ቅንጅት ሇሀገራችን ሁለ አቀፌ ሇውጥ መረጋገጥ ዓይነተኛ አቅም 

ነው፡፡ ስሇሆነም የሀገራችን የሇውጥ እውን ሉሆኑ የሚችሇው ህዝብ፣ መንግሥትና የግለ ዘርፌን 

ቅንጅትና ትብብር በአግባቡ ከተነተነና ይህንን ሥራ ሊይ የሚያውሌ ፖሉሲና ስትራተጂ ሲኖር 

ነው፡፡ 

እነዚህን አቅሞች ተጠቅመን የህዝቡን የማምረትና የጠያቂነት አቅም በመገንባት በየዯረጃው 

ተጠቃሚ ማዴረግና ተቋማትንም መሇወጥ (Transform) ይቻሊሌ፡፡ቀጣይነት ያሇው ሌማትና 

መሌካም አስተዲዯር ማረጋገጥ የሚቻሇው ሶስቱም የሇውጥ ኃይልች ሚናቸውንና ተሌዕኮአቸውን 

በብቃት መወጣት ሲችለ ነው፡፡ በዚህ ረገዴ የመንግስት ተቋማት አመራርና አሠራር እንዱሁም 
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የዕቅዴ አፇፃፀም ውጤታማነት በራሳቸው በተሇመዯ አሠራር መረጋገጡ እንዯተጠበቀ ሆኖ 

የህዝብ ክንፌ በአንዴ በኩሌ እንዯ አንዴ የሇውጥ ኃይሌ ሚናውን መወጣት በላሊ በኩሌ ዯግሞ 

የመንግስት ተቋማት ተሌዕኮአቸውን በብቃትና በውጤታማነት መወጣታቸውን በዚህም መርካት 

አሇመርካቱን በምዘና የሚያረጋግጥበት ሥርዓት ወሳኝ ሚና ያሇው ሆኖ ይገኛሌ፡፡ ይህም በሕገ-

መንግስታችን ሕዝብ የሥሌጣን ባሇቤት መሆኑን፣ ይህንን ሇማረጋገጥ የመሳተፌና የመጠየቅ 

መብት ያሇው ከመሆኑም በሊይ የተቋማቱን የአገሌጋይነት ዯረጃ ከአገሌግልት አሰጣጥ እና 

ከዕቅዴ አፇፃፀም ውጤታማነት አንጻር በመመዘን መሳተፌ የመሌካም አስተዲዯር መርህ ሲሆን 

ይህንኑ በምዘና እንዱያረጋግጥ ማዴረግ ተገቢ ከመሆኑ ጋር ይያያዛሌ፡፡ 

በመሆኑም ከአገሌግልት አሰጣጥና ከዜጎች ቻርተር ስታንዲርዴ እና ከዕቅዴ አፇፃፀም መሇኪያዎች 

በመነሳት የህዝብ ክንፈ በየዯረጃው የመንግስት ተቋማትን የአገሌጋይነት አመሇካከት፣ የዕቅዴ 

አፇፃፀም ውጤታማነታቸው፣ መንግስታዊ አገሌግልት አቅርቦት ከሙስናና ብሌሹ አሠራርና 

ከኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከት የፀዲ መሆኑን በዝርዝርና በጥሌቀት በምዘና ማረጋገጥ ሇተጀመረው 

የፐብሉክ ሰርቪስ ሪፍርም ተግባራዊነት በዚህም ሇህዝብ ተጠቃሚነትና ሇውጥ የሚተጋ የመንግስት 

አስተዲዯር ሇመገንባት የሚያግዝ የምዘና ሥርዓት ማጠናከር አስፇሊጊ መሆኑ እንዯአንዴ 

መሠረታዊ መነሻ ታይቷሌ፡፡ 

2.2. የህዝብ ተሣትፎ ምቹ ሁኔታዎችና ተግዲሮቶች 

2.2.1. የህዝብ ተሳትፎ ምቹ ሁኔታዎች 

 ህዝቡ በሀገሩ ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጉዲዮች ሊይ በግሌጽና በባሇቤትነት 

የሚሣተፌበት ዳሞክራሲያዊ ህገ-መንግስት መኖር፣ 

 ህገ-መንግስቱን መሠረት ያዯረጉና ሉያሰሩ የሚችለ ላልች ህጎች፣ ፖሉሲዎች፣ 

ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች መኖራቸው፣  

 ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች የሚሳኩባቸው ተቋማትና ሌዩ ሌዩ አዯረጃጀቶች 

መኖራቸው፣ 

 ህዝቡ በገጠርና በከተማ የተዯራጀ ተሳትፍ የሚያዯርግበት ስርዓት መዘርጋቱ፣  

 ህዝቡ መረጃ የሚያገኝባቸውና ሌማታዊ የተግባቦት ሥራዎች የሚከናወኑባቸው የመገናኛ 

ብዙሀንና የሚዱያ  አውታሮች መዘርጋታቸው፣ 
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2.2.2. የህዝብ ተሳትፎ ተግዲሮቶች 
ተሳትፍ በርካታ ጥቅሞች ያሇውና ወሳኝ ጉዲይ መሆኑ የሚታወቅ ቢሆንም በተግባር ሂዯት 

የሚያጋጥሙ ጉዴሇቶችና ስጋቶች እንዯሚኖሩ ተጨባጭ ሁኔታው ያመሇክታሌ፡፡ ሇአብነትም፡-  

 የተወካዮች ተነሳሽነትና ቁርጠኝነት ማነስ፣ 

 ሀቀኝነት በጎዯለ ግንኙነቶችና ትስስሮች ምክንያት የተዛባ መረጃ ማስተሊሇፌና የምዘና 

ውጤት መሰጠት፣ 

 የባሇቤትነትና የኃሊፉነት ስሜት ካሇመዲበር የተነሳ የቆሙሇትን የህብረተሰብ ክፌሌ  

መብትና ጥቅም ማስከበር አሇመቻሌ፣ 

 የህዝብ ፌሊጎትና አስተያየት አግባብነትና ትርጉም ባሇው ሁኔታ ተቀባይነት እንዱያገኝ 

አሇማዴረግ፣ 

 ተቋማት የሚፇሌጉትን አዯረጃጀት ተወካይ ብቻ መርጦ ማሳተፌ፣ 

 ተሣትፍዎችን ሇይስሙሊ ወይም ሇመርሀ-ግብር ማሟያ ብቻ ማዴረግ፣ 

 የቀጥተኛ የህዝብ ተሳትፍ ሰፉ ጊዜና ከፌተኛ በጀት የሚጠይቅ መሆኑ፣ 

 የተሳትፍ ውስንነት መኖር፣  

 በሌማት ሥራዎችና በጋራ ጉዲዮች ህዝቡን አሳምኖ ከማሳተፌ ይሌቅ በጫና እንዱፇጽም 

ማዴረግ ናቸው፡፡  
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ክፍሌ ሦስት 

የህዝብ ተሳትፎ ምንነትና ተግባራዊ ሌምዶች 

3.1 የሕዝብ ተሳትፎ ምንነት 
የሕዝቡ ተሳትፍ ማሇት የህዝብ ግንዛቤ ከፌ የሚሌበት፣ ህዝብ የተቋማት የሌማት ፕሮግራሞችን 

ተረዴቶ የሚቀበሌበትና ሁለም ማህበረሰብ በተነሳሽነት ወዯ ተግባር ሂዯት የሚገባበት የሌማት ጥረት 

ሲሆን በላሊ መሌኩ ዯግሞ ከሌማት አንጻር ህዝቡን በውሳኔ ሰጪነትና በተግባር እንዱሳተፌ 

በማዴረግ ከሌማቱ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ምቹ ሁኔታ በመፌጠር በተቋማት አፇጻጸም ግምገማና 

ምዘና ሊይ የሚሳተፌበት ሂዯት ነው፡፡ 

የህዝብ ተሳትፍ ከህብረተሰብ ዕዴገት ሂዯትና ከዳሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ ጋር ተያይዞ 

የየሀገራቱ ነባራዊ ሁኔታ ከሚጠይቀው የሕዝብ ተሳትፍ ዓሊማ አኳያ በመነሳት እያዯገ  የመጣ 

ሲሆን በተሇይ እ.ኤ.አ. ከ1940ዎቹ ጀምሮ በተሇያዩ ሀገራት በተግባር ሊይ የዋሇ አሰራር ነው፡፡ 

ከዚህ አኳያ በዩናይትዴ ስቴትስ በ1960ዎቹ እና 1970ዎቹ አካባቢ በተጠናከረ ሁኔታ እንዯተጀመረ 

መረጃዎች ይጠቁማለ፡፡  

በአሁኑ ጊዜ የህዝብ ተሳትፍ አሰራር ወቅቱ ከሚጠይቀው ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር እየተቃኘ 

እያዯገና እየዲበረ የመጣ መሆኑን የዘርፈ ባሇሙያዎችና ተመራማሪዎች ይገሌፃለ፡፡ ከዚህ ጋር 

በተያያዘ የበሇፀጉ አገሮች የህዝብ ተሳትፍ አሰራርን በየጊዜው በማጠናከር ህዝቡ በቀጥታና 

በተወካዮቹ አማካኝነት የሚሳተፌበት ስርዓት በመዘርጋት በየዯረጃው ባሇው አስተዲዯራዊ መዋቅር 

የህዝብ ተሳትፍን የማጎሌበት ሥራ እየተሰራ እንዯቆየ ከተሞክሮአቸው መረዲት ይቻሊሌ፡፡  
 

ከዚህ አኳያ የህዝብ ተሳትፍ የአንዴ ጊዜ ሥራ ብቻ ሳይሆን ቀጣይነት ያሇው ሂዯት በመሆኑ 

መንግስት ሇህዝቡ ሉፇጽም ቃሌ የገባቸውን የሌማት ሥራዎች በብቃት የሚፇፅምበት፣ በራስ 

መተማመን እንዱጎሇብትና ከአቅም በሊይ የሚሆኑ ችግሮቹን ከህዝቡ ጋር በመመካከር 

የሚፇታበትና ጉዴሇቶችን በማረም ውጤታማ አፇፃፀም በቀጣይነት ማስመዝገብ የሚያስችሌ ቁሌፌ 

የሌማት ማስፇፀሚያ አቅም  ሆኖ የሚያገሇግሌ ነው፡፡   
 

ስሇ ህዝብ ተሳትፍ ምንነት በተመሇከተ በተሇያዩ ሀገራት በተግባር የተሰጠውን ትርጉም ወስድ 

መመሌከቱ  የህዝብ ተሳትፍ ፅንሰ-ሃሳብ በጥሌቀት ሇመረዲት ስሇሚያግዝ የተወሰኑ ሀገራትን 

ሇአብነት መዲሰስ ተገቢ ይሆናሌ፡፡ በመሆኑም የአውሮፓ፣ የኢስያ እና የአፌሪካ ሀገራት  የተወሰኑ 

ተሞክሮዎችን መመሌከት ይቻሊሌ፡፡  
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በዩናይትዴ ኪንግዯም የህዝብ ተሳትፍ ማሇት የመንግስት አካሊት እና የጉዲዩ ባሇቤት ከሆነው 

ዜጋውና የሲቪክ ማህበራት ተወካዮች ጋር በሚቀረጹ ፖሉሲዎች ዙሪያ የመጨረሻ ፖሇቲካሌ ውሳኔ 

ከመሰጠቱ በፉት በጥሌቀት ውይይት እና ምክክር የሚዯረግበት ሂዯት ነው በማሇት ይገሌጹታሌ፡፡  
 

በኬኒያ የህዝብ ተሳትፍ ማሇት በመንግስትና በህዝብ ጉዲዮች ግሇሰቦች በተከታታይ  በምርጫ፣ 

በሌማት አጀንዲ፣ በጋራ ውይይት መዴረኮች፣ በመንግስት እንቅስቃሴና ፖሉሲ ህዝብ በሚያነሳቸው 

ጥያቄዎች ፣ በመዋጮ፣ በበጎ ፌቃዴ ማህበረሰብ አገሌግልት ሂዯት ውስጥ ህዝቡ የሚሳተፌበት፣ 

የሚመክርበት እንዱሁም ችግሮችን በጋራ መፌታት የሚያስችሌ ዘዳን የያዘ የሁሇትዮሽ ግንኙነት 

ሂዯት ነው በማሇት ይተረጉሙታሌ፡፡    
 

በዯቡብ አፌሪካ የህዝብ ተሳትፍ ማሇት ሥራውን በሚያቅዯው ክፌሌ፣ በውሳኔ ሰጪ አካሌ፣  

በግሇሰቦችና ጉዲዩ በሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት መካከሌ ውጤታማ ውይይት በማዴረግ 

ችግሮች የሚሇዩበትና ተከታታይነት ያሇው የሃሳብ ሌውውጥ የሚካሄዴበት ነው በሚሌ ይወሰዲሌ፡፡   
  

በኢንድኔዥያ የህዝብ ተሳትፍ ማሇት ስትራቴጂ ሇማዘጋጀትና የህዝቡን ፌሊጎት ተዯራሽ ሇማዴረግ 

የመንግስት ተቋማት ዜጋውን ሇማነቃነቅ የሚያስችሌ አቅምና ህጋዊ አሰራር በመዘርጋት ስኬታማ 

አጋርነትን መፌጠር ነው፡፡  በላሊ አባባሌ የህዝብ ተሳትፍ ማሇት ተቋማት ፌሊጎት ካሊቸው ወይም 

በአሰራሩ ከተነሳሱ ግሇሰቦች፣ ተቋማትና የመንግስት አካሊትጋር ከውሳኔ በፉት የመመካከር ሂዯት 

ነው፡፡ ይህም ማሇት የህዝብ አስተያየቶች፣ ፌሊጎቶችና እሴቶች በመንግስታዊና ዴርጅታዊ 

ውሳኔዎች እንዱካተቱ የማዴረግ ሂዯት ነው በማሇት ይተረጉሙታሌ፡፡ 
 

በዯቡብ ኮሪያ የህዝብ ተሣትፍ ማሇት የዜጎች ተሣትፍ በሚሌ ስያሜ የተገሇፀ ሲሆን ሂዯቱም 

የመንግስት ተቋማት ስሇ አገሌግልት አሰጣጣቸው ሇዜጋው የመረጃ ተዯራሽነትን ከማመቻቸት 

ጀምሮ እስከ ሙለ ተሣታፉነት በማጠቃሇሌ በመንግስትና በህዝቡ የተቀናጀና ትስስሩን የጠበቀ 

የሇውጥ ግንኙነት ነው በማሇት ይገሌጹታሌ፡፡ በላሊ አገሊሇጽ የዜጎች ተሣትፍ ሲባሌ በመንግስትና 

በህዝቡ መካከሌ ያሇውን የግንኙነትና መረጃ የመስጠት አግባብ ከአንዴ አቅጣጫ ወዯ ሁሇትዮሽ 

የመረጃ መቀበሌና መስጠት እንዱሁም ግብረ-መሌስ ሌውውጥና ሽግግር ሂዯት ነው በሚሌ 

ይገሌጹታሌ፡፡  

በአጠቃሊይ በተሇያዩ ሀገራት ሇህዝብ ተሳትፍ የተሰጠው ትርጉም በእያንዲንደ የሌማት ሥራዎች 

አስፇሊጊውን መረጃ ሇህዝቡ በማዴረስ በባሇቤትነት በመሳተፌ የሌማት ተጠቃሚነቱን በማረጋገጥ 

እያንዲንደ ተቋም ሇዜጋው የሚሰጠውን አገሌግልት በሚፇሇገው ጥራትና ወቅት መስጠት 

የሚያስችሌ የተዯራጀ የህዝብ ተሳትፍና አሰራር ስርዓት ነው፡፡  
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በተጨማሪም የህዝብ ተሳትፍ ተገሌጋዮች በየዯረጃው ከሚገኙ የመንግስት ተቋማት ተገቢውን 

ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ጥቅሞቻቸውንና መብቶቻቸውን ሇማስጠበቅ፣ ሇማጎሌበት፣ 

አሌፍም ከጥቃት ሇመከሊከሌ በሚዘረጉት አዯረጃጀት አማካኝነት ተሳትፍ የሚያዯርጉበት እና 

ቀጣይነት ያሇው መሻሻሌ የሚረጋገጥበት ስርዓት እንዯሆነ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

ከሀገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር የሕዝብ ተሳትፍ ማሇት ህዝቡ በህገ-መንግስቱ የተረጋገጡሇትን 

የሠሊም፣ የዳሞክራሲና የሌማት መብቶች አጠቃቀም ሊይ ግንዛቤው ከፌ የሚሌበት፣ በሌማት፣ 

በዳሞክራሲና በመሌካም አስተዲዯር ጉዲዮች የዕቅዴ ዝግጅት፣ አፇጻጸም ግምገማና ምዘና ሊይ 

በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በውሳኔ ሰጪነት የሚሣተፌበትና የበኩለን ዴርሻ በመወጣት ተጠቃሚነቱ 

የሚረጋገጥበት ሂዯት ነው፡፡  

3.2 የሕዝብ ተሳትፎ ተግባራዊ ሌምዶች 

3.2.1. የላልች ሀገራት ሌምድ 
የህዝብ ተሳትፍ በንዴፇ-ሃሳብና በተግባር በቂ ግንዛቤ ተይዞ ወዯ ተግባር የተገባ ስርዓት ሲሆን 

የህግ ዴጋፌ እንዱኖረው ሇማዴረግ የተሇያዩ ጽሐፍችና የሀገራት ተሞክሮ በመዲሰስ ሇማዘጋጀት 

ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ ስሇዚህ ከተቀረፀው ስርዓት አንፃር ሥራ ሊይ በማዋሌ ረገዴ የአውሮፓ ሃገራት 

ከዲበረ የዳሞክራሲና የብሌፅግና ጉዞ የስኬት ሌምዴ አንፃር መቃኘትና ከሌምዲቸው ትምህርት 

መውሰዴ የሚኖረው ጠቀሜታ ከፌተኛ በመሆኑ ተግባራዊ ሌምድችን መመሌከት ጠቃሚ 

ይሆናሌ፡፡ ሇአብነት በዚህ ሰነዴ ውስጥ ከአዉሮፓ  የኢንግሉዝ፣ የጀርመን፣ የፇረንሳይ እና 

የጣሉያን ሌምዴ በላሊ በኩሌ ዯግሞ በማዯግ ሊይ ባለት የኢሲያ ሀገራት የዯቡብ ኮሪያና ከአፌሪካ 

የዯቡብ አፌሪካ ሃገራት የህዝብ ተሳትፍ ተጨባጭ ሁኔታዎችን ሇመዲሰስ ተሞክሯሌ፡፡ 
 

የኢንግሉዝ ሃገር ተሞክሮ ሲታይ የህዝብ ተሳትፍ በዋናነት በብዛትና በጥራት ሊይ ያተኮረ በመሆኑ 

የዲበረ የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታ አስተዋጽኦ ማዴረጉን ስሇ ህዝብ ተሳትፍ የተፃፈ ሰነድች 

ይገሌፃለ፡፡ ከዚህ አኳያ የህዝብ ተሳትፍ በአካባቢ አስተዲዯር /Local Government/ በወር አንዴ 

ጊዜ ህዝቡን በመጋበዝ በተሇያዩ የህዝብ አዯረጃጀቶች የመወያየትና በውሳኔ ሰጪነት እንዱሳተፈ 

የማዴረግ ሥራ ይሰራሌ፡፡  

በጀርመን የህዝብ ተሳትፍን ስንመሇከት በፋዯራሌ ዯረጃ የሚታዩ የህዝብ ተሳትፍ ጉዲዮችን 

በተወካዮቻቸው አማካኝነት የሚታይበት አግባብ አንዲሇና በማዘጋጃ ቤትና በአካባቢ አስተዲዯር 

ዯረጃ በህገ-መንግስታቸው በተቀመጠው አግባብ በአካባቢ አስተዲዯር ጉዲዮች ዙሪያ ሇዜጋው መረጃ 

የመስጠት፣ የመመካከርና የማሳተፌ አሰራር በተጠናከረ ሁኔታ እንዲሇ ሰነድቹ ያስረዲለ፡፡ 
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በጣሉያን ሃገር የህዝብ ተሳትፍ ጉዲይ ስንመሇከት በማዕከሊዊ መንግስት ዯረጃ ዜጋውን ሇማሳተፌ 

ግሌጽ የሆነ አሰራር የተዘረጋ እንዯሆነና ህዝብ የማሳተፌ ሥራውንም በባሇቤትነት መምራት 

የሚያስችሌ ስርዓት በመቅረጽ ወዯ ተግባር የተገባበት ሁኔታ ያሇ መሆኑን ሰነድች ያስረዲለ፡፡ 

በክሌሌና በታችኛው የአስተዲዯር እርከን ዜጋው የሚሳተፌበት አሰራር በቀጣይ ይበሌጥ በተጠናከረ 

ሁኔታ መዘርጋትና ወዯ ተግባር መገባት እንዲሇበት የሀገሪቱ ፓርሊማ አቅጣጫ ሆኖ ተቀምጧሌ፡፡ 
 

በፇረንሳይ ያሇውን የህዝብ ተሳትፍ ስንመሇከት በተሇምድም ቢሆን ህዝብ የማሳተፌ ስርዓት 

ያሊቸው እንዯሆነና በዚህም በአውሮፓ የአካባቢ ዳሞክራሲ ስርዓት እንዱጎሌበት ከማዴረግ አንፃር 

በቀዲሚነት የምትጠቀስ ሀገር እንዯሆነች ይገሇጻሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በአካባቢ አስተዲዯር 

የዳሞክራሲ ስርዓት ሇማሳዯግ በርካታ አርምጃዎችን በመውሰዴ ተግባራዊ እያዯረገች እንዲሇች 

ሰነድች ያስረዲለ፡፡ 
 

በአጠቃሊይ በአውሮፓ የሚገኙ የበሇፀጉ አገሮች ህዝቡን የማሳተፌና ከሌማቱ ተጠቃሚ የማዴረግ 

ሥራዎች ትኩረት በመስጠት በዕቅዴ ዝግጅትና ትግበራ እንዱሁም በተሇያየ ዯረጃ በሚሰጡ 

ውሳኔዎች ሊይ እንዱሳተፌ በማዴረግ የህዝቡን ዯህንነት፣ ጥቅሞችና መብቶች ሇማስከበር የሚሠሩ 

ሥራዎች ባህሌ ያዯገ መሆኑን የየሃገሮቹ ተጨባጭ ሁኔታ በግሌጽ ያስረዲሌ፡፡ 
 

ከዚህም ባሻገር በበሇፀጉ ሃገሮች ያሇው ማህበረ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ ሁኔታ እንዱሁም ዜጋው 

የዯረሰበት የዕዴገት ዯረጃ በራሱ የህዝብ ተሳትፍ ጠንካራ ዳሞክራሲያዊ ስርዓት እንዱጎሇበት 

ከፌተኛ አስተዋፆ ያዯረገ እንዯነበርና ህዝቡም በግሌጽ ያሌተሟለሇትን ጉዲዮች የሚጠይቅ፣ 

ግዳታውን በማወቅ ያሇማንም ጎትጓች የሚወጣና መብቱን የሚያስከብርበት ዯረጃ ሊይ የዯረሰ 

በመሆኑ ዜጎቻቸውን የሚያሳትፈበትን ዯረጃ የዲበረ መሆኑን ማየት ተችሎሌ፡፡ 

በዯቡብ ኮሪያ ከ1980 ጀምሮ የህዝብ ተሳትፍና ግሌጸኝነት የሇውጥ አካሌ ሆኖ ተወስዶሌ፡፡ በ1987 

በነበረው የዳሞክራሲያዊ ሽግግር ህዝቦች አጥተውት የነበረውን የሲቪሌና ፖሇቲካ ነጻነቶች 

እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ ይህም ሁኔታ ንቁና በዕሇት ተዕሇት ጉዲይ ሊይ ተሳትፍ ሇማዴረግ ፇቃዯኛ 

የሆነ ማህበረሰብ እንዱፇጠር አዴርጓሌ፡፡ በሂዯትም ህዝቡ በበጀት ዝግጅት፣ በአካባቢ ጉዲዮችና 

በላልች የህዝብን ተሳትፍ በሚፇሌጉ ጉዲዮች ሊይ ንቁ የሆነ ተሳትፍ እንዱያዯርጉ ተዯርጓሌ፡፡ 

በ2003 የቀዴሞው ፕሬዘዲንት ሞሁ ዩንሮህ ስሌጣን ሊይ ሲወጡ ዋነኛ ትኩረታቸው የፊይናንስ 

ግሌፀኝነት የመፌጠርና የህዝብ ተሳትፍ ማረጋገጥ ነበር፡፡  

በተጨማሪም በበጀት ዝግጅት ሊይ መሳተፌ በዯቡብ ኮርያ የተሇመዯ ተግባር እንዯሆነና ህዝቡ 

በስዴስት መንገድች እንዯሚሳተፌ Kang እና Young (2013) ጥናት ያሳያሌ፡፡ የመሳተፉያ 

መንገድችም ግሌጽ የህዝብ ውይይቶች፣ ከአካባቢ አስተዲዯሮች ጋር የሚዯረግ ስብሰባዎች፣ 
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የፊይናንስ ፖሉሲ አማካሪ ቡዴን ስብሰባዎች፣ የባሇሙያዎች ስብሰባ፣ የበጀት ብክነት ሪፖርት 

ማዕከልች እና በኦዱት ቦርዴ ሪፖርት ሊይ የሚዯረግ ተሳትፍ ናቸው፡፡ 

በዯቡብ አፌሪካ የህዝብ ተሳትፍ የተስፊፊው በ1990ዎቹ ነው፡፡ ከ1994  በፉት በነበረው 

የአፓርታይዴ ዘመን ውሳኔዎች የህዝብ ተሳትፍ ሳይኖርና የሚመሇከታቸው አካሊት ሳይሳተፈ 

ይሰጡ ነበር፡፡ የህዝቦችና የብዙሃን ዴምጽ መሰማት ከጀመረበት ጊዜ በኋሊም የህዝብ ተሳትፍ 

ትኩረት አግኝቶ የመሰማት ነጻነት በ1997  በወጣው ህገ መንግስት ሊይ ሠፌሯሌ፡፡ ህገ-

መንግስቱም ህዝቡ በአካባቢው ጉዲዮች ሊይ የመሳተፌ መብት እንዲሇው ይዯነግጋሌ፡፡ ከዚህም 

በተጨማሪ የከተማ አስተዲዯሮች ህዝቡ በፖሉሲ ዝግጅት፣ ትግበራና አፇጻጸም ግምገማ ሊይ 

መሳተፈን እንዱያረጋግጡ የግዴ ይሊሌ፡፡ በዯቡብ አፌሪካ የህዝብ ተሳትፍ ሥራ በተሇያየ ሁኔታ 

የሚከናወን ሲሆን በተሇይ በፐብሉክ ሰርቪሱ በ2008 በተዯረገ የዲሰሳ ጥናት 44  በመቶ የሚሆኑት 

የፐብሉክ ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች የህዝብ ተሳትፍ የሚመሇከተው የሥራ ክፌሌ አዋቅረው የሚሰሩ 

ሲሆን ቀሪዎቹ ዯግሞ እያንዲንደ የሥራ ክፌሌ በራሱ የሚያከናውንበት ሁኔታ እንዲሇ ታይቷሌ፡፡  

ስሇ ህዝብ ተሳትፍ ከሊይ ከተጠቀሱት ሀገራት እይታ መረዲት የሚቻሇው በተሇያዩ አካባቢዎች 

የቀረቡት ትርጓሜዎች የየራሳቸው መነሻና የተሇያየ የአፇፃፀም ሁኔታ  ያሊቸው ሲሆን  በሁለም 

ቦታ ሌዩ ትኩረት እየተሰራበት ያሇ መሆኑን ማየት ይቻሊሌ፡፡ 

 በተጨማሪም የህዝብ ተሳትፍ በዋናነት በሁለም ትርጓሜ ሊይ የጋራ ያዯረጉት ሇህዝቡ ጥቅምና 

መብቶች ትሌቅ ክብርና ዋጋ የሰጡ መሆኑንና መንግስት የሚያወጣቸውን ፖሉሲዎችና 

ስትራቴጂዎች ያሇ ህዝቡ ይሁንታ የትም መዴረስ እንዯማይቻሌ የሚያሳይ ነው፡፡ በላሊ አገሊሇጽ 

ተሳትፍ የህዝብ ግንዛቤ ከፌ የሚሌበት፣ ህዝቡ የሌማት ፕሮግራሞቹን ተረዴቶ የሚቀበሌበት፣ 

የአካባቢ ማህበረሰብ በተነሳሽነት ወዯ ሥራ የሚገባበት እና የሌማት አፇፃፀም የሚጎሇብትበት 

አሰራር ነው፡፡  

3.2.2 የሀገራችን ሌምድ 
በኢፋዳሪ ህገ-መንግስት ከፋዯራሌ እስከ ቀበላ በየዯረጃው ባሇው የመንግስት መዋቅራዊ 

አስተዲዯር ዴረስ ህዝቡ በተወካዮቹ አማካኝነት የሚሳተፌበት የምክር ቤት አሰራር በመዘርጋት 

ውሳኔ የሚሰጥበት፣ አስፇፃሚ አካሊትን የሚከታተሌበት፣ የሚቆጣጠርበት እና የሚገመግምበት ሂዯት 

ህገ-መንግስታዊ ስርዓት ሆኖ በግሌጽ ተዯንግጓሌ፡፡ በዚህም ከፋዳራሌ እስከ ወረዲ ባለ ምክር 

ቤቶች የህዝብ ተወካዮች በየሩብ ዓመት እንዱሁም በቀበላ ዯረጃ በየወሩ በመሳተፌ  የአስፇፃሚ 

አካሊት የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ሥራዎችን ከዕቅዴ ዝግጅት እስከ አፇፃፀም ግምገማ  
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ዴረስ ይሳተፊለ፡፡ በተጨማሪም ቀጥተኛ በመሆነ መንገዴ ህዝብ እንዯአስፇሊጊቱ  በሌማትና 

