￼
የእንስሳት መድኃኒትና መኖ አስተዳደርና
ቁጥጥር ባለሥልጣን
Veterinary Drug and Animal Feed
Administration and Control Authority
( VDFACA)

በሕዝብ ግንኙነትና ኮሙኒኬሽን ዳይሬክቶሬት በየ2 ወሩ የሚወጣ የውስጥ ጋዜጣ

ራዕይ

ቅጽ 1 ቁጥር 46

ግንቦት 2013 ዓ.ም

« ባለቤት አልባው ካፌ!»

የእንስሳትን መድኃኒትና መኖ ጥራት፣
ደረጃና ደህንነት በመቆጣጠር ዓለም
አቀፋዊ ተቀባይነት ያለው ተቋም
ሆኖ መገኘት፡፡

ተልዕኮ
የእንስሳት ምርትና ምርታማነት
እንዲያድግና ጤናማ የእንስሳት
ምርት ለተጠቃሚው ህብረተሰብ
እንዲቀርብ ማስቻል ነው፡፡

ዕሴቶች
የህግ የበላይነትን ማክበርና ማስከበር፣
ከአድሎ የጸዳ አገልግሎት መስጠት፣
ለስነ-ምግባር መርሆች ተገዢ መሆን
ለደንበኞች እርካታ መስራት፣
ኪራይ ሰብሳቢነትን መዋጋት፣
ለባለስልጣኑ ራዕይ ጠንክሮ መስራት፣

የእንስሳት መድኃኒት መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን የሰራተኞች ክበብ ዓላማ ሰራተኛው
በተመጣጣኝ ዋጋ የምግብ አገልግሎት ያገኝ ዘንድ ወንበር፣ የሻይ ማሽን፣ ውኃና መብራት ሸፍኖ
ካፌውን የሚያስተዳድር ኮሚቴ አዋቅሮ ነሐሴ 2009 ዓ.ም ጫራታ አውጥቶ አሸናፊው ስራ

በውስጥ ገጾች

ገጽ

ዜና
3
ቆይታ ከአቶ ፍቅሬ ኃ/ስላሴ ጋር 6
ቡፌ
10

መጀመሩ ይታወሳል፡፡ በወጣው ጨራታ አሸናፊ ሆነው የገቡት በወርኃዊ 2500 ብር የቤት
ኪራይ እና ባቀረቡት የምግብ ዋጋ ዝርዝር ቢሆንም ኮሚቴው ከ6 ወር በኋላ በራሱ ፍቃድ ያለ
ሰራተኛው እውቅና የካፌውን ኪራይ ወደ 1500 ብር ዝቅ አድርጓል፡፡ ይሄ ብቻ ሳይሆን በኮሮና
ወቅት የ4 ወር የቤት ኪራይ እንዳይከፍሉ ያደረገ ሲሆን ክበቡን ያሸነፈው አካል ግን ኪራይ
በማይከፍልበት የኮሮና ወቅት ጭምር በሰራተኛው ላይ ጭማሬ አድርጓል፡፡ በአሁኑ ወቅትም
መጀመሪያ የተዋቀረው ኮሚቴ የጊዜ ገደብ በመጠናቀቁ ላለፉት ጊዜያት ያለውል እየሰሩ ሲሆን ይሄን
በመጠቀምም ክበቡ በእያንዳንዱ የምግብ አቅርቦት ላይ ጨራታውን ሲጫረት ካቀረበው ዋጋ ከእጥፋ
በላይ የጨመረ ሲሆን በተለይም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ካፌው ባለቤት አልባ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በአንድ
ጊዜ

PAGE #

በእያንዳንዱ የምግብ ዋጋ ላይ ከ10 ብር በላይ ጭማሬ ከሰሞኑ አድርገዋል፡፡ በዚህም የተቋሙ

በእንስሳት መድኃኒት

ሰራተኞች የተደረገው የዋጋ ጭማሬ አግባብ አይደለም፤ የውል ጊዜያቸውን ከጨረሱም ከዓመት በላይ

መኖ አስተዳደርና

ስለቆዩ ጨረታ መውጣት ሲገባው እስከአሁን ካፌውን የሚመለከተው አካል ማግኜት አልቻልንም፤ ካፌው

ቁጥጥር ባለሥልጣን

በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት ለሰራተኛው መስጠት የሚለውን ዓላማ ስቶ የንግድና አቋራጭ መክበሪያ

የሕዝብ ግንኙነትና
ኮሙኒኬሽን
ዳይሬክቶሬት
የተዘጋጀ፤

ሆኗል ሲሉ አቤቱታቸውን ለክፍላችን አቅርበዋል፡፡ እኛም ይሄን ቅሬታ ይዘን ከቀድሞው የካፌው ኮሚቴ
ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ፍቃዱ፣ ከሶሻል ኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ ዘላላም አበበ እና ከዋና ዳይሬክተሩ ልዩ ረዳት
አቶ መሰሉ ዋጋው ጋር ቆይታ ያደረግን ሲሆን ለተሻለ መረዳት ሙሉውን ቃለምልልስ እንደሚከተለው
አቅርበነዋል፡፡
ከአቶ ሞገስ ፍቃዱ ጋር የተደረገ ቆይታ፤
ዜና መጽሔት፦ የመዝናኛ ክበብ ኮሚቴው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር?

ኅዳር 1 ቀን
2009 ዓ.ም
ተመሰረተ፤

አቶ ሞገስ፦ የዚህ መስሪያ ቤት የመዝናኛ ክብበ የተቋቋመዉ ከካሳንችስ ተዛዉረን እንደመጣን ነሐሴ 1
ቀን 2009 ዓ.ም ሲሆን በጊዜዉ ሰራተኛዉ አገልግሎት የሚያገኝበት ምንም አይነት ቦታ በዙሪያዉ
ስላልነበረ መዝናኛ ክብበ በማቋቋም የጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶ ሮማን፣ አቤልና ጓደኞቹ የምግብ
ዝግጅት ሽርክና ማህበር ጨረታዉን አሸነፉ፡፡ በሰዓቱ የነበርነዉ ኮሚቴዎች እኔ፣ ወ/ሮ ሂሩት፣ ወ/ሮ
አመለወርቆ፣ ወ/ሮ አልማዝ፣ አቶ ግርማ እና ወ/ሮ አይሻ ነበርን፡፡ በወቅቱ ሰራተኛዉ የሚገለገልበትምንም

ዋና አዘጋጅ
አዲስ እጅጉ
አዘጋጅ
ጥላሁን ጌታነህ
መንበረ ኃይሉ
ብርቱካን አዲሱ

አይነት አማራጭ ስላልነበረ ኮሚቴዉ የሚተዳደርበት የመተዳደሪያ ደንብ፣ ስልጣንና ተግባሩ ምንድነዉ
የሚል ተነጋግረን አላዘጋጀም፡፡ ጨረታዉን አሸንፈዉ ሲመጡ ከግዥና ንብረት አስተዳዳር ጋር በመነጋገር
በመስሪያ ቤቱ ተገዝተዉ የነበሩ ወንበሮች፣ የሻይ ማሽን እና ዉሃና መብራት በመስጠት የመጀመሪያዉ
ጨረታ ዉል ከነሐሴ 1 ቀን 2009 ዓ.ም እስከ ጥር 30 2010 ዓ.ም የሚቆይ የውል
ሰነድ ፈጽመን ወደ ሥራ ገቡ፡፡ የዉል ሰነዱ ላይ ስራዉን በሚሰራበት ወቅት ዉል ተቀባይ የተረከባቸዉ
እቃዎች ላይ ጉዳት ቢደርስ ዋስትና የሚሆን 5000 ብር እንዲያሲዙ አደረግን፡፡ የስራ ዘመናችን
እስኪያልቅ ድረስ ከመዝናኛ ክበቡ የሚገኘው ገቢ በወ/ሮ ሂሩት፣ ወ/ሮ አልማዝ እና ወ/ሮ አይሻ አካዉንት
ከፍተን ስናስቀምጥ ቆይተናል፡፡
ዜና መጽሔት፦ የመዝናኛ ክበቡን ከማስተዳደርና በየጊዜው እየተቆጣጠሩ ሰራተኛውን ተጠቃሚ

ፎቶ ግራፍ

በሚያደርግ መልኩ ሥራዎችን ከመስራት አንፃር የተሰሩ ሥራዎች ምን ይመስላሉ?

ሚኪያስ ዘውዱ

አቶ ሞገስ፦ ይሄንን ሥራ ስንሰራ ሰራተኛዉ መርጦን ኃላፊነት ወስደን ነዉ፤ በጋራም ባንነጋገር ጥራትን
በተመለከተ እንጀራዉ የት እንደሚጋገር እና ዉስጥ በመግባት የሚዘጋጁት ምግቦች ጥራታቸዉ ምን ያህል

አድራሻ
ፖ.ሳ.ቁ፦ 31303
ስ.ቁ፦ 0115534520

ነዉ የሚለዉን ቸክ ለማድረግ ሞክረናል፡፡ የኪራይ ዋጋ በመቀነስ የሚሰጡ አገልግሎቶች ላይ ጭማሪ

የውስጥ መስመር፦
27/234

ከተፈፀመ ከስድስት ወር በኋላ ወደ 1500 ብር ዝቅ እንዲል ተደርጓልና ምክንያቱ ምንድን ነዉ?

