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መግቢያ
ያለፉት አራት አሥርት ዓመታት የአገራችን የፖለቲካ ባሕል በጋራ ጉዳዮች ዙሪያ በእርጋታ ከመነጋገር፣ ከመደማመጥ እና በመግባባት
ላይ የተመሠረተ ግብ አስቀምጦ ከመሥራት ይልቅ የግለሰቦችን እና የቡድኖችን ፍላጎት እና የበላይነት በብዙኃን ላይ በመጫን ሁሉንም
ተጠቃሚ ከሚያደርግ ሥር-ነቀል ለውጥ ይልቅ በዜጎች መካከል መከፋፈልን እና በጠላትነት መፈራረጅን ያተረፈ መሆኑ ግልጽ ነው።
ለሁሉም ኢትዮጵያውያን ዜጎች የፍትህ፤ የነፃነት እና የእኩልነት መብቶች መከበር የሚታገለው አዲሱ ፓርቲ ኢዜማ፣ ለውጡ በከፈተው
መልካም አጋጣሚ በመጠቀም ይህን ታሪክ ለመቀየር እና የመደማመጥ፣ የመከባበር፣ የሃሳብ የበላይነት እና ዴሞክራሲያዊ ባሕል የነገሠባትን
ኢትዮጵያ የመፍጠር ግብ አስቀምጦ መንቀሳቀስ የጀመረ ሲሆን፣ በምርጫ 2013 በተለይም ለአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምርጫ የተለየ
ትኩረት በመስጠት አሸናፊ ለመሆን እና ግቡን ለማሳካት በቁርጠኝነት እየሠራ ይገኛል።
የሃገሪቱ ማኅበራዊ፣ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ዋነኛ ማዕከል የሆነችው የአፍሪካ መዲና አዲስ አበባ፣ በተለያዩ ውስብስብ
ችግሮች ተተብትባ እንደምትገኝ ማብራራት ለቀባሪ እንደማርዳት ነው። ከተማዋ ምንም እንኳን ከጊዜ ወደ ጊዜ ተጨባጭ ዕድገት እና
ለውጦች እየታዩባት መሆኑ ባይካድም፣ ባለፉት ዓመታት በነበረው አድሏዊ እና አግላይ ሥርዓት ግን የከተማዋን ሕዝብ እኩል ተጠቃሚ
የሚያደርግ አልነበረም። በነዋሪዎቿ መካከል ያለው የኃብት እና የኑሮ ደረጃ ልዩነት ለማመን በሚያዳግት መልኩ በእጅጉ እየሰፋ ነው።
አዲስ አበባ በተለያዩ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ማኅበራዊ ችግሮች በታሰረችበት በዚህ አሳሳቢ ወቅት ላይ፣ ከምንም በላይ የከተዋን ነዋሪ
ሕዝብ ኑሮ ለማሻሻል እና በተጠና መዋቅራዊ ለውጥ በታገዘ ብቁ አስተዳደር እና የተለያዩ ሥር-ነቀል የአገልግሎት እና የመሠረተ ልማት
ማስፋፋት ሥራዎችን ለማከናወን ቀዳሚ ትኩረት መስጠት እንደሚገባ ኢዜማ ጠንቅቆ ያምናል።
በዘንድሮው 6ኛው ጠቅላላ ምርጫ በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ሰፊ ንቅናቄ በማድረግ እና የነዋሪውን ሕዝብ ይሁንታ እና
የድጋፍ ድምጽ በማግኘት በብቃት ለማሸነፍ የሚችልበትን ዕቅድ ነድፎ እየተንቀሳቀሰ የሚገኘው ኢዜማ፣ በከተማዋ ሥር ሰድደው የኖሩ
መሠረታዊ ችግሮችን በጥናት ላይ በተመሠረተ እና ሕዝቡን ባሳተፈ መልኩ በመቅረፍ ከሙስና እና ብልሹ አሠራር የጸዳች፣ የነዋሪዎቿ
እኩልነት እና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት የተረጋገጠባት፣ ለአገራችንም ሆነ ለመላዉ አፍሪካ ምሳሌ የሆነች ከተማ ለማድረግ ቆርጦ
ተነስቷል።
እንደ ኢዜማ ዕምነት አዲስ አበባ አዲስ ብርሃን በምታይበት የለውጥ ዋዜማ ላይ ትገኛለች። ነገ ለአዲስ አበባ የበለጠ ተስፋ ሰጪ እና ብሩህ
ብቻ ሳይሆን፣ አንድነት እና ኅብረት ከፍ የሚልበትም ጭምር ነው። መጪው ጊዜ ከተማዋ የማኅበረሰብ ለውጥ እና ዕቅድ አወጣጥን
ጨምሮ ደረጃቸውን የጠበቁ እና የተሻሉ አገልግሎቶችን በስፋት የምታገኝበት ይሆናል። ይህም የአዲስ አበባ ነዋሪዎች በመጪው ምርጫ
ከመቼውም ጊዜ በላይ ድምጻቸውን መስጠት የሚገባቸው በአካባቢያቸው ለውጥን ለሚያራምዱ ሁነኛ ዕጩ ተወዳዳሪዎችና የሕዝብ
ተወካዮች መሆን እንዳለበት ያመላክታል። የኢዜማ ዕጩ ተወዳዳሪዎች ወይም የሕዝብ ተወካዮችም የሕዝቡን ጥያቄዎች ለመመለስ
ቁርጠኛ አቋም ይዘው ተነስተዋል።
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የሕዝቡን ጥያቄዎች የመመለስ ግባችንን ለማሳካትም፤ የጋራ ህልምን መፍጠር፣ የከተማዋን ሰላምና ደህንነትን ማረጋገጥ፤ ድህነትን መቀነስ፣
የቤት ችግርን መቅረፍ የትራንስፖርትና የሥራ አጥነትን ችግሮች መፍታት አካባቢን መጠበቅ፤ የባሕላዊ እና የመዝናኛ ተቋማትን ማበልጸግና
እራሷን በራሷ የምታስተዳድርበትን ሥርዓት መዘርጋት የምትችልበትን ሁኔታ መፍጠርን ለመሳሰሉ በመላው አዲስ አበባ የሚገኙ ነዋሪዎች
ለሚያነሷቸው አንገብጋቢ ጥያቄዎች እና መፍትሄ ለሚሹ ቁልፍ ጉዳዮች ትኩረት እንሰጣለን።
በመጪው ምርጫ ለኢዜማ ድምጻችሁን መስጠታችሁ፣ የአካባቢያችሁን ማኅበረሰብ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማሸጋገር ወሳኝ መሆኑን ብሎም
በመላ ከተማዋ ለውጥን ዕውን በማድረግ ረገድ አንድ እርምጃ ወደፊት መራመድ መሆኑን ልብ ማለት ያሻል። ለአንድ የኢዜማ ዕጩ
ተወዳዳሪ ድምጽ መስጠት፣ ለአንዲት አዲስ እና የነቃች አዲስ አበባ ድምጽን መስጠት ነው።
በስተመጨረሻም፤ ይህ ሰነድ ኢዜማ በዘንድሮው ምርጫ ቢያሸንፍ በአዲስ አበባ ከተማ ዕውን ሊያደርጋቸው ያቀዳቸውን ቁልፍ ግቦች እና
ያስቀመጣቸውን ዋና ዋና ዓላማዎች የሚየስቃኝ ቢሆንም፣ ሰነዱ የወፍ-በረር ቅኝት የሚሰጥ እንደመሆኑ ፓርቲው ቢመረጥ ሊያከናውናቸው
ያቀዳቸውን ዝርዝር ሥራዎች በሙሉ ያልዳሰሰ መሆኑን ከወዲሁ ለማስገንዘብ እንወዳለን።
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መልካም አስተደደርን ማስፈን
1.

በፌደራል መንግሥት በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር እና
በከተማ ምክር ቤቱ ከዚህ ቀደም ተቀርጸው የተተገበሩ
ሕጎች፣ መመሪያዎች እና ደንቦች በተገቢው መልኩ
ተጠንተው ክለሳ እንዲደረግባቸው፤ በተለይም የአዲስ
አበባ ከተማ ሕግ አውጪ• አስፈፃሚና ተርጓሚ አካላትን
የየራሳቸውን ድርሻና ኃላፊነት እንዲወጡ እናደርጋለን።
በተለይም ከተማዋ ራሷን በራሷ የማስተዳደር መብቷ
ሳይሸራረፍ እንዲከበር ተግተን እንሰራለን።

2.

የአዲስ አበባ ከተማ የአስተዳደር ወሰን በትክክል ሳይከለል
ቆይቷል። ይህም በተለያየ መልኩ የከተማዋን ዕድገትና
ዕቅድ በአሉታዊ መልኩ ጎድቶት ይገኛል። ለዚህ መፍትሄ
ለመስጠት በጉዳዩ ከሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል
አካላት ጋር በቅርበት፣ በቅንጅት እና በመግባባት መንፈስ
በመሥራት የነዋሪዋን እና የአካባቢዋን ጥቅም፤ ሰላም እና
ደኅንነት እንዲሁም የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጥ
መልኩ የአዲስ አበባ የመሬት ይዞታ ሕጋዊ መፍትሄ
እንዲያገኝ እንሠራለን።

3.

4.

5.

6

አዲስ አበባ በየዘርፉ የሚያስፈልጋትን በጀት እና
በአግባቡ የሠለጠነ በቂ ሙያተኞችና የሠራተኛ ኃይል ይዛ
መንቀሳቀሷን የሚፈትሽ ጥናት በማድረግ፣ ተጨማሪ ብቁ
እና ተወዳዳሪ የሰው ኃይል ለማሟላት የሚውሉ የተለያዩ
ኃብቶችን በማፈላለግ እና በመመደብ ከአስተዳደራዊ
ብክነት በፀዳ ሁኔታ ሥራ ላይ እናውላለን።
በከተማዋ አስተዳደር ውስጥ በሚገኙ መሥሪያ ቤቶች
የተንሰራፋው በብሔር ማንነት፣ በዝምድና እና በዘር ላይ
የተመሠረቱ የባለሥልጣናት እና የሥራ ኃላፊዎች ሹመት
እንዲሁም ያገጠጠ ሙስና የሚታይበት የቡድንተኝነት
አሠራር ተወግዶ፣ ዜጎች በብቃታቸው ብቻ ተወዳድረው
የሚሾሙበት እና በእኩልነት የሚዳኙበት ሥርዓት
እንፈጥራለን።
በከተማዋ አስተዳደር የሥራ አመራሮች እንዲሁም
የወረዳ እና ክፍለ ከተማ አስተዳደር አካላት በዓመት
ሁለት ጊዜ ባላነሰ ከነዋሪው ሕዝብ ጋር እየተገናኙ
በአጠቃላይ ሥራዎች እና ዕቅዶች ክንውን ዙሪያ
አሳታፊ የጋራ ውይይት የሚያደርጉበትን እና ችግሮችን
ለመቅረፍ በውይይቶቹ የሚተላለፉ ውሳኔዎች ተግባራዊ
መደረጋቸውን ተከታትሎ የሚያስፈጽም ተቆጣጣሪ አካል
ከማዋቀርም በተጨማሪ የሚካሄዱ ውይይቶችን በተለያዩ
መገናኛ ብዙኃን ለሕዝቡ እንዲደርሱ እናደርጋለን።

6.