በመሌካም አስተዲዯር ሥራዎች ሊይ የሚሳተፌበት ሂዯት ይኖራሌ፡፡  

በላሊ በኩሌ የህዝብ ተሳትፍን ሇማጎሌበትና የዳሞክራሲ ስርዓት ግንባታን ሇማጠናከር የሙያ 

ማህበራት፣ የብዙሃን ማህበራት እና ላልች ሲቪሌ ማህበራት በተሇያዩ የመንግስት ተቋማት ከዕቅዴ 

ዝግጅት እስከ አፇፃፀም ግምገማ ሊይ በየሩብ ዓመቱ የሚሳተፈ ቢሆንም 

የህዝብ አዯረጃጀቶች ሇዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታ ያሊቸውን ሚና በብቃት እንዱወጡ 

ከማዴረግና የሚወክለትን የህዝብ ክፌሌ መብትና ጥቅም ከማስከበር አንፃር የተጀመሩ ሥራዎችን 

ይበሌጥ አጠናክሮ መተግበር ያስፇሌጋሌ፡፡  

3.2.3. የክሌሊችን ሌምድ  
 

በክሌሊችን ባሇፈት ሦስት አስርት ዓመታት በቀጥታም ይሁን በተሇያዩ አዯረጃጀቶች የሚገሇጽ 

የህዝብ ተሳትፍ እንቅስቃሴ ሲዯረግ ቆይቷሌ፡፡ ከዚህ ጋር በተያያዘ በክሌሊችን በሚገኙ የከተማ 

ቀበላያት ውስጥ ህዝቡ በአካባቢው የሌማት አጀንዲዎች በብልክ፣ በመንዯርና በቀጠና  አዯረጃጀት 

ተሣትፍውን የሚያረጋግጥ ሲሆን በገጠርም በሌማት ቡዴን ተዯራጅቶ የህዝቡን ተሳትፍ በሚጠይቁ 

የሌማት አጀንዲዎች ሊይ ጉሌህ አስተዋጽኦ እያዯረገ ይገኛሌ፡፡ ይሁን እንጂ ሁሇገብ በሆነ መሌኩ 

የህዝብ ክንፈን ከተቋማት ጋር በማስተሳሰር የበሇጠ ውጤታማ ከማዴረግ አንጻር ውስንነት መኖሩ 

ታይቷሌ፡፡  
 

ከሊይ ከተቀመጠው ንዴፇ-ሃሳብና ሌምዴ መነሻ የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቱንና አሰራሩን እስካሁን 

ያሇውን አጠቃሊይ ሁኔታ በመገመገምና በአፇፃፀም የሚታዩ ጉዴሇቶችን በማረም እያንዲንደ ተቋም 

በትክክሌ የህዝብ ክንፈን በመሇየትና በማሳተፌ ወዯ ተግባር መግባት እንዲሇበት በግሌጽ 

ተቀምጧሌ፡፡ በዚህ መሠረት በክሌሊችን በመንግስታዊ አገሌግልት ዘርፌ ውስጥ የህዝብ ክንፌ 

አዯረጃጀትን በማጠናከር በስርዓት እንዱመራና ሥራ ሊይ እንዱውሌ ትኩረት ተሰጥቷሌ፡፡ ስሇሆነም 

የዳሞክራሲያዊ ስርዓት ግንባታን ሇማጠናከር፣ የመሌካም አስተዲዯርና የሌማት ዕቅድቻችንን 

በህዝቡ የነቃና የተዯራጀ ተሳትፍ ውጤታማ ሇማዴረግ የሕዝብ ተሳትፍ ማጠናከር የግዴ ይሊሌ፡፡  
 

ስሇዚህ የህዝብ ተሳትፍ እንቅስቃሴን በጥቅለ በሚመሇከት በንዴፇ-ሃሳባዊ ትንታኔና በተግባራዊ 

ሌምድች መሰረት በማዴረግ የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት፣ አሰራርና ምዘና ስርዓት ማኑዋሌ የሊቀ 

አስተዋጽኦ ሉያዯርግ የሚያስችሌ ቅኝት በዝርዝር ተካሂዶሌ፡፡  በተጨማሪም በጥናት ሊይ 

የተመሰረቱ ግኝቶችን (Empirical Evidence)  ከክሌሊችን ተጨባጭ ሁኔታ አንፃር በየዯረጃው ያለ 

የመንግስት አገሌግልት ዘርፌ የህዝብ ተሳትፍ እንቅስቃሴዎች ሇመቃኘት የዯ/ብ/ብ/ሕ/ክ 

መንንግስት ፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ቢሮ ከወሊይታ ሶድ ዩኒቨርሲቲ ጋር በመተባባር 
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በመንግስት ተቋማት የመሌካም አስተዲዯር ችግሮች አፇታትና የሕዝብ ዕርካታ ዯረጃ ሇማወቅ 

በተዯረገው ጥናት(2010 ዓ.ም) የህዝብ አሳታፉነት አሰራር ሇማወቅ በተዘጋጁ መሇኪያዎች 

በመንግስት ሰራተኛው(መሰ) እና በተገሌጋይ(ተገ) የተቀመጡ  የአፇፃፀም ዯረጃዎች ውጤት ከዚህ 

በታች ሇማመሊከት ተሞክሯሌ፡፡ 
 

በሁለም የአሳታፉነት መሇኪያ ነጥቦች ማሇትም አሳታፉነት አሰራር ስሇመኖሩ(መሰ 80.8%፣ ተገ-

50.8%)፤ የህዝባዊ አዯረጃጀቶችንና ሲቪክ ማህበራት በመንግስት አስተዲዯራዊ ጉዲዮች የማሳተፌ 

አሰራር ስሇመኖሩ(መሰ 83.3%፣ ተገ-53.6%)፣ በመንግስት ተቋም ሌዩ ትኩረት የሚሹ የህብረተሰብ 

ክፌልት(ወጣቶች፣ሴቶችና አካሌ ጉዲተኞችን) የማሳተፌ አሰራር ስሇመኖሩ (መሰ 66.3%፣ ተገ-

50.5%)፣ ተገሌጋዮች በመንግስት ፖሉሲዎችና ፕሮግራሞች ዙሪያ የሚያወያዩበት አሰራር 

ስሇመኖሩ(መሰ 679.5%፣ ተገ-45.7%)፣ ነዋሪው ህብረተሰብ በሕይወታቸው ተጽዕኖ ማዴረስ 

በሚችለ የመንግስት ፖሉሲዎች ዙሪያ የሚያወያዩበት መዴረኮች ስሇመኖሩ(መሰ 71.96%፣ ተገ-

49.519%)፣ በመንግስት ተቋማት በውሳኔ አሰጣጥ ሂዯት እንዱሳተፈ የማበረታታት አሰራር 

ስሇመኖሩ(መሰ 76.28%፣ ተገ-49.513%)፣ በመንግስት ተቋም የመንግስት ፖሉሲዎችን ተግባራዊ 

ከማዴረጉ በፉት የማማከር ሌምዴ ስሇመኖሩ(መሰ 70.35%፣ ተገ-54.5%)፣ የአገሌግልት ጥራትን 

ሇመገምገም ባሇዴርሻ አካሊትን የመጋበዝ ሌምዴ ስሇመኖሩ(መሰ 65.49%፣ ተገ-51.73%)፣ 

የአገሌግልት ተጠቃሚውን ፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት የማዴረግ አሰራር ስሇመኖሩ(መሰ 76.8%፣ ተገ-

38.4%) የተገሌጋይ አስተያየት የሚሰበሰብበትና ጥቅም ሊይ የሚውሌበት አሰራር ስሇመኖሩ(መሰ 

86.86%፣ ተገ-48.78%)፣ የተገሌጋይ ዯንበኞችን ቅሬታ የመሰብሰብና የመፌታት አሰራር 

ስሇመኖሩ(መሰ 67.92%፣ ተገ-37.37%)፣ ሇተገሌጋይ ስሇሚሰጡ አገሌግልቶች የአቅም ግንባታ 

ሥሌጠናዎች የመስጠት አሰራር ስሇመኖሩ(መሰ 58.76%፣ ተገ-55.02%) መሆኑ ታይቷሌ፡፡ 
 

ሲጠቃሇሌ በተዯረገው የዲሰሳ ጥናት ውጤት መሠረት በአሳታፉነት አሰራር ጥቅሌ መሇኪያዎች 

መሰረት የመንግስት ሠራተኛ አማካይ ውጤት 73.69 ሲሆን የተገሌጋይ/አገሌግልት ተጠቃሚ 

በአማካይ 48.73 መሆኑ ታይቷሌ፡፡ ከዚህ ጥናት ሇመረዲት እንዯተሞከረው በክሌሊችን የመንግስት 

አገሌግልት ዘርፌ የአሳታፉነት አሰራር ዯረጃ በመንግስት ሠራተኛውና በአገሌግልት ተቀባይ ዘንዴ 

የተሇያየ አተያይ ያሇ ሲሆን በመንግስት ሰራተኛው ዕይታ አጥጋቢ እንዱሁም በአገሌግልት 

ተጠቃሚ ዕይታ በጣም ዝቅተኛ ነው፡፡ በመሆኑም ይህንን ክፌተት ሇማጥበብ የመንግስት 

አገሌግልት ዘርፈ ሰፉ ሥራ መስራት ይጠበቅበታሌ፡፡  
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3.3 የህዝብ ክንፍ የተሳትፎ ማዕቀፍ  
የህዝብ ክንፌ ተሳትፍን በሚፇሇገው ዯረጃ ውጤታማ ሇማዴረግ የተሳትፍ ማዕቀፌ ወይም ሞዳሌ 

በማዘጋጀት ተግባራዊ ማዴረግ ይገባሌ፡፡ በዚህ ሞዳሌ የህዝብ ክንፌን ዋና የትኩረት አቅጣጫ 

በማዴረግ መንግስት ሇዜጋው የሚሰጠውን የአገሌግልት ተዯራሽነት፣ ፌትሃዊነትና የህዝብ 

ተጠቃሚነት በማረጋገጥ የመንግስት አገሌግልት አሰጣጥን የመከታተሌና የመቆጣጠር ሚናቸውን 

በብቃት እንዱወጡ የሚያግዝ ነው፡፡  
 

በዚህ የተሳትፍ ሞዳሌ ዋናው መሰረት ዜጋው ወይም ህዝብ ሆኖ የህዝብ ክንፈ ዜጋው 

የሚያነሳቸውን ጥቅሞችና መብቶች በአገናኝ ዴሌዴይነት አዯረጃጀቱን ወክል በማንሳት የመንግስት 

ተቋማት አፇፃፀም በመከታተሌ፣ በመገምገምና በመመዘን ተቋማት የሚጠበቅባቸውን ኃሊፉነት 

በተጠያቂነት መንፇስ እንዱወጡ የሚያስችሌ ማዕቀፌ (Frame Work) ነው፡፡ ከዚህ በታች 

የቀረቡት የተሳትፍ ዯረጃ ሞዳልች ተቋማት የህዝብ ክንፊቸው በሚፇሇግበት የዕዴገት ዯረጃ 

መዴረስ አሇመዴረሱን በማረጋገጥ ከህዝብ ክንፊቸው ጋር ያሊቸውን ጥብቅ ትስስር በየጊዜው 

በማረጋገጥ የሚፇፀሙበት ማዕቀፌ (Frame Work)  ነው፡፡  
  

 

 

  

 

 

 

 

 

             

 

 

                 

  ስዕሌ 1፡- የህዝብ አዯረጃጀት ማዕከሊዊ ሚና ማሳያ ፌሰት  

 

 

 

 

 

 

የህዝብ 
አዯረጃጀት 

 

 

የመንግስት 
ተቋማት 

 

 

 

 

 

ህዝብ /ዜጋ 

 

በየዯረጃው 
የሚገኘው 
አስተዲዯር 
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ሀ. የህዝብ ክንፈን ከማሳወቅ እስከ አጋርነት የሚያሳይ ማዕቀፌ  
 

በዓሇም አቀፌ ዯረጃ የተሇያዩ የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃዎች ያለ ቢሆንም አብዛኛው የዘርፈ 

ባሇሙያዎች በአምስት ዋና ዋና የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃዎች ሊይ የሚስማሙ መሆኑን ፁሁፍች 

ያስረዲለ፡፡ እነርሱም፡- 

  

ስዕሌ 2፡- የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃዎች 

 

የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃዎች መገሇጫዎች (Describtion about the level of public participation) 

1. የመጀመሪያዎቹ ሁሇት የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃዎች (ማሳወቅና ማማከር) በተሳትፍ ውስጥ 

የሚካተቱ ሲሆን ይህም ውሳኔዎች ከተወሰኑ በኋሊ መንግስት አንዴም በተወሰኑት ጉዲዮች ሊይ 

ተግባቦት ሇመፌጠር ወይም ህዝቡ ያሇውን እይታ እንዱገሌጽ የሚፇሌግበትን ዯረጃ ሇማሳየት 

ነው፡፡ 

2. ሶስተኛውና አራተኛው የህዝብ ተሳትፍ  ዯረጃዎች (በተግባራት ውስጥ መግባትና መተባበር)፡-

የሚያመሇክቱት በሚዯረጉ ውሳኔዎች ወቅት በውስጥም ሆነ በአጠቃሊይ በባሇዴርሻ አካሊት 

መካከሌ የሚኖር የሁሇትዮሽ የተግባቦት ሃሳብ ፌሰትና የመረጃ ሌውውጥ ነው፡፡ ሥምሪት 

በሚካሄዴበት ጊዜ ውሳኔ ሰጭ አካሊት የባሇዴርሻ አካሊትን ግብረ-መሌስ መጠቀም ውሳኔውንና 

ስኬታማነቱን ሇማስተካከሌ ይረዲሌ፡፡ መተባበር አንዲንዴ ጊዜ አጋርነት በመባሌ ይታወቃሌ፡፡ 

3. ኃሊፉነትን መጋራት- ይህ አምስተኛው የህዝብ ተሳትፍ  ዯረጃ አንዲንዴ ጊዜ በጋራ ወይም 

በህብረት መስራት ሲሆን ይህም መንግስትና ህዝቡ ውሳኔዎችን በጋራ የሚወስኑበት ነው፡፡ 

በዋናነት የውሳኔ ሰጪነት ሥሌጣን ሇአባሊቱ (ሇመንግስትና ሇህዝቡ) በውክሌና የሚከናወንበት 

ዯረጃ ነው፡፡    

ማማከር   /Consult/-በሚወሰኑ ውሳኔዎች የህብረተሰቡን ተገቢ አስተያየት መቀበሌና 
አመስግኖ ማካተት፡፡   

ማሳወቅ /Inform/- የሚወሰኑ ውሳኔዎችን ሇህብረተሰቡ ማድረስ፡፡ 

በተግባራት ውስጥ መግባት /Involve/-መረጃ ሇመሇዋወጥ፣ ሀሳብ ሇመጋራትና የሚኖሩ 
ስጋቶችን ሇመረዲዲት ከህዝቡ ጋር መስራት፡፡ 