እንዳይደረግ በማድረግ ሰራተኛዉ ተጠቃሚ እንዲሆን ለማድረግ ሞክረናል፡፡
ዜና መጽሔት፦ የመዝናኛ ክበቡን በመጀመሪያ ጫራታው ወርኃዊ ኪራይ 2500 ብር ሆኖ ውል
አቶ ሞገስ፦ ሥራዉ ተጀምሮ ሰራተኛዉም ተጠቃሚ ሆኖ ሳለ በመሐል ላይ የእንጀራና የሌሎች ዋጋ
ስለጨመረ የመዝናኛ ክበቡ ሰራተኞች ዋጋ እንጨምራለን ብለዉ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከዋና ዲይሬክተሩ
በደበዳቤ አስመርተዉ ለኛ እንዲያመጡ አደረግን፡፡ እኛም እንደ ኮሚቴ ዋጋ መጨመር እንደሌለባቸዉ
ተነጋግረን እንደመፍትኄ የወሰድነዉ የክራይ ዋጋ መቀነስ ሲሆን ቃለ ጉባዔ በመያዝ 2500
የነበረዉን
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በእያንዳንዱ የምግብ ዋጋ ላይ ከ10 ብር በላይ ጭማሬ ከሰሞኑ አድርገዋል፡፡ በዚህም የተቋሙ ሰራተኞች የተደረገው የዋጋ ጭማሬ አግባብ
የኪራይ ዋጋ 1500 ብር በማደረግ የምግብ ዋጋ ሳይጨምር በነበረበት እዲቀጥል እና ሰራተኛዉ ተጠቃሚ እንድሆን አድርገናል፡፡ ከዚህ
አይደለም፤ የውል ጊዜያቸውን ከጨረሱም ከዓመት በላይ ስለቆዩ ጨረታ መውጣት ሲገባው እስከአሁን ካፌውን የሚመለከተው አካል ማግኜት
በተጨማሪም በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ሰራተኛዉ ሥራ ባለመግባቱ ሌሎች መስሪያ ቤቶች ያለዉን ሁኔታ በማጣራት መጋቢት፣ ሚያዚያ እና
አልቻልንም፤ ካፌው በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት ለሰራተኛው መስጠት የሚለውን ዓላማ ስቶ የንግድና አቋራጭ መክበሪያ ሆኗል ሲሉ
ግንቦት ሙሉ እና ሰኔ፣ ሐምሌና ነሐሴ በከፊል በመግባቱ የመዝናኛ ክበቡ አገልግሎት መስጠት ስላልቻለ ለዋና ይሬክተሩ የኪራ ዋጋ
አቤቱታቸውን ለክፍላችን አቅርበዋል፡፡ እኛም ይሄን ቅሬታ ይዘን ከቀድሞው የካፌው ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሞገስ ፍቃዱ፣ ከሶሻል ኮሚቴው ሰብሳቢ
እንዲሻሻልላቸው ጥያቄ አቀረበው ጥያቄዉ ወደኛ ሲመጣ መንግስትም በኮሮና ቫይረስ በሽታ ምክንያት እንደ አገር መረዳዳት አለባችሁ
አቶ ዘላላም አበበ እና ከዋና ዳይሬክተሩ ልዩ ረዳት አቶ መሰሉ ዋጋው ጋር ቆይታ ያደረግን ሲሆን ለተሻለ መረዳት ሙሉውን ቃለምልልስ
የሚል ኃሳብም አቅርቦ ስለነበር ስለቀረበ እንደ ኮሚቴ በመነጋገር ከመጋቢት ጀመሮ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዉስጥ ባሉት ወሮች ዉስጥ ሙሉ
እንደሚከተለው አቅርበነዋል፡፡
በሙሉ ኪራይ እንዳይከፍሉ አድርገናል፡፡
ከአቶ ሞገስ ፍቃዱ ጋር የተደረገ ቆይታ፤
ዜና መጽሔት፦ የኪራይ ዋጋ ስትቀንሱ ከሰራተኛዉ ጋር ተነጋግራችሁ በምግብ ላይ ዋጋ መጨመሩንና ለዚህ መፍትኄ የኪራይ መቀነሱ
ዜና መጽሔት፦ የመዝናኛ ክበብ ኮሚቴው አጠቃላይ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር ?
ትክክል መሆኑን አምነዉበታል ወይ? ከሕግ አንፃርስ ያስኬዳል ወይ?
አቶ አቶ
ሞገስ፦
የዚህየኪራይ
መስሪያማሻሻያ
ቤት የመዝናኛ
የተቋቋመዉ
ከካሳንችስምክነያቱም
ተዛዉረን እንደመጣን
ዓ.ም ሲሆን
በጊዜዉ
ሞገስ፦
ስናደርግክብበ
ለሰራተኛዉ
አላሳወቅንም፤
እያንዳንዱ ነሐሴ
አስቤዛ1
ላይቀን
ዋጋ2009
ሲጨምር እየሰበሰብን
እንጀራ
ሰራተኛዉ አገልግሎት የሚያገኝበት ምንም አይነት ቦታ በዙሪያዉ ስላልነበረ መዝናኛ ክብበ በማቋቋም የጨረታ ማስታወቂያ ወጥቶ ሮማን፣ አቤልና
ላይ፣ ድንች ላይ፣ ስጋ ላይ …..ዋጋ ጨምሯል፤ ኪራይ ልንቀንስ ነዉ እያልን መሰብሰብ አይጠበቀብንም፡፡ ኮሚቴ ነን ጥያቄዉ ሲቀርብ
ጓደኞቹ
የምግብ
ዝግጅት
ሽርክና
ማህበር
ጨረታዉን
አሸነፉ፡፡
የነበርነዉ
ኮሚቴዎች
እኔ፣ ወ/ሮ
ሂሩት፣ የለቀቁ
ወ/ሮ አመለወርቆ፣
ወ/ሮ አልማዝ፣
ተነጋግረን
ኪራይ
ቀንሰን
ቀሪውን
ኪራይ
እየተቀበልን
ባንክ በሰዓቱ
እናስገባለን፡፡
ከጊዜ
በኋላ ሰራተኛዉን
ሰብስበን
ኮሚቴዎች እንዲሟሉ
አቶ ስናደርግ
ግርማ እናሰራተኛዉ
ወ/ሮ አይሻ
ነበርን፡፡
በወቅቱ ጥሩ
ሰራተኛዉ
አማራጭ
የሚተዳደርበት
የመተዳደሪያ
ያሉት
ኮሚቴዎች
ናቸዉ የሚገለገልበትምንም
የሚቀርበዉ ምግብምአይነት
ተመችቶናል
ብሎስላልነበረ
ለለቀቁትኮሚቴዉ
አዲስ በመምረጥ
ጥሩ አገልግሎት
ደንብ፣
ስልጣንና
ተግባሩ
ምንድነዉ
ተነጋግረን
አላዘጋጀም፡፡
አሸንፈዉ ባቀረቡት
ሲመጡ ጥያቄ
ከግዥናመሰረት
ንብረትሰራተኛ
አስተዳዳር
ጋር በመነጋገር
እያገኘ
እንደሆነ
ገልጾልናል፡፡
ሌላዉየሚል
በአስቸኳይ
ጊዜ አዋጁ
የኪራይ ጨረታዉን
ክፍያ እንዲነሳላቸዉ
ቢሮ ስለማይገባና
በመስሪያ
ስራ ስለቆመ
ቤቱ ተገዝተዉ
ሰራተኛዉን
የነበሩማግኘት
ወንበሮች፣
ስለማንችል
የሻይ ማሽን
የኪራይ
እናክፍያ
ዉሃናእንዲነሳላቸው
መብራት በመስጠት
እንደ ኮሚቴ
የመጀመሪያዉ
ተነጋግረንጨረታ
ወስነናል፡፡
ዉል ከነሐሴ 1 ቀን 2009
ዓ.ምዜና
እስከ
መጽሔት፦
ጥር 30
ከዚሁ
2010
ጋር ተያየዞ ውል
ዓ.ም ከፈፀሙ
የሚቆይከ6
የውልወርሰነድ
በኋላ
ፈጽመን
ሰራተኛውን
ወደ ሥራ
ሳያማክሩ
ገቡ፡፡ የዉል
ኪራይ ሰነዱ
መቀነስና
ላይ እንደገና
ስራዉንመዋዋል
በሚሰራበት
ከሕግወቅት
አንፃርዉል
ተቀባይ
ያስኬዳል
የተረከባቸዉ