በከተማዋ አስተዳደር የተለያዩ መሥሪያ ቤቶች ውስጥ
በኃላፊነት የሚሠሩ ከፍተኛ ባለሥልጣናትን በድንገተኛ
የሥራ ጉብኝት ከመገምገምም ባሻገር፤ በተዋረድ የሕዝብ
አገልግሎት የሚሠጡ የሥራ ኃላፊዎች በተገልጋዩ
ማኅበረሰብ የአፈጻጸም ብቃታቸው፣ ቅንነታቸው እና
የሥራ አካባቢ ግለሰብዓዊ ባህሪያቸውን የሚመለከት
የመገምገሚያ ቅፅ እንዲሞላ ይደረጋል። የሥራ ኃላፊዎች
ዕድገት እና የደሞዝ ጭማሪ ለተገልጋዩ ሕዝብ ዕርካታ
ባበረከቱት አስተዋፅዖ ጭምር ይወሰናል። በተጨማሪም
በመንግሥት ኃላፊዎች እና ሠራተኞች የደመወዝ ዕድገት
እና ጥቅማጥቅም የከተማውን የኑሮ ውድነት ያገናዘበ
ክለሳ መደረግ እንዳለበት ብንረዳም በተጨማሪም
ብቃታቸው፣ ምርታማነታቸው እና ቅን አገልጋይነታቸው
እየታየ የሚፈጸም ይሆናል።

7.

በቂ ዕውቀት እና ክህሎት ያዳበሩ ብቁ አስተዳዳሪዎችን
እና የሥራ ኃላፊዎችን ግልፅ በሆነ መስፈርት
አወዳድሮ በመቅጠር፤ በማሠልጠን እና ለሥራቸው
የሚያስፈልጋቸውን ግብዓት በማቅረብ ተጨባጭ
ውጤት እንዲያስመዘገቡ እናደርጋለን።

8.

በከተማዋ አስተዳደር ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ አገልግሎት
ሰጪ መሥሪያ ቤቶች ቀልጣፋ፣ ከሙስና የፀዳ፣ በዲጅታል
ቴክኖሎጂ የተደገፈ አገልግሎት እንዲሰጡ እናደርጋለን።
በተጨማሪም ደምበኞች ወይም ተገልጋዮች ሙሉ
በሙሉ ራሳቸውን ማስተናገድ የሚችሉባቸው እና የሥራ
ሂደትን የሚያፋጥኑ መተግበሪያዎችን አበልጽገን በሥራ
ላይ እንዲውሉ እናደርጋለን።

9.

በከተማዋ አስተዳደር የተለያዩ መሥሪያ ቤቶች በየዘርፉ
የሚሰበሰቡ መረጃዎች በአግባቡ ተደራጅተው
ለመንግሥት፣ ለኢንዱስትሪ ባለኃብቶች፣ መንግሥታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶች፣ የልማት አጋሮች እና እንደየአስፈላጊነቱ
ለሌሎች የሚመለከታቸው አካላት ተደራሽ እንዲሆኑ
እናደርጋለን።

10. በከተማዋ አስተዳደር የተለያዩ አገልግሎት ሰጪ
ድርጅቶች ከነዋሪው ሕዝብ የሚነሱ ቅሬታዎችን
በአግባቡ ተመልክቶ ተገቢ የውሳኔ ሃሳብ የሚያቀርብ
ነፃ እና ገለልተኛ የከተማዋ እምባ ጠባቂ እናቋቁማለን።
እንዲሁም የእያንዳንዱ የአዲስ አበባ ነዋሪ ቅሬታዎች
በየደረጃው እስከ ከንቲባ ፅ/ቤት ድረስ የሚደርሱበትን
እና መፍትሄ የሚያገኙበትን ሰንሰለት እንዘረጋለን።

11.

የከተማዋ አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች ዓመታዊ የሥራ
ዕቅድን ጨምሮ እስከ ክንውን የከተማ ነዋሪዎችን
ባሳተፈ መልኩ እንሰራለን። እንዲሁም የወጪ እና ገቢ
ሂሳብ ሪፖርት ለከተማዋ ነዋሪዎች በይፋ የሚገለጽበት
ዓመታዊ የውይይት መድረክ በማዘጋጀት አወዛጋቢእና
አሳማኝ ያልሆኑ ጉዳዮች ሲገኙም የሚመለከተው አካል
ተጠያቂ ሆኖ ሕጋዊ እርምጃ የሚወሰድበትን አሠራር
እንቀይሳለን። የዕቅድ ክንውን ሪፖርቶችን ወይም የሥራ
ውጤቶችን የሚያሳይ መረጃ አደራጅቶ በከተማዋ
አስተዳደር ድረ-ገጽ አማካይነት ለሕዝቡ ይፋ ይሆናል።

12. የከተማዋ ተንቀሳቃሽም ሆነ ቋሚ ኃብት እና ንብረት
ከብክነት እና ከውድመት እንዲጠበቁ በዲጂታል
መተግበሪያ ምዝገባ፤ ዓመታዊ ቆጠራ፤ ክትትልና ቁጥጥር
ይደረግባቸዋል፤ ጥቅም ላይ በማዋል ገቢ ሊያስገኙ
በሚችሉበት መልክ የማደራጀት ሥራ እንሠራለን፤
ኃብት እና ንብረቶቿ ከብክነት ተጠብቀው ገበያው ላይ
በመሳተፍ ገቢ የሚያስገኙበትን አሠራር እንተገብራለን።
የአዲስ አበባ መልሶ ማቋቋሚያ ፈንድ በባለሞያ ተጠንቶ
እና በሕግ ጸድቆ በሥራ ላይ ይውላል።

13. የመንግሥትን የበጀት እና የሥራ አፈጻጸም እና ሌሎች
መሠረታዊ መረጃ የማግኘት ነፃነት እና መብት ሕገመንግሥታዊ በመሆኑ የአዲስ አበባ ብዙኃን መገናኛ
ድርጅት (ቴሌቪዥን፣ ራድዮና ጋዜጣ) ከመስተዳድሩ
ቁጥጥር ወጥቶ በነፃ ቦርድ እንዲተዳደር በማድረግ፣
በየደረጃው ያለው የመስተዳድሩ የሥራ ኃላፊዎች
ለከተማዋ ማኅበረሰብ ባለባቸው ተጠያቂነት ላይ ጉልህ
ሚና እንዲጫወቱ እናደርጋለን።
14. የፌዴራል ፍርድ ቤቶች ያለባቸውን የመዝገብ መጨናነቅ
ከግንዛቤ ውስጥ በማስገባት የአዲስ አበባ ፍርድ ቤቶች
የተራ ወንጀል እና የፍትሃብሄር ጉዳዮችን በየደረጃው
እንዲዳኙ ከፌዴራል መንግሥት ጋር በመደራደር ነዋሪው
ፍትህ በወቅቱ እንዲያግኝ እንሠራለን።
15. ለመንግሥት አገልግሎት የሰጡ ወይም ሽያጭ ያከናወኑ
ድርጅቶች የአገልግሎት ክፍያቸውን ከ15 ቀናት ባልበለጠ
ጊዜ እንዲያገኙ እናደርጋለን።
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የከተማዋን ሰላምና ደህንነት ማረጋገጥ
16. የኦሮሚያ ክልል ከአዲስ አበባ ጋር የወሰን ይገባኛል ጥያቄን
መነሻ በማድረግ የሚነሳ ውዝግብ ለከተማው ከፍተኛ
የሆነ የደህንነት ስጋት ፈጥሯል። በመሆኑም የአዲስ አበባ
እና የአዲስ አበባ ህዝብ ጥቅምን ባረጋገጠና አዲስ አበባ
የፌደራል መንግስት መቀመጫ ዋና ከተማ እንደመሆኗ
የፌደራል መንግስት ፍላጎትን (የአዲስ አበባን ህዝብ ደህንነት
በማያመቻምች (compromise በማያደርግ) ታሳቢ
ባደረገ መንገድ የከተማውን ህዝብ ደህንነት የሚያረጋግጥ
ተግባራትን ኢዜማ ይፈጽማል። የተቀናጀ የመሠረተ ልማት፤
መዘርጋትና የጋራ ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ።
17. የተደራጀ ውንብድና እና ዘረፋ የከተማው የደህንነት ስጋት
ሆኗል። በመሆኑም የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የፌደራል
ፖሊስ እንዲሁም የፌደራል የመረጃ እና ደህንነት ተቋማት
በቅንጅትና ሙያዊ በሆነ መንገድ የህግ ማስከበር፣ የመረጃ
እና ደህንነት ስራዎችን እንዲሰሩ በማድረግ የከተማውን
ደህንነት እንዲረጋገጥ የማድረግ ሃላፊነቱን ኢዜማ
ይወጣል። ይህን ሃላፊነት ለመወጣት በአዲስ አበባ
መስተዳደር ስር የሚገኘው የሰላም እና ደህንነት ቢሮ
ሙያዊ በሆነ መንገድ ሃላፊነቱን እንዲወጣ በአዲስ መልክ
እንዲዋቀርና እንዲደራጅ ይደረጋል።
18. በአዲስ አበባ መስተዳደር ስር የሚገኘው የሰላም እና
ደህንነት ቢሮ የአዲስ አበባ እና የአዲስ አበባ ህዝብ ደህንነት
የተረጋገጠ እንዲሆን የሚያስችሉ ስራዎችን ሙያዊ በሆነ
መንገድ እንዲወጣ ይደረጋል። የሰላም እና ደህንነት ቢሮ፤
የአዲስ አበባ ፖሊስ እና የፌደራል ፖሊስ እንዲሁም የመረጃ
እና ደህንነት ተቋማት የአዲስ አበባን ደህንነት በማረጋገጥ
ረገድ ስራዎቻቸውን በአግባቡ እየሰሩ ስለመሆኑ በማረጋገጥ
ረገድ ያላቸውን ሚና እንዲወጡ ያደርጋል።
19. የአዲስ አበባን ደህንነት ለማረጋገጥ የማያስችሉና
ክፍተት የሚፈጥሩ ህጎች እና በከተማ አስተዳደሩ የወጡ
መመሪያዎች እንዲከለሱ ይደረጋል። ለከተማው የተሰጡ
ከወንጀል መከላከል እና ምርመራ ጋር ተያይዞ የሚነሱ
የሃላፊነት ጠገጎች የከተማውን ደህንነት ለማረጋግጥ
በሚያስችል መልኩ እንዲከለሱ ይደረጋል። በተለይ
የፌደራል ፖሊስ እና የአዲስ አበባ ፖሊስ የሃላፊነት ተለይቶ
የአዲስ አበባን ደህንነት ለማረጋገጥ በሚያስችል መልኩ
ግልጽ ሆኖ እንደገና እንዲዘጋጅ ይደረጋል። የአዲስ አበባ
ፖሊስ ተጠሪነቱ ለአዲስ አበባ መስተዳደር እንዲሆንና
የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነሮች በአዲስ አበባ
መስተዳደር ከንቲባ እንዲሾሙ እንሰራለን።
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20. የፖሊስ ሙያን ማእከል ያደረገና ተጠሪነቱ ለአዲስ አበባ
ፖሊስ የሆነ የማህበረሰብ አቀፍ የፖሊስ አገልግሎት
እንዲኖር በማድረግ የአዲስ አበባ ህዝብን ደህንነት
የማስጠበቅ ስራዎች እንዲከናወኑ ይደረጋል።የአዲስ አበባ
ነዋሪዎች በአዲስ አበባ የፀጥታ ጉዳይ ገብተው በንቃት
እንዲሳተፉ የሚያስችሉ ስራዎች እንዲከናወኑ ይደረጋል።
21. በተደጋጋሚ የመረጃ ውድቀቶች ሲከሰቱ ይታያል። በአዲስ
አበባ ፖሊስ ስር የሚካተቱ የወንጀል መከላከል እና ምርመራ
ስራዎች ጋር ተያይዞ ሙያዊ፣ የተቀላጠፈ እና ተጠያቂነት
ያለው አሰራር ማስፈን በሚያስችል መንገድ የፖሊስ መረጃ
አሰባሰብ እና ትንተና ስራዎች የሙያውን ልህቀት በጠበቀ
መልኩ እንዲከናወን ይደረጋል። የፖሊስ መረጃ አሰባሰብ
እና ትንተና ስራዎችን ሙያዊ እና ውጤታማ በሆነ መንገድ
ለማከናወን የሚያስችል የአደረጃጀት እና አሰራር ለውጥ
ለማድረግ የሚያስችል መዋቅራዊ ለውጥ ይደረጋል።
22. በማኅበረሰቡ መካከል አለመግባባት፣ መቃቃር፣
መከፋፈል እና መራራቅን ሊፈጥሩ የሚችሉ እና ሲፈጥሩ
የተገኙ አጠቃላይ ጉዳዮችን አስቀድሞ ለመከላከል እና
በአፋጣኝ በአግባቡ ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ተግባራትን
እናከናውናለን።
23. በነዋሪዎች መካከል መልካም ግንኙነቶችን ለማጎልበት እና
ሰብዓዊ መብትን በማክበር ሕዝቡ ለሕግ የበላይነት ተገዢ
እንዲሁም በሥርዓቱ ላይ አመኔታ እንዲኖረው ለማድረግ
የሚያግዝ እና የከተማዋን ሠላም እና ፀጥታ በብቃት
የሚያስከብር እስከ መሠረታዊ የሕግ እና ሰብዓዊ መብት
አከባበር ድረስየሠለጠነ እና በስነ-ሥርዓት የታነፀ ሁለገብ
ሕዝባዊ የፖሊስ ሠራዊት አቋቁመን በአዲስ አበባ ጎዳናዎች
ላይ እናሰማራለን።
24. ለከተማ አስተዳደሩ በተካሄደ ምርጫ ወቅት ከፍተኛ ድምጽ
አግኝተው ነገር ግን መንግሥት መሆን ያልቻሉ ተፎካካሪ
ፓርቲዎች በሚያሳምን መልኩ ተሳታፊ የሚሆኑበት እና
የሥራ ኃላፊነትም የሚጋሩበትን መንገድ እንቀይሳለን።