ኃሊፊነትን መጋራት /Empower/- በጋራ ስምምነት የተዯረሰባቸውን ውሳኔዎች 
ተግባራዊ ሇማድረግ ከህብረተሰቡ ጋር መስራት ወይም ማከናወን፡፡ 

መተባበር /Collaborate/-ሇመመካከርና አዲዱስ ሀሳቦችን ሇማግኘት ከተሇያዩ 
የህብረተሰብ ክፍልች ጋር በትብብር ወይም በአጋርነት መስራት፡፡ 
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እያንዲንደ ተቋም ከሊይ የተጠቀሱትን ዯረጃዎች በመገንዘብ የህዝብ ክንፈን በዚህ ማዕቀፌ ውስጥ 

በማስገባት ውጤታማ የሆነ የህዝብ ክንፌ ተሳትፍ በማዴረግ የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር 

ዕቅዴን መተግበር የሚያስችለ አመቺ ሁኔታዎችን መፌጠር ይኖርበታሌ፡፡ 
 

ከአፌሪካ አህጉር አንፃር አንዲንዴ ጽሁፍች ዯግሞ የህዝብ ተሣትፍ ዯረጃን በተመሇከተ መሇየትን 

እንዯ መነሻ ይወስደና እስከ መተባበር ዯረጃ እንዯሚዯርስ ይገሌፃለ፡፡ (South African legislative 

sector,2013)፡፡ 

 

 

ስዕሌ4. የህዝብ ክንፌ የተሳትፍ ዯረጃ 

ከክሌሊችን ተጨባጭ ሁኔታ ስንነሳ በጅምር ሊይ ያሇ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተሣትፍ ዯረጃው፡-

መሇየት /Identification/፣ ማሳወቅ /Inform/፣ ማማከር  /Consultation/፣ በተግባራት ውስጥ መግባት 

/Involvement/፣ መተባበር /Collaboration/  እና ኃሊፉነትን መጋራት /Empowerment/ በሚሌ 

ወስድ ስራ ሊይ ማዋሌ ይገባሌ፡፡ 
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ስዕሌ 5. የህዝብ ክንፌ የተሳትፍ ዯረጃ 

 

እያንዲንደ የህዝብ ተሳትፍ ዯረጃ በቅዯም ተከተሌ መፇፀም ያስፇሇገበት ምክንያት  በመንግስት 

ፖሉስዎች፣ ስትራቴጂዎችና የሌማት ዕቅድች ዙሪያ ሇህዝቡ በቂ ግንዛቤ በመፌጠር የህዝቡን 

ፌሊጎት በማዲመጥ የሚፇሌገውን ጉዲይ በትክክሇኛው አግባብ ሇህዝቡ በመፇፀም ህዝቡም በራሱ 

ህይወት ሊይ የመጣውን ሇውጥና መሻሻሌ ጭምር ግብአት በመስጠት፣ ተፅዕኖ በማሳረፌ፣ ውጤታማ 

አፇፃፀም በማስመዝገብ እንዱሁም በሌማት ውጤት የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ የሚያስችሌ 

በመሆኑ ነው፡፡ ስሇሆነም እያንዲንደ ሂዯትና ዯረጃ ከዚህ በታች በዝርዝር  ቀርቧሌ፡፡ 
 

መሇየት 

እያንዲንደ ተቋም የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ዕቅድቹን ውጤታማ በሆነ አግባብ ተግባራዊ 

ሇማዴረግ የሚያስችሇውን የህዝብ ክንፌ በመሇየት ሇህዝቡ የታቀደ ዕቅድች በትክክሇኛው አግባብ 

በማዴረስ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በጋራ በማረም የሚፇሇገውን አገሌግልት ህዝቡ ማግኘቱን 

የሚጠይቅና የሚመክር አካሌ የሚሇይበት ነው፡፡  
 

ማሳወቅ 

 የህዝብ ክንፈን ከመሇየት ቀጥል የሚኖረው ሁሇተኛው ዯረጃ ማሳወቅ ነው፡፡ የህዝብ ተሳትፍ 

የማሳወቅ ዯረጃ በዋናነት የታቀደትንና የተቀረጹ ፕሮጀክቶችን ዓሊማዎችና ዝርዝር መረጃዎች 

ተሇይተው ህዝቡ ትክክሇኛ መረጃ እንዱያገኝ የሚዯረግበት እና ተጨባጭ ችግሮችና አማራጭ 

የመፌትሄ ሃሳቦች ተሇይተው ሇትግበራ ዝግጁ የሚሆንበት ዯረጃ ነው፡፡   

6. ኃሊፊነትን መጋራት(empowermen 
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ማማከር 

ይህ ዯረጃ ከማሳወቅ ቀጥል የሚተገበር ሲሆን በዚህ ዯረጃ ተቋማት የህዝብ ክንፌ ተሳትፍ 

እንዱያዯርጉ ሇውይይት የሚጋበዙበትና ሇትግበራ የተዘጋጁ ዕቅድችና ፕሮጀክቶች ዙሪያ 

አስተያየት፣ ግብአትና ግብረ-መሌስ እንዱሁም የተሻለ አማራጭ ሃሳቦች የሚቀርቡበት እና 

ከተቋማት ጋር ዝርዝር ምክክር የሚዯረግበት ዯረጃ ነው፡፡  
 

ማሳተፌ 

በዚህ ዯረጃ የህዝብ ክንፈ በጥሌቀት ከተቋማት ጋር በዕቅዴ አፇፃፀምና አገሌግልት አሰጣጥ ዙሪያ 

ውይይት በማዴረግ ተግባቦት የሚፇጠርበት፣ ከሁለም ዯረጃዎች ትሌቁን ዴርሻ የሚወስዴና በዚህ 

ሂዯት የሚፇሇገው ውጤት መምጣት አሇመማጣቱን እንዱሁም መስተካከሌ የሚገባቸው ጉዲዮች 

ተስተካክሇው ተግባራዊ እንዱሆኑ የህዝብ ክንፈ በቀጥታ በጉዲዮች ዙሪያ በባሇቤትነትና በንቃት 

የሚሳተፌበት ዯረጃ ነው፡፡  
 

መተባበር 

በዚህ ዯረጃ የህዝብ ክንፈ ከመሳተፌ ባሻገር የራሱን ዴርሻና ኃሊፉነት በመውሰዴ ከተቋማት ጋር 

አጋር በመሆን በቅንጅት የሚሰሩበት የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ዕቅድቻቸውን የሚፇጽሙበት 

አፇፃፀሙንም በተቀመጠ የጊዜ ገዯብ የሚገመግሙበትና በቀጣይነት የማሻሻያ አስተያየቶችን 

በማካተት ውጤታማ አፇፃፀም እንዱኖር አቅጣጫ የሚሰጥበትና ህዝቡ በሌማት እንቅስቃሴ 

በባሇቤትነት ሙለ በሙለ ተዋንያን የሚሆንበት ዯረጃ ነው፡፡  

ኃሊፉነትን መጋራት 

በዚህ ዯረጃ የህዝብ ክንፈ ከመተባበር ባሻገር ኃሊፉነት በመውሰዴ ከተቋማት ጋር በተጠያቂነት 

የሚሰሩበት፣ የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ዕቅድቻቸውን የሚፇጽሙበት፣ አፇፃፀሙንም 

በኃሊፉነት የሚገመግሙበት እና በቀጣይነት የማሻሻያ አስተያየቶችን በማስቀመጥ ውጤታማ 

አፇፃፀም እንዱኖር አቅጣጫ የሚሰጡበት እንዱሁም በባሇቤትነት ህዝቡ ሙለ በሙለ ተዋንያን 

የሚሆንበት ዯረጃ ነው፡፡  

 

ከሊይ በዝርዝር የቀረቡት የተሳትፍ ዯረጃዎች እያንዲንደ ተቋም ከህዝብ ክንፈ ጋር ያሇውን 

ትስስር፣ ግንኙነት እና የመረጃ ፌስት ከየት ወዯየት እንዯሆነ  ከዚህ በታች በተመሇከተው 

ሰንጠረዥ ውስጥ ማየት ይቻሊሌ፡፡  
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ሠንጠረዥ 1፡- የተሳትፍ ሂዯትና የመረጃ ፌስት 

 ተ.ቁ. የተሳትፍ ሂዯትና ዯረጃዎች የመረጃ ፌስት / Flow of Information /  

1. መሇየት / Identification / ተቋማት            ህዝብ ክንፌ 

2. ማሳወቅ / Information / ተቋማት            ህዝብ ክንፌ 

3. ማማከር / Consultation /  ተቋማት            ህዝብ ክንፌ 

4. ማሳተፌ / participation / ተቋማት            ህዝብ ክንፌ 

5. መተባበር / Collaboration / ተቋማት            ህዝብ ክንፌ 

6. ኃሊፉነትን መጋራት/empowerment/ ተቋማት             ህዝብ ክንፌ 

 

 

በአጠቃሊይ ውጤታማ የህዝብ ክንፌ ተሳትፍ ስርዓት ዝርጋታን ሇማጠናከር እያንዲንደ ተቋም 

የህዝብ ክንፈን መሠረት በማዴረግ የህበረተሰቡን ፌሊጎት በመሇየትና ህዝቡ የሚጠይቀውን ነገር 

በማዲመጥ ከህዝብ ክንፈ ጋር በአጋርነትና በቅንጅት መንፇስ በመጣመር ተግባርን መምራትና 

መፇፀም ይኖርበታሌ፡፡ ስሇዚህ የህዝብ ክንፌ አሰራርና አዯረጃጀት ህዝቡ የሚፇሌገውን ጉዲይ 

በየወቅቱ በመሇየትና በማሳወቅ ከህዝቡ የሚሰጠውን ግብረ-መሌስ እና አስተያየት በመቀበሌ 

የሌማት እና የመሌካም አስተዲዯር ዕቅድቻችንን ማሳካት የሚያስችሌ የሌማት ማሳኪያ መሣሪያ 

እንዯሆነ ሁለም የሚመሇከታቸው አካሊት በመገንዘብ ነባራዊ ሁኔዎችን በመዲሰስና የህዝብ ክንፌ 

ተሳትፍ ስርዓትን በመዘርጋት ያሇውን የተሳትፍ ዯረጃ ማጎሌበት ይኖርብናሌ፡፡  
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ክፍሌ አራት 

የህዝብ ክንፍ መሇያ መስፈርቶች፣ አዯረጃጀት፣ አሰራርና ሚና 

 4.1. የህዝብ ክንፍ መሇያ መስፈርቶች 
በክሌለ ላብነትና ብሌሹ አሰራርን በማረም ሌማትና መሌካም አስተዲዯርን ማስፇን  የሚቻሇው 

በየዯረጃው ያለ ተቋማትና የህዝብ ክንፍች በተቀናጀና በተዯራጀ የአሰራር ስርዓት እንዱመሩ 

ማዴረግ ሲቻሌ ነው፡፡ ነገር ግን በተሇያዩ ጊዜያት ክትትሌና የአካሌ ምሌከታ በተዯረገባቸው 

ተቋማት ከሚታዩ ውስንነቶች አንደ የህዝብ ክንፈን በትክክሌ አሇመሇየት ነው፡፡ ይህም ተቋማት 

ከህዝብ ክንፈ ጋር በአጋርነት ተሌዕኮአቸውን በመወጣት የበሇጠ ውጤታማ እንዲይሆኑ ከፌተኛ 

ማነቆ እንዯሆነ ታይቷሌ፡፡ 

ስሇዚህ ከክሌሌ እስከ ወረዲ/ቀበላ/ ያለ መንግስታዊ መዋቅሮችን ውጤታማ ማዴረግ የሚያስችሌ 

ግሌጽና ወጥ የሆነ የህዝብ ክንፌ መሇያ መስፇርት ማዘጋጀት ያስፇሌጋሌ፡፡ ከዚህ በመነሳት 

የተሇያዩ የጥናት ውጤቶች መነሻ በማዴረግ  ስዴስት የህዝብ ተሳትፍ መሇያ መስፇርቶችን 

በሚከተሇው መሌኩ ማየት ይቻሊሌ፡፡  

1. ዓሊማ ተጋሪ፡- ይህም ማሇት ተቋማት ሇህዝብ በሚሰጡት አገሌግልት የተቋሙን ዓሊማና 

የስራ ባህርይ መጋራትና መተባበር የሚችሌ ማነው የሚሇውን ግምት ውስጥ ማስገባት 

ነው፡፡ 

2. ተጽዕኖ የማሳዯር ሁኔታ፡- ይህም ማሇት ተቋማት የህዝብ ክንፊቸውን ሇመምረጥ ውሳኔ ሊይ 

ከመዴረሳቸው በፉት ሇህዝብ በሚሰጡት አገሌግልት፣ ዋና ዋና ጉዲዮችና በውሳኔዎች ሊይ 

ተገሌጋዩን ህብረተሰብ በመወከሌ ተጽዕኖ መፌጠር የሚችሌ ነው፡፡ 

3. ወካይነት:- ይህም ማሇት ተቋማት አገሌግልት ከሚሰጡት የህብረተሰብ ክፌሌ በቁጥር 

አብሊጫ፣ በዕዴሜ፣ በጾታ፣ በሥራ ሁኔታ፣ በሌዩ ሌዩ አዯረጃጀት ወካይ የሆነውን የህዝብ 

ክንፌ በመሇየት ማዯራጀት ነው፡፡ 

4. መረጃ መቀበሌ፣ መጠቀምና መስጠት:- ህዝብ በተቋማት የውይይት መዴረኮችና በላልች 

የግንኙነት አግባቦች የነቃ ተሳትፍ በማዴረግ የመረጃ ሌውውጡ ትርጉም እንዱኖረው መረጃ 

መቀበሌ፣ መጠቀምና መስጠት የሚችሌ መሆን አሇበት፡፡ 

5. ተነሳሽነት ያሇው:- ይህም ማሇት በተቋማት የዕቅዴ አፇጻጸም ሂዯት እና በአገሌግልት 

አሰጣጥ ዙሪያ በፇቃዯኝነትና በራስ ተነሳሽነት በመሳተፌ እስከ ፌጻሜ ዴረስ ያሇውን 

ዕውቀትና  ክህልት በመጠቀም የተሳትፍውን ቀጣይነት ማረጋገጥ የሚችሌ፡፡ 
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6. ሏቀኝነት፡- ይህም ማሇት በተቋማት በሚኖረው የምክክርና የውይይት ሂዯት ወቅቱን 