ወይ? እቃዎች ላይ ጉዳት ቢደርስ ዋስትና የሚሆን 5000 ብር እንዲያሲዙ አደረግን፡፡ የስራ ዘመናችን እስኪያልቅ ድረስ
ከመዝናኛ
አቶ ሞገስ፦
ክበቡ የሚገኘው
የጨረታ ዉሉ
ገቢ የሚያልቅበት
በወ/ሮ ሂሩት፣ጊዜ
ወ/ሮጥር
አልማዝ
30እና
ቀንወ/2010
ሮ አይሻ አካዉንት
ዓ.ም ከፍተን
ነዉ፤ ስለሆነም
ስናስቀምጥ
የዉሉ
ቆይተናል፡፡
ጊዜ ሲያልቅ በሰዓቱ የክበቡ ባለቤት
ዜና ነኝ
መጽሔት፦
የሚል አካል
የመዝናኛ
በአዲስክበቡን
መልክከማስተዳደርና
ካላሳደሰ ውሉበየጊዜው
እራሱን ያድሳል
እየተቆጣጠሩ
ማለትም
ሰራተኛውን
በነበረበት ተጠቃሚ
ይቀጥላል፤በሚያደርግ
ሕጉም ይደግፈዋል፡፡
መልኩ ሥራዎችን
ሰራተኛዉን
ከመስራት
ሳናሳዉቅ
አንፃር
ቅናሽ
ማድረጋችን
ተገቢነት? አለዉ፡፡ ምክንያቱም የክበቡ ሰራተኞች አስቤዛ ስለጨመረ የምናቀርበዉ አገልገሎት ላይ ዋጋ ካልጨመርን
የተሰሩ
ሥራዎች
ምን ይመስላሉ
ለቀዉ
እንዳየሄዱና
እንዳይዘጋ
ስለነበረ
እንደኮሚቴ
በመነጋጋር እንጀራዉ
የኪራይ ቅነሳ
ማድረጋችን እና
አቶ አያዋጣንም
ሞገስ፦ ይሄንንየሚል
ሥራ ጥያቄ
ስንሰራ ሲያነሱ
ሰራተኛዉ
መርጦን
ኃላፊነት ወስደን
ነዉ፤ስጋት
በጋራም
ባንነጋገር
ጥራትን በተመለከተ
የት እንደሚጋገር
ለሰራተኛዉ
ኪዚህ ዉጭ ምግቦች
ሌላ አማራጭ
ስላልነበረ
በሰዓቱ
ትክክልቸክ
ነበርለማድረግ
ብለን እናምናለን፡፡
ዉስጥ
በመግባት የሚዘጋጁት
ጥራታቸዉ
ምንእንደኛ
ያህል ነዉ
የሚለዉን
ሞክረናል፡፡ የኪራይ ዋጋ በመቀነስ የሚሰጡ አገልግሎቶች
ላይ ጭማሪ
ዜና መጽሔት፦
እንዳይደረግ
ሌላዉ
በማድረግ
ወል ከተገባበት
ሰራተኛዉ
ጊዜተጠቃሚ
ጀምሮ ወርኃዊ
እንዲሆን
ኪራይም
ለማድረግ
ተቀንሶ
ሞክረናል፡፡
የመዝናኛ ክበቡን ላይ ከ 100 ፐርሰንት በላይ የምግብ ዋጋ
ዜና ጭማሬ
መጽሔት፦
ተደርጓልና
የመዝናኛ
ይሄ ሲሆን
ክበቡንኮሚቴው
በመጀመሪያ
ምን ይሰራ
ጫራታው
ነበር ? ወርኃዊ ኪራይ 2500 ብር ሆኖ ውል ከተፈፀመ ከስድስት ወር በኋላ ወደ
አቶ ሞገስ፦ብር
የኪራይ
እንደተደረገምክንያቱ
የመዝናኛምንድን
ክበቡ በሚሰጣቸዉ
አገልግሎቶች
እንደኮሚቴ
በጋራ ቁጭ
ብለን አላየንም፡፡
ነገር ግንላይ
1500
ዝቅ ማሻሻያ
እንዲል ተደርጓልና
ነዉ?አቶ ሞገስ፦
ሥራዉ ላይ
ተጀምሮ
ሰራተኛዉም
ተጠቃሚ
ሆኖ ሳለ በመሐል
በተናጠል
ክትትል
ሞክሬያለሁ፤
እኔምሰራተኞች
ተጠቃሚ ዋጋ
ስለሆንኩ
የዋጋ ጭማሪ
መደረጉን
አላውቅም፡፡
የምግብ አስመርተዉ
ዋጋ ላይ
የእንጀራና
የሌሎች
ዋጋለማደረግ
ስለጨመረ
የመዝናኛ ክበቡ
እንጨምራለን
ብለዉ
ጥያቄ ሲያቀርቡ
ከዋናከሰራተኛዉም
ዲይሬክተሩ በደበዳቤ
መደረጉን
በተመለከተ
የደረሰኝ
የለም፡፡
ለኛ ጭማሬ
እንዲያመጡ
አደረግን፡፡
እኛም በወቅቱ
እንደ ኮሚቴ
ዋጋቅሬታ
መጨመር
እንደሌለባቸዉ ተነጋግረን እንደመፍትኄ የወሰድነዉ የክራይ ዋጋ መቀነስ ሲሆን ቃለ
መጽሔት፦
የመዝናኛ
ክበቡን የውል ጊዜውን ጨርሶ ጫራታ ሳይወጣ አሁንም በዘፈቀደ ዋጋ እየጨመረ ሰራተኛው እየተጠቀመ
ጉባዔዜና
በመያዝ
2500
የነበረዉን
ባለመሆኑ ኮሚቴው በዚህ ላይ ምን ይላል?
አቶ ሞገስ፦ እንደኮሚቴ ከመስከረም 2013 ጀምሮ ሥራ አቁመናል፤ በሥራ ዘመናችን የሰራናቸዉን እና የሰበሰብነዉን የገንዘብ
መጠን ብሎም በእኛ ምትክ ሌላ ኮሚቴ እንዲቋቋም ለዋና ዳይሬክተሩ ልዩ ረዳት ለአቶ መሰሉ ዋጋው አሳዉቀናል፡፡ ከመስከረም
2013 ዓ.ም ወዲህ ክበቡን በተመለከተ ያለው ነገር እኛን አይመለከትም፡፡
ዜና መጽሔት፦ አዲስ የተመረጠ ኮሚቴ ጋር ርክክብ ፈፅማችኋል ወይ? አሁን የመዝናኛ ክበቡን በባለቤትነት የሚያስተዳድረው ማን ነው?
አቶ ሞገስ፦ በእኛ ምትክ አዲስ ኮሚቴ እንዲመረጥ እና እርክክብ እንድናደርግ ለአቶ መሰሉ ሪፖርት አድርገናል፡፡ ነገር ግን የመዝናኛ ክበቡን
የሚመራ ኮሚቴ እንዲመረጥ ሰራተኛዉን ሰብስበዉ የሶሻል ኮሚቴ ብቻ እንዲመረጥ አድርገዉ የመዝናኛ ክበቡንም አብሮ እንዲያስተዳድር
ነዉ ያደረጉት፡፡ በጥቅሉ ርክክብም አላደረግንም፤ የመዝናኛ ክበቡን ገንዘብ የሶሻል ኮሚቴዉ ወደኛ አዛዉሩልን የሚል ጥያቄ አቅርቦልን ከዋና
ዳይሬክተሩ በደበደዳቤ ካልተጻፈልን በማለት አላስተላለፍንም፡፡
ዜና መጽሔት፦ የመዝናኛ ክበቡን ገንዘብ አሁን በማንና በምን ሁኔታ ላይ ይገኛል?
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አቶ ሞገስ፦ የመዝናኛ ክበቡ ገንዘብ በአመለወርቅ አበበ፣ በሂሩት ተሸመ እና በአይሻ እስማኤል በሶስቱ የኮሚቴ አባላት በጋራ አካዉንት
106975.26/ አንድ መቶ ስድሰት ሽ ዘጠኝ መቶ ሰባ አምስት ብር ከሃያ ስድስት ሳንቲም / በጋራ አካዉንት ይገኛል፡፡ ሁለቱ በስማቸው
አካውንት የተከፈተ የኮሚቴ አባላት መስሪያ ቤቱን የለቀቁ ሲሆን አሁን በተቋሙ የምትገኘው አይሻ እስማኤል ብቻ ናት፡፡
የመዝናኛ ክበቡን ነባሩ ኮሚቴ ስራ ካቆመ በኋላ የሶሽያል ኮሚቴዉ እያስተዳደረዉ ነዉ የሚሉ ኃሳቦች ስለሚነሱ በዚህ ዙሪያ ግልጽ የሆነ
መረጃ ለሰራተኛዉ ይኖረው ዘንድ ከሶሻል ኮሚቴው ሰብሳቢ ከአቶ ዘላለም አበበ ጋርም አጭር ቃለ-ምልልስ አድረገናል፡፡
ዜና መጽሔት፦ ሶሻል ኮሚቴዉ ከመዝናኛ ክበቡ ጋር ያለዉ ግንኙነት ምን ይመስላል?
አቶ ዘላለም፦ በመስሪያ ቤቱ ያለዉ የመዝናኛ ክበብ ለመረዳጃና እድር ማህበሩ አንዱ የገቢ ምንጭ መሆን አለበት በሚል በመተዳደሪያ
ደንባችን ላይ አቅርበን ሰራተኛዉን