			

ዘመናዊ የማዘጋጃ ቤት አገልግሎት መስጠት

25. በከተማዋ በሚገኙ መንግሥታዊ ተቋማት የመንግሥታዊ
አሠራር ማዘመኛ ዘዴዎችን ተግባራዊ በማድረግ የወረዳ
አስተዳደር ጽ/ቤቶች እና አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች
ለተገልጋዩ ኅብረተሰብ እና ለሠራተኛው ምቹ በሆነ
መልኩ በአግባቡ እንዲደራጁ እና የኅብረተሰቡን
የአገልግሎት ፍላጎት በተገቢው ፍጥነት እና ጥራት
እንዲያሟሉ እናደርጋለን።

28. ከግሉ ዘርፍ፣ መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እና
ከነዋሪው ጋር በመተባበር በከተማዋ በሚገኙ ሁሉም
ወረዳዎች በመረጃ መረብ የተደገፉ ቤተ-መጽሐፍትን
እና የኮምፒውተር ቤተ-ሙከራዎችን እናቋቁማለን።
አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙትንም በቁሳቁስ
እና በሰው ኃይል የበለጠ እንዲደራጁ እና እንዲዘምኑ
እናደርጋለን።

26. በወረዳ፤ በክፍለ ከተማ እና በከተማ አስተዳደሩ
የሚገኙ የአመራር አካላት ሥልጣናቸውን እና የሞያ
ኃላፊነቶቻቸውን በአግባቡ መጠቀም እና በከተማዋ
ሰላም እንዲሰፍን፣ ሕጋዊ ሥርዓት እንዲለመድ፣
መልካም አስተዳደር እና ውጤታማ የአገልግሎት አሰጣጥ
እንዲዳብር በጋራ መሥራት የሚችሉበትን ተጠያቂነት
ያለበት ሥርዓት እንቀርጻለን።

29. የአዲስ አበባ ከተማ መኖሪያ ቤቶች፣ ድርጅቶች እና
መንግሥታዊ ተቋማት የደረቅ እና ፈሳሽ ቆሻሻዎች
አወጋገድ ሥርዓት እና አገልግሎት የግብር ከፋዩን
ማኅበረሰብ ፍላጎት የሚያረካ ሆኖ ይቀረጻል። ክፍለ
ከተማዎች ራሳቸውን ችለው እነዚህን አገልግሎቶች
መስጠት በሚችሉበት ብቃት ይደራጃሉ። የመደበኛ
አገልግሎት ጥያቄዎች በ48 ሰዓታት ውስጥ ምላሽ
እንዲያገኙ ይደረጋል።

27. የከተማዋን ዲጂታል ዓቅም ለማሳደግ በተለይም
የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን የአገልግሎት ጥራት እና
ቅልጥፍና ለማጠናከር የኤሌክትሮኒክስ አጠቃቀምን
በከተማዋ
አስተዳደር
የማስፋፋት
ሥራዎች
እናከናውናለን፤ ለዚህም ድጋፍ ሰጪ ኢንስቲትዩት
እናቋቁማለን። ተገልጋዮች ወደ አገልግሎት መስጫ
ቢሮዎች የሚያደርጉትን አሰልቺ ምልልስ እንዲሁም
ጉዳይ ለመፈፀም የሚወስደውን ግዜ በግማሽ እና ከዚያ
በላይ እንቀንሳለን።

30. በአዲስ አበባ የሚገኙ ክፍለ ከተሞች ለማንኛውም
ተፈጥሮአዊ እና ሰው ሠራሽ ድንገተኛ አደጋዎች ፈጥነው
እንዲደርሱ በመስኩ በሠለጠኑ ባለሞያዎች፤ በእሳት
አደጋ መኪናዎች፣ አምቡላንስ እና መሰል ተሸከርካሪዎች
እና መሣሪያዎች የተሟሉ ይሆናሉ። በአካባቢው የሚገኙ
ወጣት የበጎ ፈቃደኛ ወጣቶቸ እንዲሳተፉ ይደረጋል።
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መሠረተ ልማት አውታሮችን መዘርጋትና ማዘመን

31. በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች ዋና ዋናዎቹም ሆኑ
የውስጥ ለውስጥ መንገዶች እና የድልድይ ግንባታዎች
ሳይጓተቱ እና ለተጨማሪ ወጪ ሳይዳርጉ በታሰበላቸው
የጥራት ደረጃ (Standard) መሠረት እንዲጠናቀቁ እና
የተበላሹ መንገዶችን በአፋጣኝ እንዲጠገኑ እናደርጋለን።

35. በእያንዳንዱ ምርጫ ወረዳ ቢያንስ አንድ ጥራቱን የጠበቀ
ሁለ-ገብ የስፖርት ማዘውተሪያ ማዕከላትን በማበልጸግ
እና በማስፋፋት ልዩ ልዩ ትምሕርታዊ እና አዝናኝ
መርሃ-ግብሮች እንዲዘጋጁ እና የመገናኛ እና የመወያያ
መድረኮች እንዲስፋፉ እናደርጋለን።

32. የዲዛይን፣ ግንባታ እና ጥራት ችግር ያለባቸውን መንገዶች
በመለየት ችግሩን በአጭር ጊዜ መፍታት ተቀዳሚ ዓላማ
አድርገን ከግንባታ እና የኮንትራት ውል ጋር የተያያዙ
ብልሹ አሠራሮችን ለማስወገድ በሕግ የሚጠየቁ አካላትን
ለሕግ በማቅረብ የግብር ከፋዩን ሕብረተሰብ ሃብት
ከብክነት እንከላከላለን።

36. በከተማዋ የሚገኙ የመንግሥት ሠራተኞች የሥራ መግቢያ
እና መውጫ ሰዓቶች ላይ አስፈላጊውን ጥናት በማድረግ
እንደ አገልግሎት ሰጪ መሥሪያ ቤቶች የሥራ ባህሪይ
የሥራ ሰዓት ማስተካከያዎችን እናደርጋለን። ነዋሪም
የተሻለ የትራንስፖርት እና የመንግሥት አገልግሎቶች
እንዲያገኝ እንሠራለን።

33. በከተማዋ በአሁኑ ወቅት ያለው የንጹህ የመጠጥ ውሀ
አቅርቦት ከሚታየው ፈጣን የሕዝብ ቁጥር ዕድገት አንጻር
እጅግ ዝቅተኛ እንደመሆኑ የከርሰ ምድር ውኃ አቅርቦትን
ከማስፋፋት በተጨማሪ አመቺ በሆኑ ቦታዎችም የዝናብ
ውኃን ሌሎች የውሀ ማግኛ አማራጮችን በማከማቸት
በአማራጭነት ለሚጠቀሙ እና መዋዕለ ነዋያቸውን
በማፍሰስ ድጋፍ ለሚያደርጉ ባለኃብቶች የከተማው
አስተዳደር ልዩ የማበረታቻ ድጋፍ ያደርጋል።

37. በርካታ ሰዎችን ለህልፈተ-ሕይወት እና ለመቁሰል አደጋ
እንዲሁም ከፍተኛ የኃብት እና ንብረት ውድመት
እያስከተለ ለሚገኘው የትራፊክ አደጋ መቀነስ የሚከናወኑ
ሥራዎችን ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር አጠናክረን
እንቀጥላለን። እግረኞችም ሆኑ አሽከርካሪዎች እንዲሁም
ሌሎች ባለድርሻ አካላት ለሚደርሱ የመኪና አደጋዎች
በዕኩል ኃላፊነት የሚጠየቁበት ሕግ ሥራ ላይ እናውላለን።

34. በከተማዋ ከፍተኛ መጠን ያለው ውኃ የሚጠቀሙ
ድርጅቶች፣ ኢንዱስትሪዎች እና ተቋማት የራሳቸውን
ጉድጓድ ቆፍረው የከርሰ ምድር ውኃን እንዲጠቀሙ
የሚያስገድድ መመሪያ አውጥተን ተግባራዊ እናደርጋለን።
ውኃን ለብክነት በሚዳርግ ሁኔታ የሚጠቀሙ
መንግሥታዊ ተቋማት፣ የግል ድርጅቶችም ሆኑ ግለሰቦች
ተጠያቂ የሚሆኑበት አሠራር ይዘረጋል። የአረንጓዴ አዲስ
አበባ ተነሳሽነትን ተግባራዊ ለማድረግ የከርሰ ምድር ውኃ
አካባቢን ለማልማት ይውላል።
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ምቹ የንግድ እና የመዋዕለ ነዋይ እንቅስቃሴ መፍጠር

38. በከተማዋ የንግድ እና ኢንዱስትሪ ልማትን በሚፈለገው
መጠን ለማስፋፋት እንቅፋት የሆኑ የከተማዋንም ሆነ
ከሌላ ቦታ የሚመጡ ባለኃብቶችን ደኅንነት አደጋ ላይ
የሚጥል፣ በንግዱ እና ኢንዱስትሪው ከባቢ ላይ ሰላም
እና መረጋጋትን የሚያውኩ ሁኔታዎችን ሙሉ በሙሉ
እናስወግዳለን።
39. የንግድ እና መዋዕለ ነዋይ ሕግ እና ደንቦችን እንዲሁም
አሠራሮችን በመፈተሸ እና በማሻሻል፤ ኢንዱስትሪን
ለማስፋፋት የሚያስችሉ ለውጦችን የማድረግ፤ በንግድ
እና መዋዕለ-ነዋይ ፈቃድ ላይ የሚታዩ ዝርክርክ እና
በቢሮክራሲ የታጠሩ አሠራሮችን በማስወገድ በተለይም
የንግድ ፈቃድ ለመመለስ የሚፈጀውን አታካች ሂደት
ለማሳጠር እርምጃ እንወስዳለን።
40. በሁሉም የንግድ እና ኢንዱስትሪ እንዲሁም የገቢዎች
ቢሮዎች የተሳለጠ፣ ፈጣን፣ ምቹ እና ፍትሃዊ የአገልግሎት
አስተዳደር እንዲኖር በባለሞያዎች የተዋቀረ፣ በለውጥ
መሣሪያ የታገዘ፣ የሚያሠራ እና በሁሉም ወገን ተቀባይነት
ያለው የመንግሥት አገልግሎት እንሰጣለን።
41. በአዲስ አበባ በሚገኙ በውጭ ንግድ ዘርፍ የተሠማሩ
የንግድ ድርጅቶች እና ኩባንያዎች (Export Companies)
ላይ የተጋረጡ እንቅፋቶችን እና ችግሮችን በማስወገድ
የኩባንያዎችን ዓቅም በማጎልበት የንግድ እንቅስቃሴ
አድማሳቸውን ወደ ተለያዩ የአፍሪካ፣ እስያ፣ አውሮፖና
አሜሪካ አገራት እንዲያስፋፉ እናግዛለን።
42. ከንግዱ ማኅበረሰብ ወኪሎች እና የዘርፍ ማኅበራት ጋር
በጋራ መሥራት፤ እንዲሁም እነዚህ አካላት ከሌሎች
ሃገራት የዘርፉ ባለኃብቶች ጋር በትብብር መሥራት
እንዲችሉ ዓቅማቸውን እናሳድጋለን።