የጠበቀና ዘሊቂ የህዝብ ተሳትፍ የሚያዯርግና ተዓማኒነት ያሇው መረጃ ሇወከሇውና 

ሇሚመሇከተው አካሌ ማዴረስ የሚችሌ መሆኑን መገንዘብ ያስፇሌጋሌ፡፡   

4.2 በህዝብ ክንፍ ሌየታ ረገድ ትኩረት የሚዯረግባቸው ጉዲዮች 
 

በተቋሙ ሥራና አገሌግልት አሠጣጥ ሊይ በሚዯረጉ ውሳኔዎች ሊይ፡- 

 በቀጥታ ተጠቃሚና ተጎጂ የሆነውን፣ 

 በተዘዋዋሪ መንገዴ ተጽዕኖ የሚዯርስበትን፣ 

 ተጽእኖ ፇጣሪ ሉሆን የሚችሇውን፣ 

 የመጠየቅ ህጋዊ መብት ያሊቸውን፣ 

 የሞራሌና የመብት ጥሰት ጥያቄ ሉያነሱ የሚችለትን፣ 

 የተሇያዩ የህብተሰብ ክፌልችን ፌሊጎት ሇማሳካት ወክሇው መቆም የሚችለትን፣ 

 ሇመተግበር ኃሊፉነት ሉወስደ የሚችለና ተነሳሽነት ያሊቸውን፣ 

 በውይይትና በትግበራ ሂዯት ተገቢ ምሊሽ መስጠትና ምቹ ሁኔታ መፌጠር የሚችለትን፣ 

 በትግበራ ሂዯት ከመከታተሌ፣ መረጃ ከማሰባሰብ፣ የገንዘብና የማቴሪያሌ ዴጋፌ ከማዴረግ 

አንጻር ቁርጠኛ ሉሆኑ የሚችለትን የህብረተሰብ ክፌልችን መሇየትና ማሳተፌ ናቸው፡፡ 

4.3 የህዝብ ክንፍ በመሇየት የሚሳተፍበት አግባብ 
የህዝብ ክንፌ ሌየታና ተሣትፍ በሁለም የክሌለ መንግስት ተቋማት መተግበር ያሇበት ሲሆን 

የህዝብ ክንፌ ሌየታው፡- 

1. ህዝቡ በህገ-መንግስቱና ላልች ህጎች የተረጋገጡሇትን ፖሇቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ 

መብቶችና ጥቅሞች ተግባራዊ ከማዴረግ አንጻር፣  

2. ተቋሙ በተሌዕኮ ከተሰጠው ኃሊፉነትና ሇህዝቡ እንዱያቀርብ ከሚጠበቅበት አገሌግልት  

አንጻር፣ 

3. የህዝቡን አቅም በመገንባት ቀጥተኛ የሌማቱ ባሇቤት፣ ተሣታፉና ተጠቃሚ ከማዴረግ 

አንጻር፣ 

4. የግሌ ሴክተር እና የሲቪሌ ማህበረሰብ የሌማቱ አጋዥ ኃይሌ ከማዴረግ አንጻር መሠረት 

ያዯረገ መሆን አሇበት፡፡ 
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4.4 የህዝብ ክንፍ አዯረጃጀት 
በክሌለ ተጨባጭ ሁኔታ ተቋማት የህዝብ ክንፊቸው እስከምን ዴረስ ሉሆን እንዯሚገባው በውሌ 

ተገንዝቦ ተገቢውን የግንኙነት አግባብ ከመፌጠር አንጻር የግሌፀኝነትና የወጥነት ውስንነቶች 

ይታያለ፡፡ ይህም በየአስተዲዯር እርከኑ እንዯ መነሻ የሚያገሇግሌ የህዝብ ክንፍች አዯረጃጀትና 

አሰራር አሇመዘርጋቱ የፇጠረው ችግር መሆኑን በተሇያዩ ጊዜአቶች በተዯረገው ክትትሌና ዴጋፌ 

ውይይቶች ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ በዚህ በታች በሚከተሇው አግባብ የህዝብ ክንፍች አዯረጃጀት 

ስዕሊዊ መግሇጫ ቀርቧሌ፡፡ 

ስዕሌ 1፡- ከክሌሌ እስከ ቀበላ ዴረስ ያሇውን የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት የሚያሳይ ቻርት 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ሀ. በተሌዕኳቸውና በአዯረጃጀታቸው ተሇይተው የተቀመጡ የሕዝብ ክንፌ አካሊት 

የብዙሃን ማህበራት፡- እንዯ ሴቶች፣ ወጣቶች አርሶ አዯሮች/አርብቶ አዯሮችና ላልች የጋራ 

ጥቅሞቻቸውንና ፌሊጎቶቻቸውን መሰረት አዴርገው የተዯራጁ የህብረተሰብ አካሊትን የሚያካትት 

ነው፡፡ 

በክሌሌ ዯረጃ ሉካተቱ የሚገቡ የህዝብ ክንፎች፡- ብዙሃን 

ማህበራት፣ የህዝብ ም/ቤቶች ቋሚ ኮሚቴዎች ፣የሙያና ላልች 

ማህበራት 

በዞን ዯረጃ ሉካተቱ የሚገቡ የህዝብ ክንፎች፡- ብዙሃን 

ማህበራት፣ የህዝብ ም/ቤቶች ቋሚ ኮሚቴዎች፣ የሙያና 

ላልች ማህበራት 

 

በቀበላ ዯረጃ ሉካተቱ የሚገቡ የህዝብ ክንፎች፡- ዜጋው/ህዝቡ 

በሌዩ  ወረዲ፣  በወረዲና ከተማ አስተዲዯር  ዯረጃ ሉካተቱ 

የሚገቡ የህዝብ ክንፎች፡- ብዙሃን ማህበራት፣ የህዝብ 

ም/ቤቶች ቋሚ ኮሚቴዎች፣ የሙያና ላልች ማህበራት 
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የሙያ ማህበራት፡- ሙያቸውን መሰረት አዴርገው የተዯራጁ ማህበራት ሲሆኑ እንዯ ሠራተኞች፣ 

መምህራን፣ የጤና ባሇሙያዎችና ላልች ሙያ ነክ የሆኑ ማህበራትን/አዯረጃጀቶች  ያጠቃሌሊሌ፡፡  

የህዝብ ም/ቤት ቋሚ ኮሚቴዎች፡- በየአስተዲዯር እርከኑ ያለ በህዝብ ተመርጠው የህዝብ ም/ቤት 

ቋሚ ኮሚቴዎችን ያጠቃሌሊሌ፡፡     

ላልች የሕዝብ ክንፌ አካሊት፡- በዋናነት የግለን ሴክተር የሚመሇከት ሆኖ ሌማታዊ ባሇሀብቱ 

ከመንግስት ክንፈ ጋር  በጋራ የሚጫወተውን ሚና በማጠናከር የዴርሻውን የሚወጣ አካሌ 

ሇማዴረግ ነው፡፡ እነዚህ አካሊት የግሌ ሴክተሩን  የሚወክለ አዯረጃጀቶችን በመፌጠር እንዯ ንግዴ 

ምክር ቤት፣ የንግዴ ዘርፌ ምክር ቤት፣ አሰሪዎች ፋዯሬሽን ኮንፋዯሬሽንና ላልች በተመሳሳይ 

አግባብ ተዯራጅተው የሚሰሩትን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡  

በተጨማሪም የአካሌ ጉዲተኞች ማህበር፣ የኃይማኖት ተቋማት የጋራ ምክር ቤት ጉባኤ፣ የጥቃቅንና 

አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች እና ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያሊቸውን የህዝብ ክንፌ አካሊት የሚያካትቱ 

ይሆናሌ፡፡   

ሇ. የሕዝብ ክንፌ አጠቃቀምና ሥራ ሊይ የሚውሌበት አግባብ 
 

ሁለም የመንግስት ተቋማት  የየራሳቸው ተሌዕኮና  ዓሊማ  ሊይ  የተመሰረተ   አገሌግልት 

እንዱሰጡ የተቋቋሙ በመሆናቸው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሕዝብ ውክሌና ካሊቸው 

አዯረጃጀቶች፣ የሲቪሌ ማህበራት የግለ ሴክተርና የህዝብ ም/ቤቶች  ዜጎች ጋር የሚያገናኝ ሥራ 

ይኖራቸዋሌ፡፡ በመሆኑም ተቋማት  በሚሰጡት  አገሌግልት ሊይ የሕዝብ እርካታን ሇማምጣትና 

የተገሌጋዩን ህብረተሰብ ያሳተፇ አገሌግልት ሇመስጠት እንዱችለ እንዯየተሌዕኳቸውና ሌዩ 

ባሕሪያቸው በተከታታይና በቅርበት ወይም በተዘዋዋሪ ከተቋማቱ አገሌግልት የሚያገኙ አካሊትን 

ወክሇው የተዯራጁ የሕዝብ አዯረጃጀቶችን በሕዝብ ክንፌነት በመሇየትና ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ 

ማሳተፌ  ይጠበቅባቸዋሌ፡፡ 
 

ሏ. የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት ሁኔታ 
 

1. በቀጥታ አገሌግልት ተቀባይ የሕብረተሰብ ክፌሌ ያሊቸው  

 እያንዲንደ ተቋም ከተቋሙ አገሌግልት አሰጣጥ ጋር በተያያዘ የሚመሇከታቸውን 

የብዙሃን ማህበራት፣ የሙያ ማህበራት እና የግሌ ዘርፌ ማህበራት በጥንቃቄ መሇየትና 

ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ ማሳተፌ ይጠበቅባቸዋሌ፣ 

 የህዝብ ክንፌ በተቻሇ መጠን የተዯራጀ ተቋማዊ ህሌውና ያሇው መሆን ይኖርበታሌ፡፡ 
ይሁንና ወዯ ተዯራጀ ንቅናቄ ሲገባ የህዝብ አዯረጃጀቶች በሚፇሇገው አይነትና ብዛት 
ሉሳተፈ ይገባሌ፣ 
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 በየተቋሙ የሚሰጠውን አገሌግልት ሁኔታ በዝርዝር በመሇየት የሕዝብ ክንፌ አውቆት 

መንቀሳቀስ ይኖርበታሌ፡፡ በሂዯትም ይህን አካሌ የበሇጠ ተሰሚነትና አቅም 

እንዱኖረውና ወዯ ተዯራጀ ኃይሌ እንዱሸጋገር አስፇሊጊውን ዴጋፌና ክትትሌ ማዴረግ 

ይገባሌ፣  

1. በተዘዋዋሪ አገሌግልት ተቀባይ የህብረተሰብ ክፌሌ ያሊቸው የመንግስት ተቋማት 

ተቋማት ከተሰጣቸው ተሌዕኮና ካሊቸው ሌዩ ባህርይ አንጻር በውስጥ አገሌግልት ሊይ የታጠሩና 

ከውጭ ተገሌጋይ ጋር ፉት ሇፉት የሚያገናኝ አሰራር የላሊቸው የፖሉሲና የላልች አስፇጻሚ 

አካሊትን የስራ ክንውኖች የመከታተሌና ከተቋማቱ በየጊዜው የሚቀርቡ ሪፖርቶችን የመገምገም፣ 

የምርምርና ጥናት ሥራ የመስራት ኃሊፉነት የተሰጣቸው ተቋማትን በዋናነት ይመሇከታሌ፡፡   

 እነዚህ ተቋማት በቀጥታ አገሌግልት ተቀባይ የሕብረተሰብ ክፌሌ ሉኖራቸው 

ስሇማይችሌ በአብዛኛው የመንግስት ተቋማት የሕዝብ ክንፌ የሆኑትን በመሇየት 

የራሳቸው የሕዝብ ክንፌ እዴርገው በቋሚነት ማሳተፌ ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

 4.5 አሰራር 
ከአሰራር አንጻር ሲታይ ከሊይ በተመሊከተው የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት መሠረት ተቋማት 

አገሌግልት የሚሰጧቸው የህብረተሰብ ክፌልችን የሚወክለ የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቶችን ያካተተ 

መሆን አሇበት፡፡ ይህም በክሌሌ፣ በዞን፣ በሌዩ ወረዲ፣ በወረዲና በከተማ አስተዲዯር የሚወከለ 

የህዝብ ክንፍች እና በቀበላ አስተዲዯር በሚገኙ ተቋማት የሚሣተፈ ዜጎች/ነዋሪዎችን ማሇት ነው፡፡ 

ከዚህ መነሻ በህዝብ ክንፌ ተሣትፍ ዙሪያ ተቋማት የሚከተለትን የአሰራር ስርዓት መከተሌ 

አሇባቸው፡፡  

 በክሌሌ፣ በዞን፣ በወረዲ/ሌዩ ወረዲና ከተማ አስተዲዯር የሚገኙ ተቋማት የሲቪሌ 

ማህበራትንና ላልች ከየተቋማቱ ጋር ተገቢ ግንኙነት ያሊቸውን በመውሰዴ ማሣተፌ 

አሇባቸው፡፡ 

 በቀበላ ዯረጃ የሚገኙ ተቋማት በቀጥታ ዜጋውን/ነዋሪውን ማሣተፌ አሇባቸው፡፡  

 ከአሰራር አንጻር የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፊቸውን ሇይተው ወዯ ተግባር ሇመግባት 

እንዯየተቋማቱ ባህርይ የሚከተለትን የተሣትፍ ዘዳዎች መጠቀም አሇባቸው፡፡ ከዚህ 

አንፃር በሚከተለት ሁሇት መንገድች እንዯ አማራጭ መጠቀም ይችሊለ፡- 

1. በሁለም የአስተዲዯር እርከኖች የተዯራጁ ማህበራት ሲኖሩ በየአስተዲዯር እርከኑ ያሇው 

ተቋም እንዯየባህርይው እየሇየ ያሣትፊሌ፡፡  

        ሇምሳላ፡-የህብረት ሥራ ሌማት ኤጀንሲ፡- 

 በወረዲ ዯረጃ መሠረታዊ ህብረት ሥራ ማህበራትን፣  
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 በዞን ዯረጃ የህብረት ሥራ ዩኒየኖችን፣ 

 በክሌሌ ዯረጃ የህብረት ሥራ ፋዳሬሽኖችንና ላልች ተገቢነት 

ያሊቸውን አዯረጃጀቶችን ያሣትፊሌ፡፡  

2. ማህበራት በወረዲና በዞን በሚኖሩበት ጊዜ የክሌሌ ተቋማት የህዝብ ክንፊቸውን 

የሚያሣትፈት ከዞን፣ ከሌዩ ወረዲና ከተማ አስተዲዯር በቂ ናሙና በመውሰዴ 

ያሣትፊሌ፡፡ 

     ሇምሳላ፡- መንገዴና ትራንስፖርት  ሌማት ቢሮ፡- 

 የትራንስፖርት ማህበራትን፣ የግንባታ ተቋራጮች ማህበራትን፣ የግሌ 

ተሸከርካሪ ማሰሌጠኛ ማህበራትን እና ላልች ከሴክተሩ ጋር ተገቢ 

ግንኙነት ያሊቸውን አዯረጃጀቶች ከየተዯራጁበት የአስተዲዯር እርከን 

በመውሰዴ ያሣትፊሌ፡፡ 

 4.6 የህዝብ ክንፍ ሚና/ተግባርና ኃሊፊነት/ 
 የሚወክለትን የህብረተሰብ ክፌሌ መብትና ጥቅም ቅዴሚያ በመስጠት ማሰከበር፣ 

 በዕቅዴ ዝግጅትና ትግበራ ወቅት ጉሌህ ተሳትፍ ማዴረግ፣  

 በተቋማት ውስጥ የሚገኝ አዯረጃጀት አገሌግልት ሇማግኘት የሚያስችለ ቅዴመ- 

ሁኔታዎችን ተቋማት ሇተገሌጋዮች እንዱያሳውቁ ማዴረግ፣ 

 ከህዝብ ክንፈ የሚጠበቁ አስተዋጽኦዎችንና ግዳታዎችን ተገንዝቦ በቁርጠኝነት 

መፇጸም፣  

 በሚፇጠረው የህዝብ ክንፌ የውይይት መዴረክ የተቋሙ የአፇጻጸም ዯረጃንና 

የሌማትና መሌካም አስተዲዯር ስራዎችን አካሄዴ በጥሌቀት በመገምገም ተገቢውን 

አስተያየት መስጠት፣ 

 የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችንና የላብነት አስተሳሰቦችና ተግባራት ሲያጋጥሙ 