አጸድቀናል፡፡ ይሁን እንጅ ከዚህ በፊት ከነበረዉ ኮሚቴ ምን እንደሰሩ፣ ምን ያህል ገንዘብ

እንደሰበሰቡ እና እኛ ማስተዳደር እንዳለብን የሥራና የንብረት እርክክብ ስላላደረግን ከመዝናኛ ክበቡጋር ከአገልግሎት አሰጣጥ፣ ከዉል
ማሳደስና ከኪራይ ጋር በተመለከተ ምንም አይነት ያደረግነዉ ቀጥተኛ ተሳትፎ የለንም፡፡ የመዝናኛ ክበቡን ገንዘብ ለእድርና መረዳጃ
ማኅበሩ ለመጠቀም የእድርና መረዳጃ ማህበር አባል ያልሆኑ ሰራተኞች ስላሉ በዚህ ዙሪያ ዉሳኔ ለማስወሰን ሚያዚያ 26/2013 ዓ/ም
ስብሰባ ተጠርቶ ሰራተኛዉ አልተገኘም፡፡ በአጭር ጊዜ ሰራተኛዉን ሰብስበን ለማስወሰን እቅድ ይዘናል፡፡
በመጨረሻም በሰራተኛው የተሰጠውን ኃላፊነት ጊዜዬ አልቋል በሚል ከመስከረም 2013 ዓ.ም ጀምሮ ሥራ አቁሜአለሁ
ያለዉን ኮሚቴ ሪፖርት የተቀበሉትና የእድርና መረዳጃ ማኅበር እንዲቋቋምና ማኅበሩን የሚያስተዳድር ኮሚቴ እንድሁም የማኅበሩን
መተዳደሪያ ደንብ በተመለከተ ሰራተኛ እንዲሰበሰብና እንዲጸድቅ አድርገዋል ከተባሉት ከአቶ መሰሉ ዋጋዉ ጋርም ቆይታ አድርገናል፡፡

ዜና መጽሔት፦ መዝናኛ ክበቡ አሁን ላይ ማነዉ በኃላፊነት የሚያስተዳድረዉ ?
አቶ መሰሉ፦ መዝናኛ ክበቡን በተመለከተ ገቢውንም፣ ወጭውንም ሆነ አገልግሎት አሰጣጡን የሚመለከተው የመዝናኛ ክበቡን
የሚያስተዳድረው ኮሚቴ ነዉ፡፡ የመዝናኛ ክበቡን በተመለከተ የተሰጠኝ ኃላፊነት የለም፡፡ ግን የኮሚቴ አባላት ስራ ካቆሙ በኋላ
አንዳንድ የካፌዉ ተጠቃሚዎች ምግብና ትኩስ መጠጥ ላይ የዋጋ መጨመር እየታዬ ስለሆነ ዋና ዳይሬክተሩ ጋር ተነጋግራችሁ
ማስተካከያ ብትሰጡ የሚል ኃሳቡ እንደቀረበ ወዲያውኑ የኮቪድ ወረርሽኝ በሽታ መጣ፡፡ ኮሚቴዉ ኪራይን በተመለከተ በኮቪድ
ወረርሽኝ ምክነያት ሌላ መስሪያ ቤቶች ኪራይ አይቀበሉም እኛም ኪራይ መተዉ አለብን በሚል ማንንም ሳያማክር በራሱ ነው ኪራይ
እንዳይከፍሉ ያደረገው፡፡ ከዚያ በኋላ የመስሪያ ቤቱ ሶሻል ኮሚቴ ሲቋቋም ለእድርና መረዳጃ ማኅበሩ ከአባላት መዋጮ በተጨማሪ
የመዝናኛ ክበቡ እንደ አንድ የገቢ ምንጭ መሆን አለበት የሚል በመተዳደሪያ ደንባቸዉ አካተዉ እንዲጸድቅ አመጡ፡፡ ይህንን መሰረት
አድርገን ሰራተኛዉን እንሲሰበሰብ አደረግን ሰራተኛዉ የመዝናኛ ክበቡ ገቢ በተመለከተ የሚያዝዘው ኮሚቴው ነው፤ ኮሚቴው ደግሞ
የአገልግሎት ጊዜዉን ጨርሷል እስካሁን ምን ያህል ብር እንዳለው አይታወቅም፡፡ በፊት የነበሩ ሁለት የኮሚቴ አባላት የባንክ ደብተር
በጃቸዉ እንዳለ መስሪያ ቤቱን ለቀዋል የሚሉ ጥያቄዎች ከሰራተኛው ተነሱ፡፡ ከዚህ በመነሳት ሁሉም ሰራተኛ የመዝናኛ ክበቡን በባንክ
አካዉንት ያለ ገንዘብ መጠን አጣርቼ እንዳቀርብ ኃላፊነት ተሰጠኝ፡፡ የባንክ ደብተሩ በሥሟ የተከፈተው ወ/ሮ አይሻ በዋና ዳይሬክተሩ
በዶ/ር ጠርዙ አማካኝነት ደብዳቤ ተጻፎ ያለውን የገንዘብ መጠን እንድታሳውቅ በተጠየቀችው መሰረት 106975.26/ አንድ መቶ
ስድሰት ሽ ዘጠኝ መቶ ሰባ አምስት ብር ከሃያ ስድስት ሳንቲም / በባንኩ አካዉንት እንዳለ አሳወቀች፡፡ ያንን መሰረት አድርገን
በማስታወቂያ ሰራተኛው እንዲያውቀው አድርገናል፡፡ የመዝናኛ ክበቡን ገቢ ወደ ሶሻል ኮሚቴው ለማድረግ እና ማን ያስተዳድረዉ
ለማለት ሁሉም ሰራተኛ የእድርና መረዳጃ አባል ስላልሆነ የመዝናኛ ክበቡን ገቢ ወደ ሶሻል ኮሚቴው ለማድረግ ሰራተኛውን ሰብሰቦ
በማነጋገር ይሁንታ ማግኘት ስለሚያስፈልግ ቀጣይ ከሚመለከታቸዉ ጋር በመነጋገር እልባት ለመስጠት እንሰራለን፡፡ ነባሩ ኮሚቴ የስራ
ዘመናችንን አጠናቀን በደብዳቤ
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ለአቶ መሰሉ ሪፖርት አድርገናል የተባለው ግን ውሸት ነው፡፡ በአጠቃላይ መታወቅ ያለበት የሶሽል ኮሚቴ እና የመዝናኛ ክበቡ ሁለቱም የተለያዩ
ናቸው፡፡ አሁን ላይ የመዝናኛ ክበቡን የሚያሰተዳድው አካል የለም፡፡

በአጠቃላይ ከላይ ካደረግናቸው ቃለምልልሶች መረዳት እንደሚቻለው በክበቡ ዙሪያ ግልፅ የሆነ አሰራር የለም፤ የክበቡ ሰራተኞች
የአገልግሎት ጊዜያቸውን ከጨረሱ የቆዬ ሲሆን ካፌውን በባለቤትነት የሚያስተዳድር አካል ባለመኖሩ ውል አላደሱም፤ ጨረታም
አልወጣም፡፡ መዝናኛ ክበቡም የቤት ኪራይ ተቀንሶለት፤ በመስሪያ ቤቱ ተገዝተዉ የነበሩ ወንበሮች፣ የሻይ ማሽን እና ውኃና መብራት
በተቋሙ ተሸፍኖለት ጭምር ካፌውን በባለቤትነት የሚያስተዳድር አካል አለመኖሩን እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀም በሚሰጣቸው
የምግብ አገልግሎቶች ላይ የተጋነነ የዋጋ ጭማሬ ማድረጉን እኛም በቅኝታችን አረጋግጠናል፡፡ ይሄን በተመለከተ ዋና ዳይሬክተሩን፣
የሚመለከታቸውን የሥራ ኃላፊዎች በማናገር እና የሌሎች መ/ቤቶችን የመዝናኝ ክበብ ተሞክሮዎችን በመቃኜት በቀጣይ እትማችን
የምናቀርብ ይሆናል፡፡

ለተቋሙ የድጋፍ ሰጪ ሰራተኞች ስልጠና ተሰጠ፤

የእንስሳት መድኃኒት መኖ አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን የስራ አካባቢ የሙያ ደህንነትና ጤንነት እንዲሁም የኮቪድ 19
የሰው ኃብት ልማት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ለተቋሙ ድጋፍ ወረርሽኝን በመከላከልና በመቆጣጥር ላይ ያተኮረ በባለሙያዎች
ሰጪ ሰራተኞች በተለይም ለጥበቃ፤ለፅዳት፤ለፀሃፊ፤ለተላላኪና ገለፃ ከቀረበ በኋላ ከሰልጣኞች ለተነሱ አስተያየቶችና ጥያቄዎች
ሌሎች የቢሮ ሰራተኞች በቢሾፍቱ ከተማ ስልጠና ተሰጠ፡፡
ሰፊ ማብራሪያ ተሰጥቶባቸው መግባባት ላይ ተደርሶባቸዋል፡፡
ስልጠናውን በንግግር የከፈቱት የባለሥልጣን መ/ቤቱ የሰው ኃብት ያነጋገርናቸው የስልጠናው ተሳታፊዎችም እንደ ተቋም ይህን
ልማትና አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ አበበ ለማ መሰል ስልጠና መካሄዱ በአዋጁና በመመሪያው ላይ እንዲሁም
ሲሆኑ የስልጠናውን ዋና ዓለማ የፌደራል የመንግስት ሰራተኞች ከስራ አካባቢ የሙያ ደህንነትና ጤንነት ጋር በተያያዘ የነበረብንን