43. በሴቶች የሚመሩ አነስተኛ እና መለስተኛ የንግድ እና
ኢንዱስትሪ ድርጅቶች ሥራቸውን ለማሳደግ በከተማዋ
አስተዳደር ውስጥ በሚገኙ የገንዘብ ተቋማት በአነስተኛ
የወለድ ምጣኔ የብድር ድጋፍ ሊያገኙ የሚችሉበትን
ሁኔታ እናመቻቻለን።
44. የመንግሥትን የሥራ ማስኬጃ እና የኃላፊዎችን ደሞዝ
የሚከፍለው ግብር ከፋዩ ሕብረተሰብ እንደሆነ ጠንቅቀን
ስለምንረዳ ሥራውን በአግባቡ እየሠራ በአግባቡ የግብር
ግዴታውን እንዳይወጣ ከሚያደርጉት ኋላ ቀር እና
በሙስና የተዘፈቁ ብልሹ አሠራሮች እንዲጠበቅ እና
ግብር ከፋዩን በሚያሰላች የግብር አከፋፈል ሥርዓት
ማጎሳቆል የሚወገዝ በመሆኑ አስቸኳይ የዕርምት ርምጃ
ወስደን ግብር ከፋዩ ያለምንም እንግልት በቴክኖሎጂ
በታገዘ መንገድ ግዴታውን እንዲወጣ እናደርጋለን።
45. ከግብር ግምት አከፋፈል ጋር በተያያዘ የሚስተዋሉ ሥር
የሰደዱ እና ነዋሪውን የሚያማርሩ ኋላ ቀር የአሠራር
ችግሮችን በጥናት እና በመረጃዎች የተደገፈ ዘለቄታዊ
መፍትሄ እንሰጣለን። ግብር ከፋዮች ወደ ግብር መክፈያ
ቢሮዎች የሚያደርጉትን አላስፈላጊ ምልልስ በቴክኖሎጂ
በተደገፉ አሠራሮች በመተካት የዜጎችን እንግልት
እንቀንሳለን።
46. 46. የከተማዋ አስተዳደር አጠቃላይ ገቢ እና ወጪ
በገለልተኛ ኦዲተር በአግባቡ ተመርምሮ ውጤቱ
ወቅቱን ጠብቆ ለሕዝብ የሚቀርብበትን ሁኔታ ቅድሚያ
ሰጥቶ ማመቻቸት የተወሰዱ እርምጃዎችን ለነዋሪው
እናሳውቃለን።
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የሥራ እድል ፈጠራ		

47. በአዲስ አበባ ከፍተኛ የሆነ የስራ አጥ ህዝብ አለ። በተለይ
የወጣት የስራ አጥ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየተበራከተ
መምጣት ለተለያዩ የተደራጁ ወንጀሎች መብዛት አንዱ
ምክንያት እየሆነ በመምጣቱ በአዲስ አበባ ላይ የደህንነት
ስጋትን ሊደቅን ችሏል። ይህን ችግር ለመቅረፍ የሚያስችል
የስራ አጥ ቅነሳ ስትራቴጂዎችን ውጤታማ በሆነ መንገድ
በመተግበርና የወጣቱ ስራ ፈጣሪነት በማበረታታት
የደህንነት ስጋት የሆነውን የስራ አጥ ችግር እንዲቀረፍና
የአዲስ አበባ ስራ አጥ የሆነው የማህበረሰብ ክፍል
ህይወቱን በተደላደለ መንገድ መምራት የሚያስችለውን
ስራዎች እንዲያገኙና እንዲፈጥሩ ኢዜማ የወጣት ስራ
ፈጠራ ስትራቴጂዎችን ወደ ተግባር ይቀይራል።
48. ጥቃቅንና መለስተኛ ንግድ እና ኢንዱስትሪዎች ለሥራቸው
ማነቆ ሆነው የተገኙ አሠራሮችን ለማስተካከል፤
በተለይ የንግድ ነክ አለመግባባቶችን ባስቸኳይ የሕግ
ወይም የግልግል (Mediation) መፍትሄ እንዲያገኙ
ከማድረግ በተጨማሪ የአነስተኛ እና መለስተኛ ንግዶችን
ለማስፋፋት፣ ለመደገፍ እና ለማጠናከር እንዲሁም
በዘርፉ ከተሠማሩት መካከል የላቁትን በመምረጥ፣
ሥራዎቻቸውን ለማስፋፋት እና ለበለጠ ውጤት
ለማብቃት ድጋፍ እናቀርባለን።
49. በንግድ ሥራ ላይ የተሠማሩ ድርጅቶች፣ የሕዝባዊ
ተቋማት እና መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅት አመራሮች
ከመንግሥት አካላት ጋር በቅርበት እየተገናኙ ቢያንስ
በዓመት 2 ጊዜ የሚወያዩበት መድረክ በማዘጋጀት፣
በውይይቱ የሚተላለፉ ውሳኔዎችም ሥራ ላይ
መዋላቸውን እንከታተላለን። ለሥራ ዕድል ፈጠራ
የሚያደርጉትን እንቅስቃሴም እንደግፋለን።
50. አገልግሎትን የሚያዘምኑ እና ተደራሽ ለማድረግ
የሚያግዙ በኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ
ዘርፍ ላይ ለተሠማሩ ወይም ሊሠማሩ ላቀዱ ጥቃቅን፣
አነስተኛ እና መለስተኛ የንግድ ድርጅቶች በተለየ
መልኩ የገንዘብ ድጋፍ እናደረግላቸዋለን፤ በዘርፉ
ለሚደረጉ የፈጠራ ሥራዎችም ከማበረታቻ ሽልማቶች
በተጨማሪም ዓለምአቀፍ ዕውቅና የሚያስገኝላቸውን
ጥረት እንደግፋለን።
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51. በምርጫ ዘመኑ የአዲስ አበባን አስተዳደር ከተለያዩ
የማህበረሰብ አካላት ማለትም መንግሥታዊ ካልሆኑ
ድርጅቶችና የግል ክፍሉ ጋር ዓመታዊ የሥራ ቀጣሪና
ተቀጣሪ መድረክ ለማዘጋጀት 500 ሺህ የሥራ ዕድል
እንዲገኝ ማድረግ።
52. በአዲስ አበባ ከተማ በዓይነቱ አዲስ የሆነ እና ከተማዋን
በአህጉራዊ ደረጃ የሥራ ፈጠራ፣ መዋዕለ-ነዋይ እና
የንግድ ማዕከል ለማድረግ የሚያግዝ እንዲሁም የፈጠራ
ሥራ ኤግዚቢሽን ለዕይታ የሚቀርብበት የአፍሪካ የሥራ
ፈጠራ፣ መዋዕለ-ነዋይ እና ንግድ ማዕከል ወደ ሥራ
በተሻለ ጥራትና ፍጥነት እንዲገባ እናደርጋለን።
53. በከተማዋ ለሚገኙ የኅብረት ሥራ ማኅበራት አስፈላጊውን
ድጋፍ መስጠት እንዲሁም ወደ ሥራ ዓለም ለመግባት
የተዘጋጁ ወጣቶች የተለያዩ መሠረታዊ የንግድ
ሥራ ክህሎት ሥልጠናዎች የሚያገኙበትን መንገድ
እንፈጥራለን።
54. ከከተማዋ ወጣቶች ከ23 በመቶ በላይ የሚሆኑት ሥራ
አጥ እንደመሆናቸው ወጣቶች የሥራ ዕድል እንዲያገኙ
ቁልፍ ሚና የሚጫወቱ የሥራ ፈጠራ፣ የንግድ ክህሎት፣
የአስተዳደር እና ሌሎች የተለያዩ ሥልጠናዎችን በተደራጀ
መልኩ በመስጠት ለወጣቶች የሥራ ዕድል ከመፍጠር
አንጻር መንግሥትን ዋነኛ ቀጣሪ አድርጎ የመመልከትን
አካሄድ በመቀየር በምርቱ ዘርፍ ኢንዱስትሪዎችን
በማስፋፋት ብዙ ወጣቶች ሥራ የሚያገኙበትን ዕድል
እናመቻቻለን።

			

የኑሮ ውድነትን መቀነስ

55. በከተማዋ ለሚገኙ ጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማት ልዩ
የቴክኒክ እና ገንዘብ ድጋፍ የሚሰጥ አካል ማቋቋም እና
ለሕዝባዊ አገልግሎት ሰጪዎች (Social Enterprises)
ልዩ ድጋፍ በመስጠት በቀጣይም ለማኅበረሰቡ
የሚሰጡትን አገልግሎት እንዲያጠናክሩ እናደርጋለን።
56. በአዲስ አበባ የሚገኙ የዕደ-ጥበብ እና የእጅ ሞያተኞችን
ከተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎች ጋር በማስተዋወቅ፣ የሥራ
ቦታዎችን በማመቻቸት እና የገንዘብ ድጋፎችን በማድረግ
ብቁ እና የንግድ ተወዳዳሪ ዜጎችን ለመፍጠር በትኩረት
እንሠራለን።
57. የሸማቾች ኅብረት ሥራ ማኅበራት አደረጃጀት ማኅበረሰብ
መር እንዲሆኑ በማድረግ እና የኗሪዎችን የባለቤትነት
ስሜትን በማሳደግ አባላት የሚያገኙትን ምርት ጥራት
እና ተደራሽነት ለማሳደግ አምርተው በቀጥታ ለሸማቹ
የሚያቀርቡ የግል ድርጅቶችን፣ ባለመዋዕለ-ነዋዮችን
እና ሁለገብ የኅብረት ሥራ ማኅበራትን በማበረታታት
ኅብረተሰቡ በአነስተኛ ዋጋ መሠረታዊ ፍላጎቶቹን
እንዲያሟላ እናደርጋለን።