ቅዴሚያ ራስን ነጻ የማዴረግና ላሊውን መታገሌ፣ 

 የራስን አቅም ሇመገንባት እንዱያስችሌ ከአቅም መገንቢያ የመንግስት ተቋማት፣ 

የግሌ ዴርጅቶች፣ በጎ አዴራጊዎችና ላልች ተቋማት ጋር ግንኙነት በመፌጠር 

አቅምን መገንባት፣   

 እያንዲንደ ተቋም መዯበኛ ሪፖርት ሇሚመሇከተው አካሌ ከማቅረቡ በፉት በሕዝብ 

ክንፌ ማስገምገም አሇበት፡፡ 

 ላልችን ተዛማጅነት ያሊቸውን ተጨማሪ ተግባራትን ማከናወን ይኖርባቸዋሌ፡፡  
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4.7 የመንግስት ተቋማት ሚና /ተግባርና ኃሊፊነት/ 
 

 የህዝብ ክንፈን በአግባቡ በመሇየትና የፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስራ መስራት፣ 

 የህዝብ ክንፈን በተቋሙ ተሌዕኮ፣ ፖሉሲና ስትራቴጂ ሊይ አቅሙን መገንባት፣  

 አገሌግልትን በስታንዲርዴ ከመስጠት አንጻር የዜጎች ቻርተርን ሇህዝብ ክንፈ 

አቅርቦ በማወያየት የጋራ ስምምነት ሊይ መዴረስ፣  

 ሇህዝብ ክንፈ ወቅታዊ መረጃ በመስጠት በዕቅዴ ዝግጅት፣ ትግበራና ግምገማ 

ማሳተፌ፣ 

 በተቋሙ መሌካም አስተዲዯር እንዱሰፌንና ኪራይ ሰብሳቢነት እንዱከስም መርሀ-

ግብር በመንዯፌ ከህዝብ ክንፈ ጋር ተቀናጅቶ ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

 በሇውጥ ስራዎች ያለትን የአመሇካከት፣ የክህልትና የግብዓት ችግሮች በመሇየት 

በየሶስት ወሩ በሚኖረው የህዝብ ክንፌ የውይይት መዴረክ ራሱን ሇአስተያየት 

ዝግጁ ማዴረግ፣  

 ስሇ ተቋሙ አገሌግልት አሠጣጥና ከህዝብ ክንፈ ስሇሚጠበቁ ቅዴመ ሁኔታዎች 

ቀዴሞ ማሳወቅ፣ 

 በተቋሙ የሚከሰቱ ቅሬታዎችንና ከህዝብ ክንፈ የሚሰጡ አስተያየቶችን ትኩረት 

ሰጥቶ በማዲመጥ ተገቢ፣ወቅታዊና ፌትሃዊ ምሊሽ መስጠት፣ 

 ተቋሙ ሇህዝቡ በዜጏች ቻርተር ስታንዲርዴ መሠረት አገሌግለት እየሰጠ መሆኑን 

ማረጋገጥ፣ 

 ላልች ተዛማጅነት ያሊቸውን ተጨማሪ ተግባራትን ማከናወን ይኖርባቸዋሌ፡፡ 

4.8 የፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሴክተር ሚና/ ተግባርና ኃሊፊነት/ 
 የህዝብ ክንፈ ሚናውን የሚወጣበትንና የሚመራበትን የአሰራር ሥርዓት መዘርጋት፣ 

 በአሰራር ሥርዓቱ ዙሪያ ሇህዝብ ክንፈና ሇመንግስት ተቋማት የግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሥሌጠና መስጠት፣ 

 ስሇ አሰራር ስርዓቱ ተግባራዊነት ዴጋፌ፣ ክትትሌና ግምገማ ማዴረግ፣  

 የህዝብ ክንፈ መብትና ግዳታውን እንዱያውቅ ግንዛቤ መፌጠር፣  

 የህዝብ ክንፈ ተቋማትን በፌትሀዊነትና በግሌፀኝነት መገምገምና መመዘን የሚችሌበትን 

አቅም ማሳዯግ፣ 

 የህዝብ ክንፈ የተመሠረተበትን ዓሊማ መሠረት ያዯረገ የጠያቂነት አቅም ማሳዯግ፣ 

 የህዝብ ክንፈ ተቋማትን በሚመዝኑበት ወቅት የማስተባበርና ጥሬ መረጃውን በመውሰዴ 
ተንትኖ ውጤቱን ሇሚመሇከተው አካሌ ማሳወቅ፣  

 ላልች ተዛማጅነት ያሊቸውን ተጨማሪ ተግባራትን ማከናወን፣ 
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ክፍሌ አምስት 

የህዝብ ክንፍ አቅም ግንባታ፣ ግምገማና ምዘና ስርዓት 

5.1. የህዝብ ክንፍ አቅም ግንባታ 
በየትኛውም አቅጣጫ የሚፇሇገው ሌማት በፌጥነትና በጥራት እንዱሳካና ቀጣይነት እንዱኖረው 

የሁለም የሌማት ኃይልች አቅም በሚፇሇገውና ሉሆን በሚችሇው ዯረጃ ሲጎሇብት ነው፡፡ በተሇይ 

ህዝቡ በየትኛውም ዯረጃ የአጠቃሊይ የሌማት እንቅስቃሴው ዋነኛ ኃይሌና ፇጻሚ እንዯመሆኑ 

መጠን በየዯረጃው ባለ የመንግስት ተቋማት የማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖሇቲካዊ እንቅስቃሴ 

ውስጥ የነቃ ተሳትፍ እንዱያዯርግ ምቹ ሁኔታ መፇጠር አሇበት፡፡ የመንግስት ተቋም የህዝብ ክንፌ 

የተሳትፍ አቅም ማሳዯግ ሇምን ያስፇሌጋሌ፣ በምን ጉዲይ ሊይ እንዱሁም በማን አቅም ሉገነባ 

ይገባሌ የሚሇውን ጉዲይ በመሇየት የአቅም ግንባታ ሥራ መስራት ይኖርበታሌ፡፡ በዳሞክራሲያዊ 

ሥርዓት ግንባታና መሌካም አስተዲዯርን በማረጋገጥ ሂዯት ውስጥ የህዝብ ክንፈ የማይተካ ሚና 

ሉጫወት የሚችሇው በተገቢው አቅሙ ሲገነባ ነው፡፡ 

በመሆኑም የመንግስት ክንፈ ሇህዝብ ክንፈ ተሳትፍ አቅም ግንባታ አመቺ ሁኔዎችን መፌጠርና 

ሇተግባራዊነቱም ያሊሰሇሰ ጥረት ማዴረግ ይኖርበታሌ፡፡ በዚህ ረገዴ አመቺ ሁኔታ ሲባሌ የተሇያዩ 

የህዝብ ክንፍች የአጀንዲ ግሌፀኝነትን በመያዝ ሇምሳላ በሌማት፣ በዳሞክራሲ፣ በመሌካም 

አስተዲዯር፣ በተቋም ዕቅዴ ዝግጅትና አፇጻጸም፣ በአገሌግልት አሰጣጥና በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት 

ትግሌ ረገዴ ሇሚጫወቱት ሚና የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት በቡዴንም ሆነ በግሌ በተዯራጀ 

ሁኔታ የነቃ ተሳትፍ እንዱያዯርጉ ዴጋፌ መሰጠት አሇበት፡፡ 

የህዝብ ተሳትፍ አቅም ግንባታ ሥራ የሚከተለትን ዋና ዋና ተግባራት ያካትታሌ፡፡ እነዚህም፡- 

 የህዝብ ክንፈ ሇሚያዯርገው ተሳትፍ ሥርዓት ተበጅቶሇት፣ ዓሊማና ግብ ተጥልሇት 

ቀጣይነትና ተከታታይነት ባሇው መንገዴ እንዱፇጸም የማዴረግ ሥራ፣ 

 በተቋሙ ተሌዕኮና አሠራር ሊይ ሃሳብ ከማመንጨት እስከ ዕቅዴ ማውጣት ሙለ ተሳትፍ 

እንዱኖረው ግንዛቤ የማስጨበጥ ሥራ፣ 

 በሌማት ዕቅዴና አፇጻጸም፣ ክትትሌና ግምገማ የራሱን ዴርሻ እንዱያበረክት ዴጋፌ 

መስጠት፣ 

 በተቋሙ የሚወጡ መመሪያዎችና የአሠራር ማኑዋልች ተግባር ሊይ ከመዋሊቸው በፉት  

በብቃት እንዱወያይበት የማዴረግ ሥራ፣ 

 በተቋሙ/በሴክተሩ ስሇሚካሄደ የመሰረተ ሌማት ዝርጋታ የሚፇሇግበትን አስተዋጽኦ 

እንዱያበረክትና በፌሊጎት እንዱሳተፌ የማዴረግ ሥራ፣ 



33 
 

 የትብብርና ምክክር የሚካሄዴባቸው ጉዲዮች፣ ህጎችና የመንግስት አሰራሮች ሊይ ግሌፀኝነት 

የመፌጠር ሥራ እና 

 የህዝብ ክንፈን መረጃ የማግኘትና የአጠቃቀም ችልታው እንዱጎሇብት የማዴረግ ሥራ 

ናቸው፡፡ 

 

የህዝብ ክንፈ በነቃ ሁኔታ ውጤታማ የሆነ ተሳትፍ እንዱያዯርግ የአቅም ግንባታ ሥራ ሥርዓት 

ባሇው መሌኩ ዯረጃ በዯረጃ መከናወን አሇበት፡፡ የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ዘዳዎች /approach/ 

ያለ ቢሆንም ሇዚህ ማኑዋሌ ትግበራ የተመረጠው ዘዳ ግን አራት ዯረጃዎች ያለት የአቅም 

ግንባታ ሞዳሌ ነው፡፡ የአቅም ግንባታ ዯረጃዎች ከዚህ በታች እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡  
 

ዯረጃ1፡- የጋራ መግባባት የመፌጠር ሥራ 

በተቋሙና በህዝብ ክንፈ መካከሌ ተሇይተው በወጡ በአቅም ክፌተቶችና ችግሮች እንዱሁም 

ክፌተቱን ሇመሙሊት በታቀደት የአቅም ግንባታ ተግባራት ዕቅዴ ዙሪያ የጋራ መግባባትን 

መፌጠር ሇሚቀጥለት የአቅም ግንባታ ተግባራት ምቹ ሁኔታ ይፇጥራሌ፡፡ በመሆኑም የጋራ 

መግባባትን በመፌጠር ዯረጃ የሚከናወኑ ተግባራት በዋናነት የህዝብ ክንፈን የአቅም ክፌተት እና 

የተሳትፍ ችግሮችን መሇየት ነው፡፡ ክፌተቶችና ችግሮች የሚሇዩበት ምክንያት ወቅታዊና ፌሊጎት 

ሊይ የተመሠረተ የክፌተት መሙያ የአቅም ግንባታ ተግባራትን ሇማከናወን የሚያግዙ የአቅም 

ግንባታ ዕቅዴና መርሀ-ግበር በማዘጋጀት የህዝብ ክንፈን አወያይቶ የጋራ አቋም መያዝ ነው፡፡ 
 

ዯረጃ 2፡- አቅም ማሳዯግ 

በዚህ ማስተግበሪያ ማኑዋሌ መሠረት አቅምን ማሳዯግ ወይም ማጠናከር ማሇት በህዝብ ክንፈ ዘንዴ 

የተሇዩትን የአቅም ክፌተቶች ሇመሙሊትና የተሳትፍ ችግሮችን ሇመፌታት የሚከናወኑ ተግባራትን 

ያመሇከታሌ፡፡ በዚህ ዯረጃ በዋናነት የሚተገበሩ ተግባራት በተቋሙ ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና 

የአሠራር ሥርዓቶች ሊይ ሥሌጠና መስጠት፣ በተቋሙ የሌማት ሥራዎች  በእነዚህ ተግባራት 

የህዝብ ክንፈ አዲዱስ ዕውቀት፣ ክህልት፣ መረጃዎችና ዝንባላ ወይም የተባባሪነት መንፇስ 

እንዱያገኝ ማዴረግ ነው፡፡ 

ዯረጃ 3፡- ትግበራውን መከታተሌና መገምገም  
 

የተሇዩ የአቅም ክፌተቶችና ችግሮችን ሇመፌታት በሚከናወኑ ተግባራት የህዝብ ክንፈ አዲዱስ 

ዕውቀት፣ ክህልት፣ መረጃዎችና ዝንባላ ወይም የተባባሪነት መንፇስ በማግኘቱ በተቋሙ የተግባር 

አፇጻጸም ሂዯት ውስጥ ውጤታማ ተሳትፍ እንዱያዯርግ ወዯ ትግበራ ማሸጋገር ተገቢ ይሆናሌ፡፡ 

በመሆኑም በስሌጠና የተገኙትን የዕውቀት ክህልትና የባህርይ ሇውጥ ተግባር ሊይ እንዱውሌ ዕዴሌ 
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መሥጠት ተገቢ ነው፡፡ በዚህ ዯረጃ በዋናነት የሚከናወኑ ተግባራት የምክክር መዴረኮችን 

መፌጠር፣ በጋራ የማቀዴና የመከታተሌ፣ የመገምገም፣ መረጃዎች፣ አስተያየትና ጥቆማ መስጠት 

እንዱሁም ግብረ መሌስ የመስጠት አቅማቸውን ማጠናከር ናቸው፡፡ 

 