አዋጅ ቁጥር 1064/2010 እና የስራ አካባቢ የሙያ ደህንነትና የዕውቀት ክፍተት እንዲሞላ ያደረገ በመሆኑ በቀጣይ
ጤንነት እንዲሁም የኮቪድ 19 ወረርሽኝን ለመከላከልና ለተግባራዊነቱ የበኩላቸውን ድርሻ እንደሚወጡ ተናግረዋል፡፡
ለመቆጣጥር እንዲቻል የሰራተኞቻችንን አቅም ለማሳደግ ነው አክለውም ባለስልጣኑ ቀጣይ የዕውቀት ክፍተትነ ሊሞሉ
የሚችሉ መሰል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን በመስጠት
ብለዋል፡፡

በውይይት መድረኩ ላይም የፌደራል የመንግስት ሰራተኞች አዋጅ የሰራተኛውን አቅም ሊያጎለብት የሚችል ስራ ሊሰራ እንደሚገባ
ተናግረዋል፡፡
ቁጥር 1064/2010 ፤ የትምህርትና ስልጠና መመሪያ እና

ቅጽ 1 ቁጥር 2

« እኛ በተቀመጠው መመሪያ መሰረት ነው አገልግሎት እየሰጠን ያለነው!»
ህዳር 20 ቀን 2009 ዓ/ም
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አቶ ፍቅሬ ኃ/ስላሴ

የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክተር

አገልግሎታቸውን የጨረሱ ንብረቶች የመንግስት ግዥና ንብረት
አስተዳደር መመሪያ በሚፈቅደው መሰርት የሚወገድበትን አግባብ
ያከናውናል፡፡ በተጨማሪም የጥበቃ፣ የፅዳት፣ የመልዕክትና የፎቶ ኮፒ
አገልግሎት እንሰጣለን፡፡ ዳይሬክቶሬቱም እነዚህን ቡድኖች በበላይነት
የመቆጣጠርና የመከታተል ሥራዎችን ይሰራል፡፡
ዜና መጽሔት፦ በሥራ ክፍሉ ከግዥ መጓተት እና ከንብረት አስተዳደር ጋር
በተያያዘ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚከናወኑ ተግባራት ምን

የእንስሳት

መድኃኒት

መኖ

አስተዳደርና

ቁጥጥር

ባለሥልጣን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት ለሚያዘጋጀው
ዜና መጽሔት የዚህ ወር እትም ከግዥ መገጓት፣ ከንብረት
አስተዳደር፣ በክፍሉ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ከሚነሱ
ቅሬታዎች ጋር በተያያዘ ከባለሥልጣኑ የግዥና ንብረት
አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ፍቅሬ ኃ/ሥላሴ
ጋር ቆይታ አድርጓል፡፡ ለአንባቢያን በሚመች መልኩ
እንደሚከተለው አቅርበነዋል፤ መልካም ንባብ፡፡

ይመስላሉ?
ፍቅሬ፡- እንደሥራ ክፍል የግዥ መጓተት እንዳለ በተደጋጋሚ ገምግመናል፤
አጠቃላይ የመንግስት መ/ቤቶች ግዥ የሚፈፀመው በመንግስት ግዥ
ኤጀንሲ አስተዳደር መ/ቤት በኩል ሲሆን እኛ የመንግስት ባለበጀት መስሪያ
ቤት በመሆናችን ከየሥራ ክፍሉ ፍላጎቶችን ጠይቀን ወደ እቅድ ቀይረን
እቅዳችንን ለመንግስት ግዥ ኤጀንሲ እናቀርባለን፡፡ የመንግስት ግዥ
ኤጀንሲ ከሁሉም መ/ቤት እቅዱን ተቀብሎ ጨራታ አውጥቶ ከአሸናፊው
ተቋም ግዥ እንድንፈፅም በሚሰጠን መመሪያ መሰረት ነው ግዥ፤ በእኛ

ዜና መጽሔት፦ የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት

በኩል ግዥ የምንፈፅመው የመንግስት ግዥ ኤጀንሲ መግዛት ያልቻለውንና

ዳይሬክተር አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ ምንድን ነው?

ለሥራ በጣም አጣዳፊ የሆኑ በፒቲ ካሽ የሚገዙ ግዥዎችን ብቻ ነው፡፡

ፍቅሬ፡- የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት በግዥና

ከዚያ በዘለለ በግዥ መስተጓጎል ችግር ሲገጥመን ለግዥ ኤጀንሲ

ንብረት፣ ጠቅላላ አገልግሎት፣ ትራንስፖርትና ስምሪት

የገጠመንን ችግር ገልፀን እነሱ መግዛት ካልቻሉ እኛ መግዛት እንድንችል

እንዲሁም ንብረት አስተዳደር በሚባሉ 4 ቡድኖች

ፍቃድ እንዲሰጠን በደብዳቤ ጠይቀን ሲፈቀድልን ግዥ እንፈፅማለን፡፡

የተዋቀረ ነው፡፡ እነዚህ 4 ቡድኖች ለባለሥልጣኑ
የአቅርቦት

ስራዎችንና

አገልግሎቶችን

በመስጠትና

የተቋሙን ንብረት በማስተዳደር የመንግስት ንብረት
ከብክነት በጸዳ መልኩ ለታለመለት አገልግሎት እየዋለ
መሆኑን በማረጋገጥ እና ጥገና በመስጠት ተልዕኳቸውን
ይወጣሉ፡፡

ስለዚህ በተቋማችን የግዥ መጓተት ችግር ምክንያቶች የጥቅል ማዕቀፍ
ግዥ መዘግዬት፣ የሰው ኃይል እጥረት፣ የግዥ ጥያቄዎች በኤፍሚስ
ሲስተም መጠየቅ ስላለባቸው ከሥራ ክፍሎቹ ጥያቄው የመዘግዬት እና
ወደእኛም ሲመጣ ሲስተሙን በደንብ የሚጠቀሙ ግዥ ባለሙያዎች
ክፍተት መኖር ናቸው፡፡ እነዚህ ችግሮች ቢኖሩም በሥራ ክፍሉ በኩል
ሰራተኞች በቡድን እንዲሰሩና የእረፍት ቀናቸውን ማለትም ቅዳሜና
እሁድን ጨምሮ ተጠቅመው ግዥዎች በታቀደላቸው ጊዜ እንዲደርሱ
ከፍተኛ ጥረት
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ይደረጋል፡፡ ከንብረት አስተዳደር አኳያም የተቋሙ ንብረቶች

ንብረቶች በጨረታ የሚሸጡ ሲሆን የገማች ኮሚቴ ስላለ

ለእያንዳንዱ ተጠቃሚ ኮድ ተሰጥቶት ንብረቱ በየዓመቱ

የሚወገዱ እቃዎች መነሻ ዋጋ ጥናት አድርጎ የሚያቀርብ

በአግባቡ

አገልግሎት

የማይሰጥበት

ደረጃ

ላይ

መዋሉ

እየታየ

አገልግሎት

ሲሆን እኛም ይሄን መነሻ አድርገን በጨረታ የምንሸጥ

ላይ

ሲደርስ

ደግሞ

የማስወገድ

ይሆናል፡፡ ከንብረት ማስወገድ ጋር ተያይዞ በተቋማችን

አገልግሎት እንሰጣለን፡፡

ገማች፣ አስወጋጅና አፅዳቂ ኮሚቴዎች ስላሉ አንዱ

ዜና መጽሔት፦ ክፍሉ ለሙስና የተጋለጠ ነውና አሰራራችሁ

አንዱን እየተቆጣጠረና እየተናበቡ እንዲሄዱ በማድረግ

ከኪራይ

ብልሹ አሰራር እንዳይኖር ሥራዎችን እየሰራን ነው፡፡

ስብሳቢነት

በጸዳ

መልኩ

ለማከናወንና

የተገልጋዩቻችሁን እርካታ ለማሳደግ ምን እየሰራችሁ ነው?
ፍቅሬ፡- በባለሥልጣን መ/ቤቱ ለኪራይ ሰብሳቢነትና ለብልሹ
አሰራር ተጋላጭ የሥራ ክፍሎች ተብለው ከተለዩት ውስጥ
አንዱ የግዥና ንብረት አስተዳደር ዳይሬክቶሬት አንዱ ነው፡፡
እኛም እንደክፍል ችግሩን ለመከላከል በእቅድ ይዘን እየሰራን
ነው፡፡ በእቅዱ ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ ያደርጉናል ብለን
ከለየናቸው