58. በአዲስ አበባ የከተማ ግብርናን በማስፋፋት ጤናማ
ምግቦችን በተመጣጣኝ ዋጋ ማቅረብ፣ የሥራ ዕድሎችን
መፍጠርና የአነስተኛ አምራች ዘርፎችን ለማሳደግ
እንዲሁም የከተማ ግብርና የነዋሪውን ሕዝብ ኑሮ
በማሻሻል ረገድ የሚገባውን ሚና እንዲጫወት ለማስቻል
መጠነ ሰፊ ሥራዎችን እንሠራለን።
59. የከተማዋን የአትክልት እና ፍራፍሬ፣ የጓሮ አትክልቶች፣
የእንስሳት ዕርባታ ተዋጽዖዎች፣ እንዲሁም የጥራጥሬ
ምርት ፍላጎት በተገቢው መልኩ ለማርካት በየክፍለ
ከተማው የማከፋፍያ ተቋማት ይመሠረታሉ። አምራቹን
ከሸማቹ ጋር በቀጥታ በማገናኘት እና በማቀራረብ
በመሃላቸው ያለውን የሦስተኛ ወገን የአገበያይ
ጣልቃ ገብነት በማስወገድ የከተማዋን የኑሮ ውድነት
እንቀርፋለን።
60. ከንግድ ም/ቤቶች እና ሌሎች የዘርፉ ማኅበራት ጋር ንግድ
እና ምርት ሥራዎችን ለማጠናከር ብሎም ለማስፋፋት
የሚችሉ የመለማመጃ (Incubators) ማዕከሎች
እንዲቋቋሙ የግል ዘርፉን እናበረታታለን እንረዳለን።
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የመኖሪያ ቤቶች እጥረትን ማቃለል
61. በከተማዋ አስተዳደር የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ
መመሪያዎችን እና ደንቦችን በማሻሻል ቀልጣፋ እና
ከሙስና የፀዳ የግንባታ ፈቃድ፣ የመሬት አጠቃቀም እና
አስተዳደር ሥርዓትን ማጎልበትን ጨምሮ የተለያዩ ዘርፈ
ብዙ ድጋፎችን በማድረግ በቀላል ወጪ የከተማዋን
የመኖሪያ ቤቶች ልማት በተገቢው መልኩ እናስፋፋለን።
በመኖሪያ አካባቢዎች ኑሮን ቀለል የሚያደርጉ መሠረተ
ልማቶችን እና አገልግሎት ሰጪ ተቋማትን በአግባቡ
እንደግፋለን።
62. በጥናት የተደገፈ ወጥነት (Standard) ያለው የመኖሪያ
ቤቶች ግንባታ ሥራ ላይ እናውላለን። የጋራ መኖሪያ
ቤቶች ግንባታ የሕጻናት መዋያ፤ መጻሕፍት ቤቶች እና
የልጆች እና አረጋዊያን ስፖርት ማዘውተሪያዎች ያካተቱ
እንዲሆኑ ይገደዳሉ።
63. በከተማዋ የሚታየውን የመኖሪያ ቤቶች እጥረት ለመቀነስ
በግንባታ ላይ የሚገኙትን በአስቸኳይ ጨርሰን በጥናት
ላይ የተመሠረተ ሰፊ ዕቅድ በመንደፍ ከግሉ ዘርፍ፣
ከመዋዕለ-ነዋይ ተቋማት እና ከከተማ አስተዳደሩ በሚገኝ
መዋዕለ-ነዋይ በመጪዎቹ 5 ዓመታት በአስሩም ክፍለ
ከተሞች ከ200 ሺህ ያላነሰ የመኖሪያ ቤቶችን በመገንባት
አነስተኛ ገቢ ላላቸው ነዋሪዎች በሽያጭ ወይም በኪራይ
እንዲቀርቡ ምቹ ሁኔታ እንፈጥራለን።
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64. በከተማዋ የሚገኙ የቀበሌ ቤቶችን የከተማ አስተዳደሩ
የሚያወጣቸውን የጥራት ደረጃዎች መሠረት ባደረገ
መልኩ በቤቶቹ ለሚኖሩት ቅድሚያ በመስጠት
የቤቶቹን ባለቤትነት በሁለት ዓመታት ውስጥ ሙሉ
በሙሉ ከመንግሥት ወደ ነዋሪዎቹ በሽያጭ ለማዘዋወር
የሚያስቸል አሠራር ቀይሰን ተግባራዊ እናደርጋለን።
65. የኮንዶሚኒየም ቤት ባለቤቶች ባለ ሙሉ መብት በመሆን
ቤታቸውን ያለምንም ገደብ መሸጥ፤ መለወጥ የሚችሉበት
ሁኔታ ይመቻቻል። መንግሥት ዜጎችን ከቀበሌ ቤት
አስወጥቶ በኮንዶሚኒየም ቤት ውስጥ የዜጎችን ነፃነት
ለመገደብ የሚያደርገውን አሰራር እናነሳሳለን።
66. የመኖሪያ ቤቶች ግንባታ እና ለማኅበረሰብ ልማት
ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ የሚውሉ የገንዘብ ድጋፎችን
ማግኘት የሚቻልባቸውን የውጭ መዋዕለ-ነዋይ
ምንጮች በጥናት ላይ ተመሥርቶ የመለየት እና መዋዕለነዋይ የማፈላለግ ሥራ እናከናውናለን።
67. የማኅበረሰብን የገቢ ዓቅም ያገናዘበ የመኖሪያ ቤቶች፣
የንግድ እና ኢንዱስትሪ ግንባታዎችን ለማካሄድ
የሚያስችል ሥርዓት በመፍጠር መዋዕለ-ነዋይ
የሚያቀርብ የአዲስ አበባ ወለድ-አገድ (Mortgage) ባንክ
ከግል ክፍሉ ጋር በመተባበር እንዲቋቋም እንሠራለን።

ዘመናዊ የመሬት አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት
68. በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት ይዞታ እና አስተዳደር
ውስጥ ከመሬት ዋጋ ግምት፣ ከመሬት አጠቃቀም ፖሊሲ፣
ከሊዝ መሬቶች ጨረታ አወጣጥ እና አጠቃላይ የሊዝ
አስተዳደር፣ ከባለ ይዞታነት ወይም የቤት ባለቤትነት
እንዲሁም የጋራ ሕንፃ ባለይዞታነት ማረጋገጫ እንዲሁም
ካርታ አሰጣጥ፣ ሥም ዝውውር፣ የተደራጀ የመረጃ
እጥረት፣ የአሠራር ግልጽነት አለመኖር፣ ወዘተ ጋር
በተያያዘ የሚታዩ ሙስና የተስፋፋባቸው እና አግባብነት
የሌላቸው ዘርፈ ብዙ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮችን
እንቀርፋለን።
69. በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ እና ጥቅም ላይ ያልዋሉ
መሬቶችን በቴክኖሎጂ በታገዘ ዝርዝር ጥናት በአልሚዎች
አማካይነት ግልፅ እና ፍትሃዊነት በተላበሰ መልኩ
በአፋጣኝ ጥቅም ላይ ማዋል የሚቻልበትን ሥርዓት
እንዘረጋለን።
70. ከተማዋን መልሶ በማልማት ዙሪያ ለመኖሪያ ቤቶች እና
ሕንፃዎች ግንባታ በሚውሉ ቦታዎች ላይ የሚኖሩ ቀደምት
ኗሪዎችን ቅድሚያ እንሰጣለን። በከተማዋ ክልል ውስጥ
በሕዝብ ውይይት እና ውሳኔ ያልተደገፈ ማንኛውም
ዓይነት መፈናቀል እንዳይደረግ በሕግ ይደነገጋል።
የቦታው መልማት አስፈላጊነት የግድ ከሆነ ለሚፈናቀሉት
ሰዎች ካሣ የመሬታቸውን ዋጋ በድርድር እና በገበያ ዋጋ
እንዲከፈላቸው ይደረጋል።
71. በከተማዋ ጥብቅ የመኖሪያ፣ የንግድ እና የኢንዱስትሪ
ክልሎችን ደረጃ በደረጃ ለማስፋፋት ሕግ ላይ የተመሠረተ
የንግድ እና የኢንዱስትሪ፣ የመኖሪያ እና የዕረፍት ጊዜ
ማሳለፊያ መዝናኛ ሥፍራዎችን እንከልላለን።

72. በከተማዋ የሚታየውን ሕገ-ወጥ ሠፈራ ወይም የቤቶች
ግንባታ አዳዲስ ሠፈራዎችን በሚከላከል መልኩ
በጥናት ላይ የተመሠረተ እና ዓቅምን ባገናዘበ መልኩ
ሕጋዊ ማድረግን ጨምሮ ዘለቄታዊ የመፍትሄ ርምጃ
እንወስዳለን። የይዞታ ባለቤትነት ማረጋገጫ እስከ
መስጠት የሚያስችልም አሠራርን ቀይሰን ተግባራዊ
እናደርጋለን።
73. በቤቶች ልማት (Real Estate) ዘርፍ ዙሪያ ከዚህ ቀደም
የተሠሩ ጥናቶችን በመፈተሽ እና በዘርፉ አዳዲስ ጥናቶችን
በማካሄድ ለመኖሪያ ቤቶች ግንባታ የሚያስፈልገውን
መሬት መለየት እና በአዲስ አበባ ከተማ ከሚታየው ፈጣን
የሕዝብ ብዛት ዕድገት ጋር የሚመጣጠን የመኖሪያ
ቤቶች ልማት ማካሄድ የሚያስችል የቤቶች ልማት ዕቅድ
አውጥተን ተግባራዊ እናደርጋለን፡
74. የግል እና የጋራ መኖሪያ መንደሮችን በመገንባት ዘርፍ
የተሠማሩ ኩባንያዎችን (Real Estate Companies)
የመሬት አጠቃቀም እና የሕንፃ ግንባታ ዕቅድ እንዲሁም
የሥራ ሂደት የሚከታተል፤ አርክቴክቶች፣ የከተማ
ፕላነሮች እና ሌሎችም ጉዳዩ የሚመለከታቸው ባለድርሻ
አካላት በአባልነት የተካተቱበት ግብረ-ኃይል በማቋቋም
ዘርፉን እንደግፋለን።
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የከተማዋን የትራንስፖርት ችግር እና እንቅስቃሴ
መጨናነቅን ማቃለል
75. የከተማዋን የትራንስፖርት አገልግሎት ዘርፍ መሪ
ዕቅድ ነዋሪውን፣ የግሉን ዘርፍ፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ
ድርጅቶችን እና ሌሎችም በጉዳዩ ትኩረት የሚሰጡ
ተቋማትን ባሳተፈ መልኩ በመቅረጽ የከተማዋን
የትራንስፖርት ችግር ያለ ከፍተኛ ወጪ ባጭር ጊዜ ውስጥ
ሊፈቱ የሚገባቸውን በመለየት ከመቅረፍ በተጨማሪም
የከተማዋን የትራንስፖርት አገልግሎት ለዘለቄታው
በማዘመን እናሻሽላለን።
76. የግል ባለኃብቶች ለሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት
የሚውሉ አውቶቡሶችን ከቀረጥ ነጻ የሚያስገቡበትን
ሁኔታ እናመቻቻለን፤ በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት
ለመስጠት የሚችሉበትን የተጠና የድጎማ ሥርዓትም
እንፈጥራለን።
77. በከተማዋ የሕዝብ ትራንስፖርት አገልግሎትን
ማስፋፋት እንዲሁም አዳዲስ መንገዶችን በመገንባት፣
የአውቶቡስ አገልግሎትን በማሻሻል፣ የቀላል ባቡር
አገልግሎቶችን ዓቅም በማሳደግ እና በተወሰኑ አካባቢዎች
የተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ገደብ በመጣል እንቅስቃሴ
መጨናነቅን እናስወግዳለን።
78. የከተማው ነዋሪዎች በሥራ ሠዓት መውጫና መግቢያ
ሰዓት የግል መኪኖች በቴክኖሎጂ በታገዘ ሥርዓት
ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡበት ሥርዓት
እንዲዘረጋ እና ሥራ ላይ እንዲውል እናደርጋለን።
79. የከተማዋ ነዋሪ ሕዝብ ሳይጉላላ የሚጠቀምበት ቀልጣፋ
የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲኖር ለማድረግ እና
በተለይም ተማሪዎች፣ ዓቅመ ደካሞች እና አካል
ጉዳተኞችን ጨምሮ አመቺ አገልግሎት በቅናሽ
የሚያገኙበትን መንገድ ለማመቻቸት ትኩረት ሰጥተን
እንሠራለን።
80. የከተማዋን የመኪና ማቆሚያ ፖሊሲ (Parking Policy)
በተገቢው መንገድ ማጥናት እና አስፈላጊውን የመሻሻያ
እና የማስተካከያ ሥራ ተግባራዊ እናደርጋለን፤ እንዲሁም
በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች እንደ ችግራቸው
መጠን ቦታዎችን በመለየት ዘመናዊ የመኪና ማቆሚያ
ሥፍራዎችን እንዲገነቡ እናደርጋለን።
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81. በከተማዋ የመኖሪያ አካባቢዎች፣ እንቅስቃሴ
በሚበዛባቸው መንገዶች እና የገበያ ቦታዎች ሁናቴዎችን
በማጥናት እና በማገናዘብ የመኪኖች እንቅስቃሴ እና
አቁሞ መሄድ (Parking) የሰዓት እና የሁኔታዎች ገደብ
ይደረግባቸዋል።
82. በከተማዋ የእንቅስቃሴ መጨናነቅን እና አደጋዎችን
ለመቀነስ እንዲሁም የእግረኞችን ምቾት ለመጠበቅ
ሲባል፣ የጎዳና ዳር ነጋዴዎች በተፈቀደላቸው ሥፍራ እና
ጊዜ ብቻ እንዲሠሩ እናደርጋለን።
83. የከተማዋ የተሽከርካሪ እና የእግረኛ መንገዶች፣ የባቡር
መስመሮች እንዲሁም የብስክሌት መንገዶች በተገቢው
መንገድ ለነዋሪው አገልግሎት እንዲሠጡ ለማስቻል
የማስፋፋት፣ በአግባቡ የመከለል፣ የመንከባከብ፣
የመጠገን እና ጥበቃ የማድረግ ሥራዎችን እናከናውናለን።
እንዲሁም የቢስክሌት መንገዶችን ከማስፋፋት በተጨማሪ
ከንግዱ ማኅበረሰብ ጋር በመወያየት ብስክሌቶች በብዛት
እና በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርቡ እናደርጋለን።
84. ለአዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር አገልግሎት ችግሮች
ተፈትሸው በአፋጣኝ የማሻሻያ ሥራዎች ይሠሩለታል።
የእንቅስቃሴ ችግር በሚታይባቸው ቦታዎች የእግረኞች
የመሬት ውስጥ ማቋረጫ መተላለፊያዎችን በመገንባት
እንቅስቃሴ መጨናነቅን እና አደጋዎችን እንቀንሳለን።
85. በአዲስ አበባ የቀላል ባቡር በዕቅድ እና ጥናት ላይ
የተመሠረተ የማስፋፋት ሥራ እንተገብራለን። ከአያትጣፎ፤ ከጦር ኃይሎች የሕክምና ተቋም-ጀሞ ለቡ አደባባይ፣
ከጦር ኃይሎች በየሺ ደበሌ አሸዋ ሜዳ፤ ከሲ.ኤም.ሲ.
በሰሚት ቦሌ አራብሳ፣ እና ሌሎችም አቅጣጫዎች
እየተጠኑ የቀላል ባቡር መስመሮች ማስፋፊያ ሥራዎችን
በመንግሥት እና የግሉ ዘርፍ የመዋዕለ-ነዋይ ድጋፍ
በዕቅድ ላይ ተመሥርተን እናከናውናለን።