ዯረጃ 4፡- ሂዯቱን ተቋማዊ የማዴረግ ሥራ  

የህዝብ ክንፈ በዯረጃ ሁሇት ያገኘውን አዲዱስ ዕውቀት፣ ክህልት፣ መረጃዎችና ዝንባላ ወይም 

የተባባሪነት መንፇስ በዯረጃ ሶስት ወዯ ተግባር ሲቀይረው በተቋሙ አፇጻጸምና በተገሌጋዩ እርካታ 

ሊይ አዲዱስ ሇውጦችና ውጤቶች ሉታዩ ይችሊለ፡፡ በመሆኑም እነዚህ ሇውጦችና ውጤቶች የአንዴ 

ወቅት ክስተትና የተቆራረጠ ሉሆን አይገባም፡፡ ይሌቁንም የማይቆራረጥ ተቋማዊ መሠረት ያሇው 

ዘሊቂ ውጤትና ሇውጥን የሚያሳይ ሉሆን ይገባሌ፡፡ በመሆኑም ሇውጡንና ውጤቱን ማዝሇቅና 

ማስፊት ያስፇሌጋሌ፡፡ በዚህ ዯረጃ በዋናነት የሚተገበሩት ሥራዎች መረጃ በመሰብሰብና 

በማዯራጀት፣ የአሠራር ሥርዓት በመዘርጋት ምርጥ ተሞክሮዎች መቀመርና ማስፊት ናቸው፡፡  

 

ስዕሌ 4፡- የህዝብ ክንፌ አቅም ግንባታ ዯረጃዎች ማሳያ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ዯረጃ 2፡- አቅምን ማሳዯግ 

 በተቋሙ ፖሉሲዎች፣ 
ስትራቴጂዎችና  የአሠራር 
ሥርዓቶች ሊይ ሥሌጠና መስጠት 

  የሌምድ ሌውውጥ ማድረግ 
  የተግባር ሥሌጠና በመስጠት 

ክህልትን ማሳዯግ                                                                                                                                                                                                       

 

ዯረጃ 1፡- የጋራ መግባባትን መፍጠር 

 የአቅም  ክፍተትንና ችግሮችን መሇየት 
በቅዯም ተከተሌ ማስቀመጥ   

 የአቅም ግንባታ ተግባራትን ማቀድ 
 ከህዝብ ክንፉ ጋር መወያየትና የጋራ 

አቋም መያዝ 

ዯረጃ 3፡-የማስተግበር፣ የመከታተሌና   
የመገምገምሥራ 
 የምክክር መድረኮችን መፍጠር 
 በጋራ ማቀድ፤በሌማት ዕቅዶችና 

ፕሮጀክት ዕቅድ ትግበራ ማሳተፍ 
 አፈጻጸሙን በጋራ መገምገም 
 የተወሰደ ማስተካከያና ዕርምጃዎችን 

ማሳወቅ   
 

ዯረጃ 4፡- ተቋማዊ ማድረግ 

 የምርጥ ተሞክሮዎችን መረጃ 
መሰብሰብና ማዯራጀት፣ 

 የምርጥ ተሞክሮዎችን ማዝሇቅና 
ማስፋት 

 

 
የአቅም  

ግንባታ ሂዯት 
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5.2. የህዝብ ክንፍ ምክክር፣ ግምገማና የምዘና ሥርዓት  

5.2.1. የህዝብ ክንፍ ምክክር 
 

በየዯረጀው ባለ የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፌ የተሳትፍ ችግር የሚመነጨው በየተቋማቱ 

የህዝብ ክንፌን የማሳተፌ ባህሌ ዝቅተኛ መሆኑና በህዝብ በኩሌ ዯግሞ የተቋማቱን ተሌዕኮ፤ ራዕይ፣ 

እሴቶች፣ የአሠራር ሥርዓቶችን እንዱሁም ዕቅድችንና አፇጻጸማቸውን በሚገባ አሇመረዲት ነው፡፡ 

በአንዴ የመንግስት ተቋም የህዝብ ክንፌ ተሳትፍ የሚከናወንበት  ዋናው መሠረታዊ ምክንያት 

ተገሌጋዩ ህብረተሰብ አገሌግልት ሇሚሰጠው የመንግስት አካሌ በግሌፀኝነት ፌሊጎቱን በማቅረብ 

ስታንዲርደን በጠበቀ ሁኔታ ምሊሽ ማግኘት እንዱችሌ ሇማዴረግ ነው፡፡ ይኸውም ጥራት ያሇው 

አገሌግልት ማግኘት ወይም ጥራት ያሇው አገሌግልት ካሌተሰጠ አገሌግልት ሰጪ አካለ ተጠያቂ 

የሚሆንበትን አሠራር በመዘርጋት የህዝብ ክንፈ መብቱና ጥቅሙ እንዱከበርሇት ነው፡፡ ስሇዚህ 

የአንዴን ተቋም አገሌግልት አሠጣጥ ዯረጃ ሇማሳዯግ አገሌግልት ተቀባዩ አካሌ /the demand 

side/ ከአገሌግልት ሰጪው አካሌ /the supply side/ ያሌተናነሰ አዎንታዊ አስተዋጽኦ አሇው፡፡  

በመሆኑም የመንግስት ተቋም የህዝብ ክንፈን በአግባቡ ከሇየና ተከታታይነት ያሇው የአቅም 

ግንባታ ሥራ ካከናወነ በኋሊ ከህዝብ ክንፈ ጋር ተቀራርቦ መሥራት ይጠበቅበታሌ፡፡ ከህዝብ ክንፈ 

ጋር ተቀራርቦ ከሚሰራባቸው መንገድች አንደ ተከታታይነትና ዘሊቂነት ያሇው የምክክር መዴረክ 

በመፌጠር ነው፡፡ ይኸውም ሕዝቡ በምን ጉዲዮች ሊይ፣ መቼና እንዳት እንዯሚሳተፌ በግሌጽ 

በተቀመጠና ወጥ በሆነ የተሳትፍ መርሃ-ግብር ቢመራ የሚኖረው ተሳትፍ ቀጣይነት ያሇው፣ 

ተከታታይና ውጤታማ ይሆናሌ፡፡ የምክክር መዴረኩ ትኩረት የሚያዯርግባቸው ጉዲዮች እንዯ 

ሴክተሩ ተሌዕኮና ተጨባጭ ሁኔታ የሚሇያዩ ቢሆንም አጠቃሊይ የሆኑ ጉዲዮች እንዯሚከተሇው 

ተዘርዝረዋሌ፡፡  

 የተቋሙ አገሌግልት አሠጣጥ ስታንዲርድችና የዕቅዴ አፇጻጸም፣ 

 በተቋሙ የዕቅዴ ዝግጅትና የአፇጻጸም አቅጣጫዎች 

 በተቋሙ የመሌካም አስተዲዯር ችግሮችና በፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሌ፣ 

 በተቋሙ የሌማት ዕቅድች ማሇትም ፕሮጀክቶችና የመሠረተ-ሌማት ዝርጋታዎች፤ 

 በተቋሙ የማስፇጸም አቅም ማነቆዎች ሊይ ነው፡፡ 

5.2.2 የክትትሌና ግምገማ ሥርዓት 
የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቶች ተቋማት በዜጎች ቻርተር መሠረት የአገሌግልት አሰጣጥ በስታንዲርዴ 

እና በዕቅዴ መሠረት አፇፃፀማቸውን መከታተሌ የሚያስችሌ የመከታተያ ነጥቦች በመያዝ ሪፖርት 

በመቀበሌ፣ በአካሌ በመገምገምና ሱፐርቪዥን በማካሄዴ በየተቋማቱ በየሶስት ወሩ ተቋማዊ የጋራ 
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ግምገማ ያካሄዲሌ፡፡ በስዴስት ወር አንዴ ጊዜ በፐብሉክ ሰርቪስና ሰው ሃብት ሌማት ቢሮ 

አስተባበሪነት የህዝብ ክንፌ አፇፃፀም ግምገማ በጋራ ምክክር መዴረክ  ይካሄዲሌ፡፡ 

5.2.3 የሕዝብ ክንፍ ምዘና ሥርዓት 
 

የተቋሙ የህዝብ ክንፌ በአግባቡ እየተስተናገዯ መሆኑን ከተግባር አፇጻጸም ጋር በማነጻጸር ያሇው 

ክፌተት የሚፇተሽበት፣ በዚህ ረገዴ የሚጠበቁ ውጤቶች መገኘታቸውን፣ የህዝብ ክንፌ ተሳትፍ 

ቀጣይነት ባሇው መሌኩ በተወሰነ የጊዜ ማዕቀፌ ውስጥ የሚካሄዴ በመሆኑ ከዚህ አንፃር ተገቢና 

በቂ መረጃዎች ሇህዝብ ክንፈ ተዯራሽ በማዴረግ የተቋማት አፇፃፀም ምዘና የሚረጋግጥበት 

ሥርዓት ነው፡፡ የምዘና መስፇርቶቹም፡- 

1. የአሳታፉነት 

2. የግሌጸኝነት 

3. ቶል ምሊሽ ሰጪነት 

4. ተጠያቂነት 

5. አቅም የመገንባት ሥራ እና 

6. የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነት ናቸው፡፡ 

 

ከዚሁ ጋር በተያያዘ የህዝብ ክንፌ የአንዴን ተቋም አገሌግልት ተቀባይ የህብረተሰብ ክፌሌ 

የሚወክሌ አዯረጃጀት እንዯመሆኑ መጠን አገሌግልት ሰጪ ተቋማትን ከመከታተሌ፣ ገንቢ 

አስተያየት ከመስጠትና በተቋሙ በተያዘው መርሃ-ግብር መሠረት ተሳትፍ ከማዴረግ ባሻገር 

የተቋሙን አጠቃሊይ ሁኔታ ከአሳታፉነት፣ ከግሌጸኝነት፣ ከተጠያቂነት አሠራር፣ ከአገሌግልት 

አሰጣጥ እና ከአቅም የመገንባት ሥራ አንጻር መዝኖ የአፇጻጸም ዯረጃውን የሚያረጋግጥ ወይም 

በመፇረጅ የሚያስቀምጥ አካሌ ነው፡፡ በዚህ መሠረት የህዝብ ክንፈ ተቋማትን መመዘን 

የሚችሌበት ስዴስት ዋና ዋና መስፇርቶች እና ሃያ ዝርዝር መስፇርቶች ከክብዯት ነጥብ ጋር 

ተዘጋጅተዋሌ፡፡ እነዚህም፡-     

ሀ/  የአሳታፉነት አሠራር 

በህዝብ ክንፌ ተሳትፍ አዯረጃጀትና አሠራር መሠረት አሳታፉነት የሚገሇጸው በየዯረጃው በሚገኙ 

የመንግስት ተቋማት የህዝብ ክንፈን ሇማሳተፌ የተያዙ መርሀ-ግብሮች ሇህዝብ ክንፈ በቅዴሚያ 

እንዱያውቀው ተዯርጎ በዕቅዴ ዝግጅት፣ ትግበራና በአፇጻጸም ግምገማ ሊይ በተቀመጠው የጊዜ 

ሰላዲ መሠረት እንዱሳተፌ መዯረጉ፣ የግንኙነት አግባቡ መጠናከሩና የህዝብ ክንፈ የተቋሙን 

አሠራርና አገሌግልት አሠጣጥ እንዱሁም የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በተመሇከተ የሚያነሷቸው 

ጉዲዮች ትኩረት ተሰጥቷቸው በዕቅዴ ውስጥ ተካትተው ስሇመከናወናቸው የሚገመግምበት ነው፡፡ 
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ሇ/  የግሌጸኝነት አሠራር 

ግሌጽነት ከህዝብ ክንፌ አዯረጃጀትና ተሳትፍ አሠራር አንጻር በየዯረጃው ባለ የመንግስት ተቋማት 

የመረጃ ዳስክ ተዯራጅቶ ስሇ መስሪያ ቤቱ የስራ ክፌልችና ስሇ አጠቃሊይ ተቋሙ አገሌግልት 

አሠጣጥ ሇተገሌጋዮች ወቅታዊና ዕሇታዊ የተዯራጀ መረጃ እየሰጠ ስሇመሆኑ፣ የተቋሙ 

ስትራቴጂዎች፣ ፖሉሲዎች፣ የአሠራር ሥርዓቶች ግሌጽና ተዯራሽ ስሇመሆናቸው፣ የሇውጥ ማሳሇጫ 

መሣሪያዎች (Quick Wins) ማሇትም በየስራ ክፌልች የበር ሊይ ስም፣ የአገሌግልት ዓይነትና 

ስታንዲርዴ ስሇመሇጠፈ፣ አቅጣጫ አመሌካቾች፣ የጠረጴዛ ሊይ ሥም ስሇመኖሩና አመራርና 

ፇጻሚዎች ባጅ በመጠቀም ሇአገሌግልት አሰጣጥ ዝግጁነታቸውን ስሇማሳየታቸው እንዱሁም 

በተቋሙ በሚዯረገው የፀረ-ኪራይ ሰብሳቢነት ትግሌ ውስጥ የህዝብ ክንፈ ያሇ ተጽዕኖ  ሚናውን 

እንዱወጣ የማበረታታት ስራ እየተሠራ ስሇመሆኑ የሚመዘንበት ነው፡፡  

ሏ/ ቶል ምሊሽ ሰጪነት 

የህዝብ ክንፈ በየዯረጃው የሚገኙ የመንግስት ተቋማት የመንግስት አገሌግልት ወዯ ተሇያዩ 

የህብረተሰብ ክፌልች የሚተሊሇፌባቸውና ተዯራሽ የሚሆንባቸው መንገድች ናቸው፡፡ በመሆኑም 

በአገሌግልት ሰጪ ተቋማት በሚሰጠው አገሌግልት የተገሌጋዩን ተጠቃሚነት ብልም እርካታውን 

ሇማሳዯግ የህዝብ ክንፈን በማሳተፌ የአገሌግልት አሠጣጥ ስታንዲርዴ በማውጣትና በዜጎች ቻርተር 

አዘጋጅቶ የሚመሇከተው አካሌ ሁለ እንዱያውቀው በማዴረግ በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሠረት 

ማሇትም (ጥራት፣ ጊዜ፣ መጠን፣ ወጪና ተዯራሽነት) ሌክ ከላብነትና ብሌሹ አሰራር በፀዲ ሁኔታ 

አገሌገልት መስጠት ስሇሚጠበቅባቸው በዚህ ሌክ እየተሰጠ መሆኑ በህዝብ ክንፈ ሉመዘንና 

ሉገመገም ይገባሌ፡፡ 

መ/ የተጠያቂነት አሠራር  

ተጠያቂነት የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት ስሇመኖሩ፣ በአገሌግልት አሠጣጥ የተከሰቱ ቅሬታዎች 

በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሠረት ምሊሽ እያገኙ ስሇመሆኑ፣ በአገሌግልት አሠጣጥ ሂዯት 

የአሠራር ሥርዓት ሲጣስ እና በተገሌጋይ ሊይ በዯሌ ሲፇጸም እርምጃ ስሇመወሰደ የሚገመገምበት 

መስፇርት ነው፡፡ 

ሠ/ አቅም የመገንባት ሥራ 

የህዝብ ክንፈ ሇአንዴ አገሌግልት ሰጪ የመንግስት ተቋም ውጫዊ አካሌ እንዯመሆኑ መጠን ስሇ 

ተቋሙ አሠራር፣ ስሇ አመራሩና ፇጻሚ የሥራ ባህሌ፣ ስሇ ተሇያዩ የህግ ማዕቀፍች፣ ፖሉሲዎችና 

ስትራቴጂዎች የተሟሊ መረጃና ግንዛቤ ሊይኖረው ይችሊሌ፡፡ በመሆኑም ውጤታማ ተሳትፍ 
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ሇማዴረግ የአቅም ክፌተቶች ይኖሩበታሌ፡፡ እነዚህን የአቅም ክፌተቶች ሇመሙሊትና የተሳትፍ 