መካከል

የግዥ

ሥርዓታችን፣

የንብረት

አስተዳደራችን፣ የነዳጅ አጠቃቀማችንንን ለአብነት ማንሳት
ይቻላል፡፡

ስለሆነም

የግዥ

አሰራራችን

መመሪያውን

የተከተለ፣ ከብልሹ አሰራር የፀዳ እንዲሆን ክፍተኛ ትኩረት
ሰጥተን እየሰራን ነው፡፡ በዚህም ግዥዎች በሙሉ በጠቅል
ግዥ፣ በማዕቀፍና በግልፅ ጨረታ እንዲፈፀሙ ማድረግ፤
ከፕርፎርማ ጋር ተያይዞ ለሚፈፀሙ ግዥዎች በተቋሙ
የተቋቋመው የግዥ ኮሚቴ የገብያ ጥናት በማድረግ እና በግዥ
ባለሙያው የመጣውን ፐርፎርማ በ3ኛ ወገን የማጣራት

ከነዳጅ

አጠቃቀም

አኳያ

ያለውን

ብልሹ

አሰራር

ለመከላከል በምርታማነት ማሻሻያ ተቋም አማካኝነት
እያንዳንዱ ተሸከርካሪ በሊትር የሚሄደውን ኪሎ ሜትር
ካወቅን በኋላ የትራንስፖርትና ስምሪት ክፍል ይሄን
እያረጋገጠ ለሹፌሮች ነዳጅ እንዲቀዳ ያደርጋል፡፡ እኔም
ስፈርም ይሄንኑ እያረጋገጥኩ በመሆኑ ችግሩን ለመቅረፍ
እየሰራን ነው፡፡ በአጠቃላይ በሥራ ክፍሉ የሚታየውን
ሙስናና

ብልሹ

አሰራር

ለማስወገድ

ከዚህ

በላይ

የጠቀስኳቸውን ተግባራት እያከናወንን ቢሆንም አሁንም
በቂ ባለመሆኑ የቁጥጥር ሥራችንን በተጠናከረ መንገድ
በቀጣይ ማስኬድ ይኖርብናል የሚል እምነት ይዘን እየሰራን
ነው፡፡
ዜና መጽሔት፦ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሹፌሮች መስክ ሆነው
አዲስ አበባ በኩፖንና በአቢሲኒያ ካርድ ነዳጅ ይቀዳሉ
ይባላልና ከአሰራር አንፃር ይሄ እንዴት ይታያል?

ሥራዎች እንዲሰሩ በማድረግ ብልሹ አሰራሮችን ለመከላከል

ፍቅሬ፡-

እየሞከርን ነው፡፡ በዚህም የተሸለ ውጤት እየተገኘ ቢሆንም

እንደሞከርኩት ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ በመሆኑ በሊትር

ካለብን የሰው ኃይል እጥረት የተነሳ በሁሉም ግዥዎቻችን

ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተሸከርካሪዎች ይሄዳሉ የሚለውን

ላይ ይሄን ተግባራዊ ማድረግ አልቻልንም፡፡ ሌላው ከንብረት

በገለልተኛ አካል አስለክተን ችግሩን ለመከላከል እየሰራን

አስተዳደርና

የተከተለ

ነው፡፡ እንደተቋም ለከተማ ሲሆን አቢሲኒያ ካርድን

እንዲሆን በተኩረት እየተከታተልንና እየገመገምን ሥራዎችን

እንጠቀማለን፤ አቢሲኒያ ካርድ የምንጠቀምበት ምክንያት

ለመስራት እየሞከርን ነው፡፡

መረጃው ስለሚያዝ፣ የተቀዳውን ነዳጅ ማጭበርበር

አወጋገድ

ሥራችንም

መመሪያ

ስለማይቻል

ነዳጅን

በተመለከተ

ከላይ

ለመግለጽ
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ንብረቶች
በጨረታ
የሚሸጡ
ሲሆን
ስላለ የሚወገዱ
እቃዎች መነሻ ዋጋ ጥናት አድርጎ የሚያቀርብ ሲሆን እኛም ይሄን መነሻ
ለቁጥጥር
የተሻለ
መፍትሄ
ነውየገማች
በሚል ኮሚቴ
ነው፡፡ ሌላው
ከከተማ ውጭ
ጋር ተጣጥሞ የተዘጋጀ ነው ተብሎ ይታመናል ወይ?
አድርገን
በጨረታ
የምንሸጥ
ይሆናል፡፡
ከንብረት
ማስወገድ
ጋር
ተያይዞ
በተቋማችን
ገማች፣ አስወጋጅና አፅዳቂ ኮሚቴዎች ስላሉ አንዱ
ሲሄዱ የነዳጅ በጀት ከሌለና ከእኛ የምንጠቀም ከሆነ ኩፖን መስክ
ፍቅሬ፡እንደተቋም
ጀምሮ በማኔጅመንቱ
አንዱን
እየተቆጣጠረና
እንዲሄዱ
በማድረግ
ብልሹ አሰራር
እንዳይኖር
ሥራዎችን
እየሰራንሥራ
ነው፡፡ስንጀምር
ከነዳጅ አጠቃቀም
አኳያ ያለውን
ለሚሄደው
ባለሙያእየተናበቡ
በመስጠት
እንዲጠቀሙ
እናደርጋለን፡፡
ከሹፌር
ይሄንተሸከርካሪ
ያህል ሊትር
ተወስኖ
መኪና
ብልሹ አሰራር ለመከላከል በምርታማነት ማሻሻያ ተቋም አማካኝነት እያንዳንዱ
በሊትር ይሰጣቸው
የሚሄደውን ተብሎ
ኪሎ ሜትር
ካወቅን
በኋላ
ጋር የሚሄደው ባለሙያ ኃላፊነት ወስዶ ተሸከርካሪው በኪሎ ሜትር
ለሚያሽከረክሩ
ይሰጥ ነበር፡፡በመሆኑ
በቅርቡችግሩን
ግን
የትራንስፖርትና ስምሪት ክፍል ይሄን እያረጋገጠ ለሹፌሮች ነዳጅ እንዲቀዳ ያደርጋል፡፡
እኔም የሥራ
ስፈርምኃላፊዎች
ይሄንኑ እያረጋገጥኩ
ምን ያህል እንደሚሄድ ተሰልቶ እንዲያወራርድ ይደረጋል፡፡ ነገር ግን
የሰራነው በማኔጅመንት ውሳኔ የነበረውን ከውስጥ ኦዲት ጋር
ለመቅረፍ
እየሰራን
በአጠቃላይ
በሥራ ክፍሉበመስክ
የሚታየውን
ሙስናና
አቢሲኒያ
ካርድነው፡፡
ከከተማ
ውጭ ስለማይሰራ
ስራችን
ይሄን ብልሹ አሰራር ለማስወገድ ከዚህ በላይ የጠቀስኳቸውን ተግባራት
በመነጋገር
መመሪያ ይኖርብናል
ቢዘጋጅ ይሻላል
እያከናወንን
አሁንምከዚሁ
በቂ ባለመሆኑ
የቁጥጥር
ሥራችንን
በተጠናከረ
መንገድ የውስጥ
በቀጣይ ማስኬድ
የሚል በሚል
እምነትየሕግ
ይዘን
መጠቀምቢሆንም
አልቻልንም፡፡
ጋር ተያይዞ
ሹፌሮች
መስክ ሆነው
ቅርጽ ይዞ ወጥቷል፡፡ እያንዳንዱ ተሸከርካሪ በኪሎ ሜትር ምን
እየሰራን ነው፡፡
አዲስ አበባ በኩፖንና በአቢሲኒያ ካርድ ነዳጅ ይቀዳሉ የሚለው ጥያቄ
ይሄዳልካርድ
የሚለው
በትራንስፖርት
ስምሪትአንፃር
ክፍል
ዜና መጽሔት፦ ከዚሁ ጋር ተያይዞ ሹፌሮች መስክ ሆነው አዲስ አበባ በኩፖንናያህል
በአቢሲኒያ
ነዳጅ ይቀዳሉ
ይባላልና ከአሰራር
ይሄ
በኪሎሜትር ስለሆነ የምንቆጣጠራቸው ችግር አይኖረውም ብለን
ስለሚታወቅ በዚያ መሰረት ነው ተሰልቶ የሚሰጣቸው፡፡ በዚህ
እንዴት
ይታያል?
እናምናለን፡፡
መኃል ግን አዳዲስ ተሸከርካሪዎች ከግብርናም ሆነ ከሌላ አካል
ፍቅሬ፡- ነዳጅን በተመለከተ ከላይ ለመግለጽ እንደሞከርኩት ለብልሹ አሰራር ተጋላጭ በመሆኑ በሊትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር ተሸከርካሪዎች
ዜና መጽሔት፦ ሹፌር መስክ አበል ላይ ሆነው ተሸከርካሪዎቻቸው
ስናገኝና ለሥራ ኃላፊ ስንሰጥ መኪናው በሊትር ምን ያህል
ይሄዳሉ የሚለውን በገለልተኛ አካል አስለክተን ችግሩን ለመከላከል እየሰራን ነው፡፡ እንደተቋም ለከተማ ሲሆን አቢሲኒያ ካርድን እንጠቀማለን፤
ጋራዥ ይገባሉና ከሕግና አሰራር አንፃር ተገቢ ነው ወይ?
ኪሎ ሜትር ሊሄድ ይችላል የሚለው ጥናት ስለሚዘገይ ቀድሞ
አቢሲኒያ ካርድ የምንጠቀምበት ምክንያት መረጃው ስለሚያዝ፣ የተቀዳውን ነዳጅ ማጭበርበር ስለማይቻል
በነበረው መመሪያ ሲስተናገድ ሊቆይ ይችላል፡፡ ስለዚህ የጥናት
ፍቅሬ፡- እኛ የሥራ ክፍሎች በሚጠይቁት መሰረት ተሸከርካሪ
መዘግዬት ካላጋጠመ በስተቀር ከመመሪያ ውጭ ሥራዎች
እንመድባለን፤ ስለዚህ አበል የሚፈቀደው በሌላ ክፍል በመሆኑ ይሄን
እንዲሰሩ አንፈቅድም፡፡ በገንዘብ ሚኒስቴር ለኃላፊዎች
ኦዲት አድርጎ እርምጃ መውሰድ ያለበት የእኛ ክፍል አይደለም፡፡ ነገር
ተብሎ የተቀመጠ ነገር ባይኖርም በእነሱ መመሪያ ግን በሊትር
ግን ለምሳሌ ሹፌሩ ለ10 ቀን የመስክ ሥራ ይወጣና በ8ኛው ቀን
ምን ያህል ኪሎ ሜትር እንደሚሄድ ታውቆ ለዚያ ተመጣጣኝ
ተመልሶ መኪናው ሰርቪስ የሚያስፈልገው ከሆነ ጋራዥ እንዲገባ
ነዳጅ ማግኜት አለባቸው የሚል ነው፡፡ እናም በውስጥ
ይደረጋል፡፡ በዚህ ጊዜ የተነሳው ጥያቄ አይነት ችግር ሊያጋጥም
መመሪያ አዘጋጅተን ሥራዎችን በተሻለ መልኩ ለማስኬድ
ይችላል፡፡ በሌላ በኩል መስክ ሄዶ መንገድ ላይ ከተበላሸ መኪናው
እየሞከርን ነው፤ በጊዜ ሂደት ችግር አለበት ብለን ካሰብን
ተጭኖ መጥቶ ጋራዥ እንዲገባ ይደረጋል፡፡ በአጠቃላይ ግን እኛ
የውስጥ መመሪያውን መከለስ እንችላለን፡፡
የሚመለከተን የትራንስፖርት አገልግሎቱ ብቻ በመሆኑ ከአበል ጋር
ተያይዞ ያለውን መቆጣጠርና ማጣራት ብሎም ችግር ከተገኜ እርምጃ