ጥራቱን የጠበቀ እና ፍትሃዊ የጤና አገልግሎትን
ማስፋፋት
86. ጤናው የተጠበቀ ንቁ ዜጋን ለማፍራት እንዲቻል
ለከተማው ነዋሪ ሁሉ በማህበራዊ ፍትህ መንፈስ የጤና
አገልግሎት ተደራሽነት ለማረጋገጥ በሽታን መከላከልና
የፈውስ አገልግሎትን ያቀናጀ መዋቅራዊ ማስተካከያ
ይደረጋል።
87. በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የከተማ መስተዳደሩ ተቋማት
በተቀናጀ የጤና ሥርዓት አስተዳደር ማዕቀፍ እንዲሰሩ
እና ተላላፊና ተላላፊ ላልሆኑ በሽታዎች መሰረታዊ የጤና
መልዕክቶችን ማስተላለፍ እንዲችሉ ለማድረግ ይሰራል።
88. በከተማው ውስጥ ያሉ የጤና ተቋማት አመራርና
አስተዳደር ከፖለቲካ ተፅእኖ የተላቀቀ ሙያዊ ስነ
ምግባርን ያስቀደመ በማድረግ ማህበረሰቡ የሚያገኛቸው
የጤና አገልግሎቶች ቀልጣፋና ጥራታቸው የተጠበቀ
እንዲሆኑ እናደርጋለን።
89. የሰው ሃይል ልማት ዕቅድ በመንደፍ በአዲስ አበባ ጤና
ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ የጤና ባለሙያዎች በሃገር
ውስጥና ከሃገር ውጪ እህት ከተሞች ጋር በመተባበር
ተከታታይ ስልጠናዎችን እንዲያገኙ፤ ተገቢ ጥቅማ
ጥቅም እና ማበረታቻ የሚያገኙበትን አሰራር ይዘረጋል።

90. በመንግሰት እና በግል የህክምና ተቋማት መካከል ያለውን
ሰፊ የአገልግሎት አሰጣጥ ልዩነት ለመቅረፍ ተጠያቂነት
ያለበት ስርዓትና የጤና ተቋማት ደረጃዎች ማሻሻያዎችን
በማድረግ በአስቸኳይ ወደ ትግበራ ይገባል።
91. በአዲስ አበባ ያሉ በከተማው መስተዳደር ስር ያሉ የጤና
ጣቢያዎች፤ አጠቃላይ እና ልዩ ልዩ ሆስፒታሎች አቅም
በፈቀደ መልኩ በሰው ሃይል፣ የመድሃኒት አቅርቦት፣
የህክምና መገልገያ መሳሪያዎች እና ቁሳቁሶችን በማሟላት
ስነ ምግባሩን የጠበቀና ጥራቱን የጠበቀ አገልግሎት
ለማህበረሰቡ እንዲደርስ ለማድረግ እንሰራለን።
92. የመድሃኒት እና የህክምና መሳሪያዎች አቅርቦትን
ለማሻሻል እንዲረዳ ለግሉ ዘርፍ ድጋፍና ክትትል
በማድረግ የጥራት ደረጃቸውን የጠበቁ ተመጣጣኝ ዋጋ
ያላቸው መድሃኒቶችና የህክምና መሳሪያዎች ለነዋሪውና
ለጤና ተቋማት ተደራሽ እንዲሆኑ እናደርጋለን።
93. ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የሚሆን የጤና መድህን
ሥርዓት በመዘርጋት ነዋሪዎች ለድንገተኛ ወጪ
እንዳይዳረጉ የሚያደረግ ስርዓት ይዘረጋል፤ የዚህ መድህን
ሥርዓት አካል መሆን ለማይፈልጉ ነዋሪዎች የጤና
አገልግሎቶቹን በቀጥተኛ ክፍያ እንዲያገኙ ይሆናል።

ሆስፒታል
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የትምህርት ዘርፉን ጥራት ማሳደግ
94. በአዲስ አበባ ከተማ ከቅድመ መደበኛ አንስቶ ባሉት
እርከኖች የትምህርት ጥራት እና ሽፋን በተገቢው መልኩ
እንዲያድግ ለማድረግ እና በግብረገብ የታነጸ ትውልድ
ለማፍራት የሚያስችሉ ሥራዎችን እናከናውናለን።
95. በከተማዋ የሚገኙ ነባር የቴክኒክ እና ሙያ ተቋማት
ከንግድ እና ኢንዱስትሪ ሥራዎች ጋር ተመጋጋቢ
እንዲሆኑ በባለሞያ እና ቁሳቁስ በማደራጀት ከማሻሻል
እና ከማጠናከር በተጨማሪም አዳዲስ ተቋማትን
እናስፋፋለን።
96. በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ የመንግሥት ትምህርት ቤቶች
ሕንፃዎች፣ የመማሪያ ክፍሎች እና የመጸዳጃ ቤቶች
አስፈላጊ፣ ሙሉ እና መደበኛ ዕድሳት እንዲደረግላቸው
እና የመማር ማስተማር እንቅስቃሴው ምቹ እንዲሆኑ
እንሠራለን።
97. በከተማዋ የሚገኙ በመንግሥት የሚተዳደሩ ቅድመ
መደበኛ አንደኛ እና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች
በዘርፉ ከተሠማሩ የግል ትምህርት ቤቶች እኩል ጥራት
ያለው የትምህርት አገልግሎት እንዲሰጡ እናደርጋለን።
98. በከተማዋ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች የሚያስተምሩ
መምሕራን ተገቢውን ሥልጠና፣ ተጨማሪ ትምህርት
እንዲያገኙ ድጋፍ እናደርጋለን፤ የማስተማር ችሎታ
እና ብቃታቸው፣ ተማሪዎችን የማትጋት እና ቅን
አገልጋይነታቸውን የሚመጥን የተለያዩ ልዩ ልዩ
ጥቅማጥቅሞችን ማግኘት የሚችሉበትን ሁኔታም
እናመቻቻለን።
99. በመንግሥት ትምህርት ቤቶች በመረጃ መረብ (Internet)
የተደገፈ የተሟላ የቤተ-መጻህፍት እና የመረጃ አገልግሎት
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እንዲኖር እንሠራለን፣ ለተማሪዎች እና መምህራን በቂ
የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ሥልጠናዎችን በመስጠት
በትምህርት ቤቶች አካባቢ ለሕትመት የሚወጡ
አላስፈላጊ ወጪዎችን በመቀነስ ለእያንዳንዱ የመንግስት
ትምህርት ቤት ተማሪ ታብሌት/ላፕቶፕ እንዲዳረስ
እናደርጋለን።
100. በከተማዋ በሚገኙ ትምህርት ቤቶች በማንኛውም
ጊዜ በሰላም የመማር ማስተማር ሂደትን የሚያደናቅፉ
ሁኔታዎችን እናስወግዳለን፤ ትምህርት ቤቶች በምንም
ዓይነት መንገድ የግጭት ማዕከላት እንዲሆኑ አንፈቅድም።
101. ተማሪዎች በአዕምሮ ብቻ ሳይሆን በአካልም የዳበሩ
ንቁ እና አምራች ዜጎች እንዲወጣቸው በከተማዋ
የሚገኙ ትምህርት ቤቶች መሠረታዊ እና ደረጃቸውን
የጠበቁ የስፖርት ማዘውተሪያ እና የባሕል ማዕከሎች
እንዲኖሯቸው ይደረጋሉ። ከስፖርቱ ማሕበረሰቦች
ጋር በመቀናጀት ስፖርትን በሁሉም ትምህርት ቤቶች
እና በማኅበረሰብ ደረጃ ከማስፋፋት በተጨማሪም፣
የአትሌቲክስ ስፖርት በከተማዋ እንዲስፋፋ እና ስፖርት
ለጤንነትና ለወዳጅነት የሚለው ዓለም አቀፍ መርሕ
የኗሪው መደበኛ ባሕል እንዲሆን በትኩረት እንሠራለን።
102. በከተማዋ በሚገኙ በየደረጃው ያሉ ትምህርት ቤቶች
መካከል መልካም እና ገንቢ ግንኙነትን የሚፈጥሩ ዓመታዊ
የስፖርት፣ የባሕል፣ የኪነ-ጥበብ፣ የስነጽሁፍ፣ የሥዕል
እና ቅርጻቅርጽ፣ የሳይንስ ፈጠራ፣ እንዲሁም አጠቃላይ
ዕውቀት ላይ የተመሠረቱ ውድድሮች እንዲዳብሩ
በማድረግ ተማሪዎችን ከሕፃንነት ዕድሜያቸው ጀምሮ
በመኮትኮት እና በስነ-ምግባር በማነጽ በዓለም አቀፍ
ደረጃ ሃገራቸውን የሚያስጠሩ ንቁ ዜጎችን እናፈራለን።