ችግሮችን ሇመፌታት ወይም የህዝብ ክንፈን ሇማብቃት በዕቅዴ የህዝብ ክንፈን ያሳተፇ የአቅም 

ግንባታ ሥራ እየተሠራ ስሇመሆኑ በህዝብ ክንፈ ተመዝኖ የተቋሙ አፇጻጸም የሚፇረጅበት 

ይሆናሌ፡፡ በዚህም የህዝብ ክንፈ አዲዱስ ዕውቀት፣ ክህልት፣ መረጃዎችና ዝንባላ ወይም 

የተባባሪነት መንፇስ እንዱያገኝ ይዯረጋሌ፡፡ 

ረ/  የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነት 

ከዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነት አንጻር ተቋሙ የሌማትና መሌካም አስተዲዯር ጥያቄዎችን በዕቅዴ 

ምሊሽ ስሇ መስጠቱ፣ በዕቅዴ እየተመራ ስሇመሆኑና የሩብ ዓመት የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነትን 

ስሇ ማረጋገጥ የህዝብ ክንፈ ምዘና የሚያካሄዴበት ነው፡፡ 

ሠንጠረዥ 2፡- የህዝብ ክንፈ ተቋማትን የሚመዝንበት ዋናና ዝርዝር መስፇርቶች ማሳያ  

ተ.
ቁ 

  ዋናና ዝርዝር መስፇርቶች መሇኪያ ክብዯ
ት 

ነጥብ 

የአፇጻጸም ዯረጃ  ውጤት 
በቁጥር/

% 
 

5 4 3 2 1 
 

1.  አሳታፉነት    10       
 የህዝብ ክንፈን ሇማሳተፌ  መርሃ-ግብር ስሇመዘጋጀቱ   2 2       

መርሃ ግብሩን የህዝብ ክንፈ በቅዴሚያ እንዱያውቅ ስሇመዯረጉ   2/100% 3       
በዜጎች ቻርተር በተቀመጠው አሰራር (በዕቅዴ ዝግጅትና 
አፇፃፀም ግምገማ) የህዝብ ክንፈ ስሇመሳተፈ 

4 5       

2 ግሌጸኝነት  15       
 የህዝብ ክንፈ ማወቅ የሚገባውን ወቅታዊ መረጃ እየተሰጠ 

ስሇመሆኑ 
100% 3       

የአገሌግልት ቅዴመ ሁኔታዎችንና ስታንዲርድች ተገሌጋዩ 
እንዱያውቀው ስሇመዯረጉ 

1 5       

የተቋሙ ስትራቴጂዎች፣ ፖሉሲዎች፣ የአሠራር ሥርዓቶች  
ግሌጽ፣ ግንዛቤ የተፇጠረባቸውና ተዯራሽ ስሇመሆናቸው፣ 

100% 3      “ 

በተቋሙ አቅጣጫ አመሌካቾች፣ መረጃ ዳስክ በየስራ ክፌልች 
በር  ሊይ የሥራ ክፌሌ ስም፣ የጠረጴዛ ሊይ ሥምና ፇጻሚዎች 
ባጅ ስሇመኖሩ፣ የባሇጉዲይ ማስተናገጃ ኘሮግራምና ቢሮ ክፌት 
ማዴረግ 

100% 2       

3 ቶል ምሊሽ ሰጭነት  25       

 
 

የተቋሙ አገሌግልት በስታንዲርዴ እየተሰጠ ስሇመሆኑ 100% 10       

አገሌግልት በቅንነትና ሇተገሌጋዩ ክብር በመስጠት እየተሰጠ 
ስሇመሆኑ 

100% 5       

ከኪራይ ሰብሳቢነት ተግባር የፀዲ አገሌግልት እየተሰጠ ስሇመሆኑ 100% 5       

የአገሌግልት አሰጣጥ ቀሌጣፊ፣ ውጤታማ እና ፌትሃዊ ስሇመሆኑ 100% 5       

4 ተጠያቂነት  15       
 የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓት ስሇመኖሩ 3 5       

ሇተከሰቱ ቅሬታዎች ፇጣን  ምሊሽ እየተሰጠ ስሇመሆኑ፣ 100% 5       
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ተ.
ቁ 

  ዋናና ዝርዝር መስፇርቶች መሇኪያ ክብዯ
ት 

ነጥብ 

የአፇጻጸም ዯረጃ  ውጤት 
በቁጥር/

% 
 

5 4 3 2 1 
 

ችግር በፇጠሩ አካሊት እርምጃ ስሇመወሰደና የተወሰዯው እርምጃ 
ግሌጽ ስሇመዯረጉ 

100% 5       

5 አቅም መገንባት   10       

 የህዝብ ክንፈን ሇማብቃት ዕቅዴ ስሇመያዙ 2 2       

የህዝብ ክንፈ አቅም ግንባታ ሥራ ስሇመሰራቱ 2 3       

ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር የህዝብ  ክንፈ እንዱጠቀም 
ስሇመዯረጉ   

1 5       

6 የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነት  25       

 ተቋሙ በብቁ  ዕቅዴ እየተመራ ስሇመሆኑ 100% 4       

የሌማትና የመሌካም አስተዲዯር ጥያቄዎች በዕቅዴ ምሊሽ 
መስጠቱ 

100% 10       

የግማሽ ዓመት የዕቅዴ አፇጻጸም ውጤታማነት 95% 10       

ዴምር  100       

ማስታዎሻ፡-  
 የተቋሙ ህዝብ ክንፌ ቁጥር ከአንዴ በሊይ ከሆነ የሁለም ህዝብ ክንፌ ተወካዮች በመገኘት ተቋሙን 

እንዱመዝኑ ተዯርጎ አማካይ ውጤቱ ይወሰዲሌ፡፡  
 ተቋሙን መመዘን የሚችሇው የህዝብ ክንፌ ተወካይ በበጀት ዓመቱ የተቋሙ ሥራዎች ውስጥ ተሳትፍ ያዯረገና 

መረጃ ያሇው መሆን ይኖርበታሌ፡፡  
 

የአፇጻጸም ዯረጃ መፌቻ፡- 
 በጣም ከፌተኛ-------------- 5 ( 95-100) 

 ከፌተኛ አፇጻጸም---------- 4 ( 95 በታች  እስከ 80) 

 አጥጋቢ አፇጻጸም---------- 3 ( ከ80 በታች እስከ  65) 

 ዝቅተኛ----------------------- 2 ( ከ65 በታች እስከ 55) 

 በጣም ዝቅተኛ-------------- 1 ( ከ55 በታች ) 

5.2.4 የግብረ-መሌስና ተጠያቂነት ሥርዓት 
የህዝብ ክንፌ በዓመት ሁሇት ጊዜ ግምገማ በማዴረግና የተቋማትን አፇፃፀም በተቀመጠው 

መመዘኛ መስፇርት በመመዘን የአፇፃፀም ጉዴሇቶችን ሇይቶ ግብረ-መሌስ ይሰጣሌ፡፡ በዚህ አግባብ 

ተቋማት ማሻሻሌና ማስተካከሌ የሚገባቸውን ጉዲዮች እርምት በመውሰዴ የተወሰደ ማስተካከያ 

እርምጃዎችን ሇህዝብ ክንፈና ሇሚመሇከታቸው አካሊት በጽሁፌ ያሳውቃለ፡፡  

በተጨማሪም በዓመት አንዴ ጊዜ የተቋም የአፇጻጸም ዯረጃ በመመዘን ውጤቱን ሇተመዛኙ ተቋም፣ 

ሇክሌሌ ምክር ቤት፣ ሇርዕሰ መስተዲዴር/አስተዲዯር እና ሇፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት 

ሴክተር ቀርቦ የተቋማት የተግባር ውጤታማነት አፇፃፀም በመገምገም የጽሁፌ ግብረ-መሌስ 
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ይሰጣሌ፡፡ የምዘና ውጤት ሪፖርት የዯረሳቸው አካሊትም በተቋሙ ውጤት መሠረት ግብረ-መሌስ 

ይሰጣለ፣ የተጠያቂነት አሰራሩንም ይከታተሊለ፡፡  

ህዝቡ/ዜጋው በአፇፃፀም የተገኙ ሇውጦችንና ውጤቶችን በህዝብ ክንፌ በአዯረጃጀቶቹ፣ በሚዱያና 

በህዝብ መዴረክ አማካኝነት እንዱያውቅ ይዯረጋሌ፡፡ ከዕውቅናና ሽሌማት ጋር በተያያዘ የህዝብ 

ክንፈ በየዓመቱ በሇውጥ ሠራዊት የግንባታ ዯረጃ ምዘና ማኑዋሌ መሠረት ተቋማትን በመመዘን 

የምዘና ውጤቱን በየአስተዲዯር እርከኑ ሇሚገኘው የፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ተቋም 

ጋር በመቀናጀት በተቀመጠው ቀመር መሰረት በማስሊት ሇተቋማት ዕውቅናና ሽሌማት 

በግብአትነት የሚያገሇግሌ ይሆናሌ፡፡ 

5.3 የህዝብ ተሣትፎ የትግበራ ስትራቴጂያዊ አቅጣጫዎች 
የማኑዋለ ማስፇፀሚያ ስትራተጂ በየተቋማቱ በሚዘጋጅ መርሀ - ግብር መሠረት የሚዘረዘር ሆኖ 

የሚከተለት ዋና ዋና ነጥቦችና የዚህ ማኑዋሌ ማስፇፀሚያ አቅጣጫ ይሆናሌ፡፡ 

 ተቋማት የዚህን ማኑዋሌ መነሻ እና ዓሊማ መሠረት በማዴረግ ምቹ ሁኔዎችን አሟጦ 

ሇመጠቀምና ተግዲሮቶችን ሇመቋቋም የሚያስችሌ መርሀ-ግብር በማዘጋጀት፣ በማብቃት፣ 

በመከታተሌና በመዯገፌ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 

 የከተማ እና የገጠር መሌካም አስተዲዯር ፓኬጆች እና የአገሌግልት አሰጣጥ ሥርዓቶች 

እንዱሁም በሕዝብ ክንፌ የሚቀርቡ ጥያቄዎች እና አስተያየቶች የማኑዋለ ማዕከሊዊ 

አጀንዲዎች በማዴረግ እና ተግባቦት ሊይ በመዴረስ የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ 

 በመሌካም አስተዲዯር የተገሌጋይ ዜጋ /ሕዝብ እርካታ ሇማረጋገጥ እና ሇዚህ እንቅፊት 

የሚሆነውን የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከት እና ተግባራት ከምንጫቸው ሇማዴረቅ የተነዯፈ 

የማስፇፀሚያ ስሌቶችን ተቋማት በተሟሊ ሁኔታ ተግባራዊ በማዴረግ ይፇፀማሌ፡፡ 

 ተቋማት የዕቅዴ ግብዓት፣ የዕቅዴ አፇፃፀም ሂዯት እና የውጤታማነት ሥርዓታቸው በሇውጥ 
ሠራዊት ግንባታ ስትራቴጂ መሠረት የሚፇፀም ይሆናሌ፡፡ 

 የተቋማትን የአገሌግልት አቅርቦት ብቃት እና የሕዝብ ክንፈን ተሳትፍ በማጎሌበት 
የተቋማት ውጤታማነት እና ተጠያቂነት ሉያረጋግጥ የሚያስችሌ የምዘና ሥርዓት 
በየዯረጃው ተግባራዊ ሇማዴረግ ወቅታዊ የተቋማትና የሕዝብ ክንፌ የምክክርና የግብረ-
መሌስ መዴረኮች በሚመሇከታቸው አካሊት በማረጋገጥ ይፇፀማሌ፡፡ 

 ሇውጤታማ የህዝብ ተሳትፍው የዳሞክራሲና የመሌካም አስተዲዯር መርሆዎችና እሴቶችን 
መሰረት በማዴረግ ይተገበራሌ፡፡ 

 የመገናኛ ብዙሃን የህብረተሰቡን ችግሮች እየሇዩ ህብረተሰቡ አስተያየት እንዱሰጥባቸው 
ማዴረግ እና መረጃዎች ሇማህበረሰቡ በጣም ቀሊሌ በሆነና ውጤታማ ሉያዯርጉ በሚችለ 
መንገድች ይቀርባለ፡፡ 
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ማጠቃሇያ 
 

የአንዴ ሀገር የዕዴገትና የሇውጥ ብልም የሌማት ዕቅዴ በውጤታማነት አግባብ ሥራ ሊይ ሇማዋሌ 

ሶስቱን የሌማት አቅሞች አቀናጅቶ መጠቀም ወሳኝ ነው፡፡ ከእነዚህ የሌማት አቅሞች አንደና ዋና 

የህዝብ አቅም ነው፡፡ ስሇዚህ ህዝቡም ተዯራረጅቶ መብቱንና ጥቅሙን ከማስከበር በሻገር 

በመንግስት ተቋማት የሚቀርቡ አገሌግልቶችን ፌትሃዊነትና ተዯራሽነት በመቆጣጠር ሇዜጋው 

ቀሌጣፊና ውጤታማ አገሌግልት እንዱሰጥ የበኩሊቸውን ዴርሻ ሉወጡ ይገባሌ፡፡  

ስሇሆነም የህዝብ ክንፌ አሰራርና አዯረጃጀት ስርዓት በማጠናከር ከመንግስት ተቋማት ጋር የሌማት 

አጋርነትን ፇጥሮ በቁርጠኝነት ወዯ ተግባር በመግባት ባሇቤትነቱን ማረጋገጥ ይጠበቅበታሌ፡፡ 

በዚህም ሂዯት  ተቋማት የህዝብ ክንፊቸውን የመሇየት፣ አቅማቸውን ገንብተው አጋር የማዴረግ 

ኃሊፉነት አሇባቸው፡፡  

ይህ ሲሆን ህዝቡ በመንግስት ተቋማት የሚስተዋለ የመሌካም አስተዲዯርና የኪራይ ሰብሳቢነት 

ችግሮችን የመታገሌና በችግሩ አፇታት ዙሪያ የበኩለን አስተዋጽኦ ሇማበርከት ያግዘዋሌ ማሇት 

ነው፡፡ ህዝቡ ተሳታፉ በመሆን ባሇቤትነቱንና አጋርነቱን ባሳየበት የጋራ ውጤትም ተጠቃሚነቱን 

ይበሌጥ ማረጋገጥ ይቻሊሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት፣ አሰራርና ምዘና ማኑዋሌ ከህዝብ ተሳትፍ ፅንሰ ሃሳብ፣ 

የላልች ሀገራትና የሀገራችን ተሞክሮ በመዲሰስ የህዝብ ክንፌ ውጤታማ ተሳትፍ ሉያረጋግጥ 

በሚችሌ አግባብ በዝርዝር እንዱዲሰስ ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም የህዝብ  የተዯራጀ ተሳትፍ መነሻ 
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