ዜና መጽሔት፦ መኪና የተፈቀደላቸው የሥራ ኃላፊዎች

መውሰድ ያለበት ሌላ የሚመለከተው ክፍል ነው፡፡

ነዳጅ

ሲወስዱ

የተጓዙበት

ኪሎ

ሜትር

ሳይመዘገብ፣

የመኪኖቹን በኪሎ ሜትር የመሄድ አቅም ከግምት ሳያስገባ፣
ዜና መጽሔት፦ ለሥራ ኃላፊዎች ተብሎ የወጣው የነዳጅ አጠቃቀም
መመሪያ ከመፅደቁ በፊት መኪኖቹ በሊትር ምን ያህል ኪሎ ሜትር

መስክ ላይ ሆነውም ጭምር ተመሳሳይ ነውና ይሄ ከመመሪያ
አንፃር ተገቢ ነው ብላችሁ ታምናላችሁ ወይ?

እንደሚሄዱ ጥናት ሳይደረግ በወር 40 ሊትር ተብሎ ለሁሉም
መቀመጡ ከአሰራርና ከገንዘብ ሚኒስቴር መመሪያ

ፍቅሬ፡- የተነሳው ጥያቄ አግባብ ነው፡፡ በተለይ መስክ ሄዶ

የሚቆይ ኃላፊ ከሆነ የነዳጅ አጠቃቀሙ የሚቀንስበት ሁኔታ መኖር

ሜትር ጋር ተሰልቶና ምን ያህል ሊትር ነዳጅ ሊጠቀም

አለበት ብለን እናምናለን፡፡ እዚህ ላይ ግን ማን መስክ ነበር ወይስ

እንደቻለ ካመጣው ደረሰኝ ጋር የትራንስፖርትና ሥምሪት

አልነበረም የሚለውን የምንቆጣጠርበት ሥርዓት የለንም፡፡ በሌላ በኩል

ክፍል ጭምር እያረጋገጡ ነው ሥራዎችን የሚሰራው፡፡

ሥራ የሚበዛባቸው የሥራ ኃላፊዎች ደግሞ በወሩ ግማሽ ላይ

ዜና መጽሔት፦ በክፍሉ የሥራ አፈፃፀም በየጊዜው አይሞላም

ነዳጃቸው የሚያልቅበት ሁኔታ አለ፡፡ ስለዚህ ይሄን ለማጣጣም

የሚል አቤቱታ ይነሳልና ይሄ እውነት ነው ወይ? እውነት

ለሁሉም የሥራ ኃላፊ በወር በተመደበላቸው መሰረት ነው እየሰጠን
ያለነው፡፡ እኛ በተቀመጠው መመሪያ መሰረት ነው አገልግሎት
እየሰጠን ያለነው፡፡ ወደፊት ግን ከውስጥ ኦዲት እና ከሚመለከታቸው
ክፍሎች ጋር ተነጋግረን የመመሪያውን ክፍተት በማዬት በዘላቂነት
ለማስተካከል ሥራዎችን የምንሰራ ይሆናል፡፡

ከሆነስ ለምን?
ፍቅሬ፡- የሥራ አፈፃፀም አይሞላም በሚለው ሳይሆን
ይዘገያል

በሚለው

እስማማለሁ፡፡

ከላይ

ለመግለፅ

እንደሞከርኩት በእኛ የሥራ ክፍል 4 ቡድኖች ያሉ ሲሆን
እነዚህ ቡድኖች ናቸው የሥራ አፈፃፀም የሚሞላው፡፡ ከዚህ

ዜና መጽሔት፦ ከፍሉ ካለበት የሥራ ጫናና ክብደት አንፃር በተገቢው

አኳያ በተለይ የጠቅላላ አገልግሎት ሰፋ ስለሚልና በርካታ

ባለሙያና

ይመስላል?

በላይ ሰራተኞች ስላሉትና በቡድን የሚሞላው ላይም ቡድኑ

የባለሙያዎችን አቅም ከማጎልበት አኳያስ ምን የተሰራ ስራ አለ?

ያለመሟላት/ያለመገኜት/ ሁኔታ ስለሚኖር የሥራ አፈፃፀም

ቀጣይስ ምን ታስቧል?

በጊዜው ሞልቶ ማድረስ ስለሚቸግር መዘግዬት ሊኖር

መሳሪያ

የማደራጀት

ሥራው

ምን

ፍቅሬ፡- በተቻለ መጠን ሠራተኞቹን በቅጥርና በደረጃ እድገት
ለማሟላት፣ ለሠራተኞቹ ምቹ የሥራ ሁኔታ ለመፍጠር እና አስፈላጊ
መሳሪያዎችን ለማሟላት ተችሏል፡፡ በተጨማሪም የሰራተኞችን

ይችላል፡፡ ከዚህ ውጭ የሥራ አፈፃፀም አልተሞላልኝም
በሚል እኔ ጋር እስከአሁን የቀረበ ቅሬታ የለም፡፡
ዜና መጽሔት፦ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ወይም ቀረ የሚሉት

አቅም ለማጎልበት በተለይ ከኮቪድ በፊት የእርስ በእርስ መመማሪያ

ነገር ካለ?

መድረኮችን እንፈጥር ነበር፡፡ ከሌላ ተቋማት ልምድ የሚወስዱበትን

ፍቅሬ፡- የእኛ ክፍል ሰፊ በመሆኑና ሥራው ደግሞ በእኛ ክፍል

እና

ሥልጠና

ብቻ የሚያልቅ ባለመሆኑና የሌሎችን የሥራ ክፍሎችና

የሚወስዱበትን ሁኔታም እናመቻቻለን፡፡ በኮቪድ ምክንያት የአቅም

ባለሙያዎች ድጋፍ የሚጠይቅ ነው፡፡ ብዙዎች ሥራዎቻችን

ማጎልበት ሥራው እንዳይቋረጥ በማሰብ ለአዳዲስ ሰራተኞች ጭምር

በኮሚቴ የሚሰሩ በመሆኑ የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት

በቢሮ ሥልጠና በመስጠት ወደ ሥራ አስገብተናል፡፡

ሌሎች ክፍሎች እንደራሳቸው ሥራ ወስደውት ተባብረን

ዜና መጽሔት፦ ለነዳጅ ወጭ የሆነ ገንዘብ የሚወራረደው የተወሰደው

ብንሰራ የሚታዩ ችግሮችን መቅረፍ እንችላለን፡፡ ስለዚህ

ብር እና ኪሎ ሜትር ተሰልቶ ነውና ይሄን አሰራር በባለሥልጣን

ተባብረንና

መ/ቤቱ ወጥ በሆነ መንገድ ተግባራዊ እያደረጋችሁ ነው ወይ?