የማሕበራዊ ከለላ ስራዎችን ማስፋት
103. የድህነት ማስወገድ ስትራቴጂዎችን በመንደፍ ወጣቶች፣
ሴቶች፣ ተጋላጭ የኅብረተሰብ ክፍሎች፣ ጎዳና
ተዳዳሪዎች፣ ሴተኛ አዳሪዎች፣ አረጋውያንና ጡረተኞች፣
የተዳከሙ ቤተሰቦች ወዘተ በማኅበራዊ ከለላ፣ በትምህርት
እና ሥልጠና፣ በቀጥተኛ ድጋፍ፣ በሥራ ዕድል ፈጠራ
ፕሮግራሞች ተጠቃሚ እንዲሆኑ እናደርጋለን።
104. በከተማዋ የሚገኙ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በተደራጀ ሁኔታ
በጥናት በመለየት ከመጠለያ ጀምሮ እስከ የስነ-አዕምሮ
(Mental Health) ሕክምና ትምህርት የሚደርሱ
የተለያዩ አስፈላጊ ድጋፎችን በመስጠት ሥራ ሊያገኙ፣
ህይወታቸውን ሊያስተካክሉ እና ወደ ምርታማ ዜጋነት
ሊቀየሩ የሚችሉበትን ሁኔታ እናመቻቻለን።
105. የከተማዋን ገጽታ አሁን ካለበት ሁኔታ ለመቀየር የጎዳና
ላይ ልመና እና ተያያዥ ሥርዓት አልበኝነትን ለማስወገድ
ጠንክረን እንሠራለን፤ ሠርተው መለወጥ የሚችሉትን
የማሕበረሰብ ክፍሎች በስንፍና ልመና ላይ እንዲሠማሩ
ላለማበረታታት ጠንከር ያለ ሕግ ወጥቶ በሥራ ላይ
ይውላል። በሕፃናት ልጆች መለመንን ሙሉ በሙሉ
ለማስቀረት የህግ ማዕቀፍ እና የድጋፍ ዕቅድ ተግባራዊ
ይደረጋል።
106. በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ነዋሪዎችን ኑሮ
ለማሻሻል የሚያግዙ የሕፃናት መዋያዎችን፣ የአጫጭር
ትምህርት እና ሥልጠናዎች መስጫ ማዕከላትን እና ሌሎች
አገልግሎት ሰጪ ማዕከላትን በየሰፈሩ ለሚያቋቁሙ
አካላት ልዩ ድጋፍ እንሰጣለን።

እናደርጋለን። እነዚህ የኅብረተሰብ ክፍሎች የመኖሪያ
ቤት እንዲያገኙ አዳዲስ ፕሮግራሞችን በመቅረጽ የቤቶች
ግንባታ እናከናውናለን።
108. የወጣት እና ጎልማሳ ሴቶችን ሕይወት ለማሻሻል
ለሚደረገው ዘመቻ የተለየ ድጋፍ እናደርጋለን፤ እንዲሁም
የሴቶችን ጥቃት ለመቀነስ የሚረዱ አደረጃጀቶችን
እና ማዕከላትን በሁሉም ክፍለ ከተሞች እናቋቁማለን
መንግሥታዊ ካልሆኑ ድርጅቶች እና ከግሉ ክፍለ
ኢኮኖሚ አንቀሳቃሾች ጋር በኅብረት ችግሩን ከሥሩ
ለመፍታት ያላሰለሰ ጥረት እናደርጋለን። ወጣቶችና ሴቶች
በነፃነት እንዲደራጁ አስፈላጊው ከፖለቲካ ወገንነተኝነት
ነፃ የሆነ ድጋፍ እናደርጋለን።
109. በከተማዋ የሚገኙ ችግረኛ እና ድጋፍ የሚሹ
የኅብረተሰብ ክፍሎች በጥናት ላይ የተመሠረተ እና ዘላቂ
የኑሮ ዋስትናቸው እንዲረጋገጥ መንግሥታዊ ካልሆኑ
ድርጅቶች ጋር በመተባበር አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ
እንሠራለን።
110. እየተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት እና የኑሮ ውድነት ገቢ
ላላቸው ዜጎችም ጭምር እጅግ ፈታኝ መሆኑን ከግምት
ውስጥ በማስገባት፤ የሸቀጦችን እና የአገልግሎቶችን
ዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የሚቻልባቸውን እንዲሁም
የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ የኑሮ ውድነትን እንዲቋቋም፣
የመንግሥትም ሆነ የግል ሠራተኞችም ገቢያቸው
እንዲጨምር ማድረግ የሚያስችሉ ሥራዎችን ትኩረት
ሰጥተን እንሠራለን።

107. አዲስ አበባ ለአካል ጉዳተኞች እና ጧሪ እና ቀባሪ
ለሌላቸው አረጋውያን የምትመች ከተማ እንድትሆን
ያሉትን የመሠረተ ልማት አውታሮች ከማዘመን፣ አዳዲስ
የሚገነቡትንም የአካል ጉዳተኞችን ልዩ ሁኔታዎች እና
ፍላጎቶች በሚያሟላ መንገድ እንዲከናወኑ ከዲዛይን እስከ
ግንባታ እና አገልግሎት አሰጣጥ ድረስ ክትትል እና ድጋፍ
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ከተማችንን የጥበብ ማዕከል ማድረግ

111. በከተማዋ ውስጥ የሚገኙ ታሪካዊነት ያላቸውና የቱሪስት መስህብ
ሊሆኑ የሚችሉ ሕንፃዎች፣ አካባቢዎችና ሌሎችም ቅርሶች በሙሉ
በማስዋብ ለአዳዲስ ግንባታዎች ሲባል እንዳይፈርሱ ወይም በአዲስ
እንዳይተኩ የሚከለክል የሕግ ጥበቃ እናደርግላቸዋለን።

117. በከተማዋ የሚካሄዱ ባሕላዊ እና ሃይማኖታዊ ስነ ሥርዓቶች፣
ዓመታዊ በዓላት፣ ባሕላዊ ትዕይንቶች፣ ሁነቶች ወዘተ በአግባቡ
እና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲከበሩና እንዲስፋፉ ተገቢውን
አጠቃላይ ድጋፍ እናደርጋለን።

112. በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ነባር የከተማ ዋና ዋና
ማዕከላትን (Square Plazas) የከተማዋን ገጽታ በሚያሻሽል እና
የከተማዋን ታሪክ በሚዘክር መልኩ የማሻሻል እንዲሁም በጥናት
ላይ በተመሠረተና ደረጃውን በጠበቀ መልኩ መሰል አዳዲስ
ማዕከላት በየአካባቢው የሚገነቡበትን መንገድ የመፍጠር ሥራ
እናከናውናለን።

118. የከተማዋን መልካም ገፅታ ለመገንባት የሚያግዙ፣ አለማቀፍ
ስብሰባዎች፤ ኮንፍራንሶች፤ ኤግዚቢሽኖች እንዲሁም ሀገራዊ፤
ሕዝቡን ማዕከል ያደረጉ እና የግሉን ዘርፍም ሆነ መንግሥታዊ
ያልሆኑ ድርጅቶችን የሚያሳትፉ ቋሚ እና ወቅታዊ የሙዚቃ እና
የባሕል ትርዒቶች፣ የንግድ ዐውደ-ርዕዮች እንዲሁም ልዩ ልዩ
መሰል ዝግጅቶችን በሰፊው በከተማችን እንዲደረጉ እያበረታታን
ድጋፍም እንሰጣለን።

113. በከተማዋ በተለይም በፒያሳ (አራዳ)፣ አራት ኪሎ፣ ሜክሲኮ፣ ሽሮ
ሜዳ፣ አስኮና አየር ጤና አካባቢዎች የሚገኙ ዋና ዋና የሕዝብ
መሰብሰቢያ ሥፍራዎችን እና አደባባዮችን እንቅስቃሴ ፍሰትን
በሚያሳልጥ፣ የእግረኞችን እንቅስቃሴ ምቹና የተሳለጠ በሚያደርግ፣
ለከተማዋ ውበት የሚያበረክቱትን አስተዋፅዖ በሚጨምርና የአደጋ
ሥጋትን በሚቀንስ መልኩ የማሻሻል እና ደረጃቸውን የማሳደግ
ሥራ እንሠራለን።
114. የሃይማኖት ተቋማት እና ማዕከላት የሚያካሂዷቸው የተለያዩ
ዝግጅቶች የከተማዋን በጎ ገፅታ በሚያንጸባሩቁ እና የቱሪስት
መስህብ ሊሆኑ በሚችሉበት መንገድ እንዲከናወኑ የተጠናከረ
ድጋፍ እንሰጣለን።
115. በከተማዋ የሚገኙ የመዝናኛ ሥፍራዎች፣ ምግብ ቤቶች እና
ሌሎች የንግድ ድርጅቶች ባሕልን፣ ታሪክን፣ ሥነ ጥበብንና
ፈጠራን በሚያንጸባርቅና ነዋሪውንም ሆነ ወደ ከተማዋ የሚመጡ
ቱሪስቶችን ሊያዝናኑ በሚችል መንገድ እንዲደራጁና እንዲሠሩ
በርካታ ማበረታቻዎችን እንሰጣለን።
116. በተለያዩ መስኮች የላቀ አስተዋፅዖ ላበረከቱ ውጤታማ፣ ባለውለታ
እና ፈር ቀዳጅ ግለሰቦች መታሰቢያ የሚሆኑ ሃውልቶችን የማቆም፣
መታሰቢያዎችን የመገንባት፣ መንገዶችንና አደባባዮችን በሥማቸው
የመሠየም ታሪክ እና ሥራቸው በበጎ ሲታወስ እና ሲዘከር እንዲኖር
የማድረግ ሥራ እንሠራለን፤ ይህን ሥራ በጥናት ላይ በተመሠረተ
መልኩ የሚያከናውን እና የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በአባልነት
የተካተቱበት ራሱን የቻለ ኮሚቴም እናቋቁማለን።
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119. አዲስ አበባ የብዙ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መቀመጫ እንደመሆኗ፣
አዲስ አበባን ከአፍሪካ ጋር የበለጠ የሚያስተሳሥር እና አፍሪካውያን
በየዓመቱ እየተገናኙ የሚያከብሩት “የአፍሪካ ቀን” በየዓመቱ
ግንቦት 17 ቀን በከተማዋ በደማቅ የኪነጥበባት እና የስፖርት
ፌስቲቫሎች እንዲሁም በአህጉሪቱ በፖለቲካው፣ ማኅበራዊው
እና ኢኮኖሚያዊው ዘርፍ ጉልህ አበርክቶ ላላቸው አፍሪካውያን
እውቅና በመስጠት እንዲከበር እናደርጋለን።
120. አዲስ አበባ ከአፍሪካ እና ከተለያዩ የዓለማችን ከተሞች ጋር
የእህትነት እና የትሥሥር ሥምምነቶችን እንድትፈጽም በማድረግ
ልማቷን ለማፋጠን የምትችልበትን ሁኔታ በመፍጠር ከተሞች
የዕውቀት እና ቴክኖሎጂ ልውውጥና ሽግግር የሚያደርጉበት
አሠራር እንዘረጋለን።
121. መቀመጫቸውን በአዲስ አበባ ካደረጉ አህጉራዊና ዓለም አቀፍ
ድርጅቶች ጋር መልካም ግንኙነት እንፈጥራለን። የተለያዩ አህጉራዊ
እና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች በአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ቢሮዎችን
እንዲከፍቱ እናበረታታለን።

ጽዳት እና ውበት የተላበሰች፣ አረንጓዴ ከተማ
ማድረግ
122. አዲስ አበባ ከተማ ለአረንጓዴ ልማት ሽግግር፣ የኑሮ ደረጃ
መሻሻል እና ዘላቂነት የምታበረክተውን አስተዋፅዖ ማሳደግ
የሚያስችሉ የአካባቢ ጥበቃ ሥራዎች እንሠራለን።
ከዚህ በተጨማሪም በችግኝ ተከላ ረገድ የኅብረተሰቡ
ተሳትፎ እንደተጠበቀ ሆኖ ወጣቶች ተደራጅተው ችግኝ
የሚተክሉበትን እና በኅብረተሰብ ተሳትፎ የተተከሉትን
ተንከባክበው የሚያጸድቁበትን አሠራር ተግባራዊ
በማድረግ ዘላቂ ገቢ እንዲያገኙ እናደርጋለን።

127. በአዲስ አበባ ከተማ ማኅበረሰብ አቀፍ የደን ልማት
እና ችግኝ ተከላ ሕዝቡን ባሳተፈ መልኩ በዘላቂነት
እንዲከናወን እናደርጋለን፤ የሰኔ ወር የችግኝ ተከላ ወር
ተብሎ ይሰየማል። በከተማዋ የሚገኙ የተለያዩ የተፈጥሮ
ኃብቶችን ከመንከባከብ እና ከመጠበቅ ባለፈ፣ የጠፉ እና
የተበላሹ የተፈጥሮ ኃብቶችን በመለየት የማስተካከያ፣
የማገገሚያ
ወይም
የማስፋፊያ
ሥራዎችንም
እናከናውናለን።

123. የፕላስቲክ ውጤቶችን በተሻለ መልኩ መልሶ መጠቀም
ወይም ክለሳ (Recycling) ላይ አዲስ የብቃት ደረጃ
(Standard) አውጥቶ በሥራ ላይ በማዋል የከተማዋን
የመልሶ መጠቀም ወይም ክለሳ ዓቅም ለማሳደግ
እንዲሁም መልሶ መጠቀምን ለማጎልበት የሚያስችሉ
ድጋፍ እና ማበረታቻዎችን እናቀርባለን።

128. በከተማዋ የቆሻሻ መለየት (Waste Segregation)
ሥራዎች በመኖሪያ ቤቶች እና በድርጅቶች
የሚከናወንበትን ቀላል እና ዘመናዊ አሠራር እንቀይሳለን፤
እንዲሁም ቆሻሻን ለአትክልት ማዳበሪያነት ለመጠቀም
የሚቻልበትን መንገድ እና መልሶ ከመጠቀም ጋር
የተያያዙ የሠርቶ ማሳያ ፕሮጀክቶችን በሁሉም ክፍለ
ከተሞች የማቋቋም፣ ቆሻሻዎችን በመኖሪያ ቤቶች ደረጃ
መልሶ መጠቀም የሚያስችሉ የተሻሻሉ የአካባቢ ንጽህና
መጠበቂያ ቴክኖሎጂዎች እና አሠራሮች እንዲስፋፉ
የማድረግ ሥራዎችን እንሠራለን።

124. የከተማዋን የደረቅ እና ፈሳሽ ቆሻሻ አሰባሰብ እና አወጋገድ
ሥርዓት ለማስተካከል የሚያስችል የተደራጀ አሠራር
መቀየስ እና ከመኖሪያ ቤት አንስቶ እስከ አካባቢ ባለው
ደረጃ የሚከናወነው የጽዳት ሥራ በነዋሪው ሕዝብ የነቃ
ተሳትፎ እንዲሁም በንግዱ ማኅበረሰብ ድጋፍ እንዲታገዝ
እናደርጋለን፤ ለዚህም አስፈላጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን
እናቀርባለን። ቆሻሻን ከምንጩ መቀነስ የሚቻልበትን
መጠነ ሰፊ ጥናት በማድረግ በሥራ ላይ እናውላለን።
125. ነዋሪው ሕዝብ ከአደጋ ስጋት ነፃ ሆኖ የዕለት ከዕለት
እንቅስቃሴውን እንዲያከናውን እንዲሁም ጤናማ የአካል
ብቃት እንቅስቃሴን ባህሉ እንዲያደርግ በከተማዋ ዋና
ዋና አካባቢዎች ከተሽከርካሪዎች ነፃ የሆኑ የእግረኛ እና
የብስክሌት መንገዶችን እናዘጋጃለን፤ ከመንገዶች ዳር እና
ዳር ተንጠልጣይ የቆሻሻ ማጠራቀሚያ ሳጥኖች በበበቂ
መጠን እንዲዘጋጁ እናደርጋለን።
126. በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙትን ነባር
የሕዝብ እና የመንግሥት መናፈሻዎችን ከመንከባከብ፣
ማልማት እና ማስፋፋት በተጨማሪም በየወረዳው
አዳዲስ መናፈሻዎች እንዲኖሩ እና ለከተማዋ የተቃጠለ
ዓየር (Carbon) ቅነሳ ጉልህ አስተዋፅዖ የሚያበረክቱ
እና ለወጣቱ የሥራ ዕድል የሚከፍቱ መርሃ-ግብሮችን
እንተገብራለን።

129. የከተማዋን የሕዝብ መጸዳጃ ቤቶች አቅርቦት ሽፋን
ምጣኔ በማስተካከል የሕዝብ መፀዳጃ ቤቶችን በከተማው
እንዲኖር ተግተን እንሰራለን።
130. በከተማችን ያለውን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ፍላጎት እና
አቅርቦት ለማጣጣም፤ አሁን ያለውን የኤሌክትሪክ
አቅርቦት ከማሳደግም በተጨማሪ አዲስ አበባን
እንደሥሟ ለማድመቅ ከፀሃይ ኃይል የሚገኝን ኤሌክትሪክ
(Renewable Energy Sources) ጥቅም ላይ ለማዋል
በዘርፉ መሠማራት የሚችሉ ባለኃብቶችን ዋስትና
በመስጠት በሚያበረታታ ድጎማ በሰፊው እናሳትፋለን።
131. በከተማዋ የታዳሽ የኃይል ምንጮች ኃይል አጠቃቀም
የሚስፋፋበትን ዕቅድ እንተገብራለን። ለመኖሪያ
ቤታቸው የጸሀይ ብርሃንን ለኤሌክትሪክ ኃይል ምንጭነት
ለሚጠቀሙ የከተማዋ ነዋሪዎች የባንክ ዋስትና በመስጠት
እቅዳቸውን መደገፍ የሚቻልበትን አሠራር በመዘርጋት፤
በሚቀጥሉት 5 ዓመታት 50,000 (ሃምሳ ሺህ) በላይ
ለሚደርሱ የቤት ባለቤቶች የዋስትና ድጋፍ እንሰጣለን።
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132. በከተማዋ ለሚከሰቱ ሰው ሰራሽም ሆነ የተፈጥሮ
አደጋዎች፣ በዜጎች ላይ ለሚከሰቱ መፈናቀሎችና ጉዳቶች
አፋጣኝ ምላሽ የሚሰጥ እንዲሁም የከተማዋን እና
የነዋሪዋን አደጋን የመቋቋም ዓቅም የሚያሳድግ የአዲስ
አበባ የአደጋ ስጋት ቅነሳና ምላሽ ተቋም ተመሥርቶ ወደ
ሥራ እንዲገባ እናደርጋለን።

136. ሕዝባዊ መሠረታቸው ሰፊ፣ በአደረጃጀታቸውም
ለበርካታ የሃገራችን ክለቦች ምሣሌ የሆኑትን የከተማዋ
የእግር ኳስ ክለቦችን እንዲሁም ሌሎች የስፖርት
ማኅበራትን የበለጠ ተጠናክረው፣ ከሃገር ውስጥም
አልፈው በአህጉር አቀፍ እና ዓለም አቀፍ ደረጃ ጠንካራ
ተወዳዳሪ እና አሸናፊ እንዲሆኑ ድጋፍ እናደርጋለን።

133. በከተማዋ የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙትን ሁሉንም
የመቃብር ሥፍራዎች ስነ-ውበታዊ ዋጋ በማሳደግ
በአነስተኛ ቦታ ብዙ እንዲያስተናግዱ ሕጋዊ እና ዘለቄታዊ
ዘመናዊነት እንዲላበሱ እና ለማሕበረሰቡ በእኩል ተደራሽ
እንዲሆኑ ዕቅድ ነድፈን ተግባራዊ እናደርጋለን።

137. ለዘመናት የዘለቁ የማህበረሰቡን የመተጋገዝ እና
የመረዳዳት ባሕል የሚያጎለብቱ እንደ ዕድር እና
ዕቁብን የመሳሰሉ ማኅበራዊ አደረጃጀቶች የበለጠ
የሚጠናከሩበትን፣ ዓቅመ ደካሞችን እና የተቸገሩ
ወገኖችን ይበልጥ ማገዝ የሚችሉበትን እንዲሁም
ለሰላም እና አንድነት መጠናከር የድርሻቸውን
መወጣት የሚችሉበትን ሁኔታ ለመፍጠር አስፈላጊውን
ድጋፍ እናደርጋለን። በተጨማሪም እነዚህ የብዙኃን
አደረጃጀቶች በገንዘብ እንዲጠናከሩ፣ በአሠራር
እንዲዘምኑ እና ኅብረተሰቡን የተሻለ ማገልገል እንዲችሉ
ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እናደርጋለን።

134. በከተማዋ የአምልኮ እና የመቃብር ሥፍራዎች ግንባታ
ሊውሉ የሚችሉ ቦታዎች ከባለቤትነት ጋር ተያይዘው
ለሚከሰቱ ግጭቶች እና አለመግባባቶች መንስዔ
እንዳይሆኑ፤ እንዲሁም የአምልኮ ሥፍራዎችን ስነውበታዊ ዋጋ በማሳደግ ረገድ ከአዲስ አበባ ከተማ
ምክር ቤት ጋር በቅንጅት የሚሠራ እና የራሱን አስተዋፅዖ
የሚያበረክት ከሁሉም ወገን የሆኑ ታዋቂ የሀይማኖት
አባቶች እና የሃገር ሽማግሌዎች በአባልነት የተካተቱበት
ምክር ቤት አቋቁመን ወደ ሥራ እናስገባለን።
135. በማኅበረሰቡ ውስጥ መልካም እሴትን ለማዳበር፣
አዎንታዊ ስነልቦናን ለመገንባትና መነቃቃትን ለመፍጠር
የሚያስችሉ የዕውቀት እና ግንዛቤ ማስጨበጫ
ሥራዎችን ከማከናወን በተጨማሪ ወጣቶች ለተለያዩ
ሱሶች እንዳይጋለጡ ትኩረት ሰጥተን እንሠራለን፤ በሱስ
ለተጠመዱ ወጣቶች ተገቢውን የስነ-ልቦና ሕክምና
እና ድጋፍ የሚያደርጉ ተቋማትን እና የሱስ ማገገሚያ
ማዕከላትንም በሁሉም ክፍለ ከተሞች እናቋቁማለን።
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138. በከተማዋ በሚገኙ የግል እና የመንግሥት ድርጅቶች፣
የትምህርት እና የመዋዕለ-ነዋይ ተቋማት፣ የወጣቶች
ማኅበራት፣ የስፖርት እና የኪነ-ጥበብ ቡድኖች
እና ማኅበራት ወዘተ ውስጥ የማኅበራዊ ኃላፊነት
(Social Responsibility) እንዲሁም የበጎ ፈቃደኝነት
(Volunteerism) እንቅስቃሴዎች እና ተሳትፎዎች እንደ
የቅድመ ሥራ ቅጥር ሥልጠና ያሉት ላይ ተገቢው ትኩረት
እንዲሰጣቸው እና እንዲስፋፉ እናደርጋለን።

"በርግጥም ኢዜማ ጠንቃቃ ፓርቲ ነው። የምንሰራው የዛሬን ችግር
በማጉላት ጊዜያዊ ስሜታችንን ለማርካት ሳይሆን ለዘለቄታዊ ግብ ነው።
ኢዜማ ሁሉን አቀፍ፣ ሁሉን አሰባሳቢ የሆነ ኢትዮጵያን ለመገንባት
የሚታገል ፓርቲ ነው።"
ራሄል ተስፋዬ
የአዲስ አበባ ምክር ቤት እጩ ተወካይ
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