እፈልጋለሁ፡፡ ከዚህ ውጭ የሕዝብ ግንኙነት ክፍሉ መሰል

ከሥራ

አመራር

ኢኒስቲቲዩት

ጋር

በመሆን

ፍቅሬ፡- አዎ በትክክል ተግባራዊ እያደረግን ነው፡፡ ይሄን የሚቆጣጠረው
የእኛ ክፍል ብቻ ሳይሆን የነዳጅ ገንዘብ ከፋይናንስ ያወጣው የሥራ

ጥያቄዎችን

ተቀናጅተን

ማዘጋጀቱ

እንድንሰራ

ጥሬዩን

ሥራዎቻችንን

እንድንፈትሽና

እንድንነቃቃ ስለሚያግዝ በርቱ ለማለት እወዳለሁ፡፡

ክፍልና ባለሙያ ተሸከርካሪው ሲሄድ የነበረው ኪሎ ሜትርና ሲመለስ

ዜና መጽሔት፦ ለነበረን ጊዜ እናመሰግናለን!

ካለው ኪሎ

ፍቅሬ፡- እኔም አመሰግናለሁ!

ማቅረብ

አድኖ መግደል.....
ለፈገግታ ቢሆን
ሚስት፦ በሏ ጋር ትደውልና የማትረባ፤ ደደብ፤ የት
አባክ ነው ያለከው?
ባል፦ ፒያሳ ነኝ!

ካላወቁ ይወቁ
የአሜሪካንን የድል ሀውልት ለአሜሪካ ያበረከተች
ሀገር፡ ፈረንሳይ ነች።

ሚስት፦ እዛ ምን ትሰራለሀ?!

በቅርቡ አንዲት የአሜሪካን ከተማ ከሀዋሳ ከተማ ጋር
የእህትማማችነት ፊርማ ተፈራርማለች፤ ይህች
ባል፦ አንዴ ትዝ ካለሽ የሆነ ወርቅ ቤት አልጎበኘንም?
ከተማ ጃክሰን ስትሆን በሚሲሲፒ ግዛት ውስጥ
ሚስት፦ አስታወስኩት ውዴ!
ትገኛለች።
ባል፦ የወርቅ ሀብል አይተሽ ወደድኩት ስትይ ገንዘብ
አቶ ሙሉጌታ ይርጋ እና ሲስተር አሰጋሽ ጎሳ በጎንደር
ሳገኝ እገዛልሻለው አላልኩም?
ከተማ ላይ በተካሄደ የጤና ጉባኤ ላይ
በተደጋጋሚ ጊዜ ደም በመለገስ አሸናፊ ነበሩ፡፡
ሚስት፦ አዎ የኔ ፍቅር!
በዚህም መሰረት አቶ ሙሉጌታ 78 ጊዜ
ባል፦ ወርቅ ቤቱን አወቅሽው?
የለገሱ ሲሆን ሲስተር አሰጋሽ ደግሞ ከሴቶች
ሚስት፦ አዎ ወለላዬ!
66 ጊዜ በመለገስ ያሸነፉ ናቸው።
ባል፦ከእሱ አጠገብ ካለው ግሮሰሪ ነኝ ብሏት እርፍ!
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና
የሩሲያው ቭላድሚር ፑቲን በቅርቡ አንዲት
ሀገር ላይ ተገናኝተው ውይይት አድርገው ነበር፡
ኧረ አንችስ ቅሪብኝ!
ይህች ሀገር ቬትናም ነች።
እሷ፦ ስንጋባ ጫት መቃምህን ታቆማለህ.
በአለም ላይ ከ99 በላይ ፋብሪካዎች አሉ ከነዚህ
እሱ፦ እሺ
ውስጥ ስዊዘርላንድ ሲካ ግሩፕ በመባል
እሷ፦ ሲጋራም ማጨስ አትችልም
የምትታወቀው በሀገራችን ውስጥ አንድ
እሱ፦ እሺ
የኬሚካል ፋብሪካ አቋቁማለች፤ ቦታው ደግሞ
እሷ፦ የሰካራም ሚስት እንድባልም አልፈልግም
ሆለታ ላይ ነው።
ስለዚህ መጠጥም ማቆም አለብህ
በቅርቡ ሮቦቶች ለመንግስት ግብር ሊከፍሉ/ሊገብሩ
እሱ፦ እሺ
ይገባል ብለው ሀሳብ ያቀረቡት ታዋቂ ሰው፤
እሷ፦ ኧ!!! ...ሌላ ደሞ ምን ነበር?? አዎ! እያመሸህ
ቢልጌት ነበሩ።
መግባት አትችልም
በ2010 የአለም ዋንጫ ከፍተኛ ግብ
እሱ፦ እሺ
በማስቆጠር የወርቅ ጫማ ተሸላሚ የነበረው፡
እሷ፦ እም...ሌላ? ሌላ? ምንድነው የረሳሁት??? ሌላ
የምትተወው ነገር ምን ነበር???
እሱ፦ አንቺን ማግባት
የጅብ ችኩል....!
ሚስት አምሽታ ወደቤት እየገባች ነው፤ ወድያው
የመኝታ ቤቷን ከፍታ ስትገባ አልጋዋ ላይ ሁለት የተኙ
ሰዎችን ትመለከታለች፤ አራት እግሮች ከብርድ ልብሱ
ስር ወተው ይታያሉ፡፡ ከዚያም ወድያውኑ አጠገቧ
ያለውን ዱላ አንስታ ከብርድ ልብሱ ውስጥ ያሉትን
ሁለቱን ሰዎች ባላት ኃይል መደብደብ ትጀምራለች ፡፡
ወድያው መደብደቡን ታቆምና ወደ ሳሎን ቤት
ስትሄድ ባሏ ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ጋዜጣ ያነብ ነበር፡፡
ከዝያም ባልየው " hi darling...ቤተሰቦችሽ
መጥተው የኛ መኝታ ቤት ተኝተዋል ሰላም አልሻቸው
..?! ሲላት ሚስት በድንጋጤ እራሷን ስታ ወደቀች ::
የጅብ ችኩል ቀንድ ይነክሳል ማለት ይሄ አይደል!

የጀርመኑ ቶማስ ሙለር ነው።
የኢትዮጵያን ብሄራዊ ቡድን ለመጀመሪያ ጊዜ
ያሰለጠኑት ደግሞ አቶ ገመዳ ጉተማ ይባላሉ።
ምንጭ፡- ሳነብ ካገኜሁት

የወሩ ድንቅ ፎቶ

ከታላላቅ ሰዎች አባባል
ተስፋ

መቁረጥ

ምንግዜም

ሲሰማኝ

የእውነትና

በታሪክ

የፍቅር

ሁሉ
መንገድ

ማሸነፉን አስባለሁ! ማኅተመ ጋንዲ
በዚህች ምድር ላይ መኖር አደገኛነቱ የክፋት
መብዛት ሳይሆን ክፋትን ለመቀነስ ምንም
ጥረት ሲደረግ አለመታየቱ ነው! አንስታየን
ለኅልምህ እውን መሆን ትልቁ መሰናክል
የውድቀት ፍርኃት ነው! ፓውሎ ከልሆ

የወሩ ጥያቄዎች
በዓለም ላይ ትንሹ ወፍ ምን ይባላል?
የሰው አካል በየቀኑ ምን ያህል ትንፋሽ ይወስዳል?
በዩኔስኮ በአለም ቅርስነት የተመዘገቡ የኢትዮጵያ
ቅርሶች እነማን ናቸው?
የኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝዳንት ማን
ይባላሉ?
በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ሙዚቃቸውን
በሸክላ ያሳተሙ ማን ናቸው ?
እስረኞች አንድ መፅሃፍ እንብበዉ በጨረሱ ቁጥር
ከታሰሩበት ዓመት ላይ ሶስት ሶስት ቀን
የሚቀነስላቸው በየት አገር ነው?
የባለፈው እትማችን ጥያቄዎች መልሶች፤
1.አርምስትሮንግ እ.ኤ.አ ሐምሌ

21 ቀን

1969

2. ዋልት ዴዚ

3. ቻይና ፣ ፈረንሳይ ፣ ሩሲያ ፣ ታላቋ ብሪታኒያ ፣
አሜሪካ
4. ሻምበል አትሌት አበበ ቢቄላ.

5. ‹‹ወደፊት ገስግሽ ውድ እናት ኢትዮጲያ››
የጥያቄዎቹን መልስ በአካል ሕዝብ ግንኙነት ክፍል
በመምጣት ወይም በውስጥ መስመር 234
አድርሱን!

በዚህ ዓምድ ላይ እንዲወጣላችሁ የምትፈልጉትን አስደናቂ፣ አስቂኝ፣ ወይም አዝናኝ ጽሁፍ ወይም ፎቶግራፍ ብታደርሱን ከምስጋና ጋር እናስተናግዳለን

