የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር ------/2010
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ለማቋቋም የወጣ
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ተዋንያን ዘርፉን በተቀናጀ መንገድ የሚመራበትን እና ቀልጣፋና ዘመናዊ አሰራር
የሚሰፍንበትን ራዕይና አቅጣጫ በመተለም ውጤታማ የሆነ የኮንስትራክሽን ኢንዱሰትሪ ልማት በማሳደግ ረገድ
ጉልህ እና የማይተካ ድርሻ ያላቸው በመሆኑ፤
የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ለአገሪቱ አጠቃላይ ዕድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ ለማሳደግ የሚያግዙ የፖሊሲ
ሀሳቦችን እና በኢንዱስትሪው ውስጥ ያሉት ክፍተቶች በጥናት እየተለዩ የመፍትሔ ሀሳብ የሚመነጭበት፣ አዋጭ
የሆኑ ዓለም አቀፍ ልምዶች የሚቀመሩበትና ተግባራዊ የሚደረጉበትን ሥርዓት በማስፈን ኢንዱስትሪውን በተመለከተ
የሚዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ፕሮግራሞች፣ ሕጎችና ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ላይ ዘርፉን የበለጠ የሚያበለፅጉ እንዲሆኑ
ከማድረግ አኳያ ሀሳቦችን የሚያመነጭ እና የሚመክር
አገራዊ የባለድርሻ መድረክ መፍጠር አስፈላጊ ሆኖ
በመገኘቱ፤
በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው እና አግባብነት ባላቸው የምህንድስና፣ የአርክቴክቸርና የቴክኖሎጂ ከፍተኛ ትምህርት
ተቋማት እንዲሁም የቴክኒክ ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት መካከል ትስስር በማጠናከር በጥናትና ምርምር
የበለፀገ የሰው ሀብት በማፍራት እና የተፈጠረውን የሰው ኃይል ክህሎት በመገንባት የኢንዱስትሪውን ፍላጎት
እንዲያሟላ በማድረግ የላቀ ብቃት እና ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ መፍጠር
እንዲቻል ጉልህ ድርሻ የሚጫወት ምክር ቤት ማቋቋም በማስፈለጉ፤
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ አስፈጻሚ አካላትን ሥልጣንና ተግባር ለመወሰን በወጣው አዋጅ
ቁጥር 916/2ዐዐ8 አንቀጽ 5 መሠረት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህን ደንብ አውጥቷል፡፡

•

አጭር ርዕስ
ይህ ደንብ "የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ማቋቋሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ደንብ
ቁጥር …../2ዐ10" ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል፡፡

2.

ትርጓሜ
የቃሉ አገባብ የተለየ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ ደንብ ውስጥ፡1/

"ኮንስትራክሽን" ማለት ከመሬት በታች እና በላይ የሚከናወኑ የምህንድስና ፊዚካል መሠረተ
ልማትን ጨምሮ በቋሚ ንብረቶች፣ በአገልግሎቶች እና በመሣሪያዎች የሚታገዙ የጉልበት ሥራዎች
ጥቅም የሆነ እንደ አዲስ የማልማት፣ የማስፋፋት፣ የመገጣጠም፣ የመጠገን፣ የማሻሻል፣ የመቆፈር፣
የማወላለቅ ወይም የማፍረስ ተግባር ነው፡፡

2/

"የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ" ማለት የተለያዩ ተፈጥሯዊ እና የተፈበረኩ ግብዓቶችንና ሀብቶችን
ወደ ግንባታ ውጤቶች የሚለውጥ፣ ያሉበትን ሁኔታ በመገምገም ለማሻሻል እንዲሁም ግምታቸውን
የሚተምን፣ በሥራው ላይ ባለሙያዎችንና ተቋማትን ያቀፈ የማህበራዊና የኢኮኖሚ ዘርፍ ጥምረት
ነው፡፡

3/

"ሚኒስቴር" ወይም "ሚኒስትር" ማለት የኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ወይም ሚኒስትር ነው፡፡

4/

"ምክር ቤት" ማለት በዚህ ደንብ የተቋቋመው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ነው፡፡

3.

5/

"ክልል" ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 47 የተመለከቱ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ
ሪፐብሊክ አባል የሆኑ ክልሎች ሲሆኑ የአዲስ አበባ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮችን
ያካትታል፡፡

6/

"ሰው" ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡

መቋቋም
ተጠሪነቱ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የሆነ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ምክር ቤት ከዚህ በኋላ
"ምክር ቤት" እየተባለ የሚጠራ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡

4.

የምክር ቤቱ ዓላማ
የምክር ቤቱ ዓላማ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ለአገሪቱ አጠቃላይ ዕድገት የሚያበረክተውን አስተዋጽኦ
ለማሳደግ በሚያግዙ የፖሊሲ ሀሳቦች ላይ ምክክር በማድረግ አቅጣጫ ማስቀመጥ ይሆናል፡፡

5.

የምክር ቤቱ ሥልጣንና ተግባር
ምክር ቤቱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፤
1/

በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በጎ ተፅዕኖ የሚፈጥሩ
ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ሕጎች ትግበራ ሪፖርት መግማል፤ አተገባበራቸውን ለማሳለጥ
የሚጠቅሙ ሀሳቦችን ይሰጣል፤ የፖሊሲ ሀሳቦች፣ ሕጎች እና የአሠራር ሥርዓቶች ላይ ምክክር
ያደርጋል፤ ስለአተገባበራቸው አቅጣጫ ያስቀምጣል፡፡

2/

ሚኒስቴሩ የዘርፉን የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም መሠረት አድርጎ ጥናት በማድረግ
በሚያቀርበው ወቅታዊና ስትራቴጂያዊ ጉዳዮች ላይ ውይይት ያደርጋል፤ የአፈጻጸም አቅጣጫዎችን
ይሰጣል፡፡

3/

በፌዴራል መንግሥት የሚካሄዱ የታላላቅ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ላይ የሚታዩ ተግዳሮቶችና
መልካም ተሞክሮዎችን በጥናት በመለየት፣ የጥናት ውጤቶች ላይ ውይይት ያደርጋል፤ የአተገባበር
አቅጣጫ ይሰጣል፡፡

4/

በዘርፉ ውስጥ ያሉ ተዋናይ እና ባለድርሻ አካላት እንደየአግባብነታቸው የሚያቀርቧቸው የጥናት
ውጤቶች ላይ ውይይት ያደርጋል፤ የአፈጻጸም አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል፡፡

5/

የሀገሪቱ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት በለውጥ ጎዳና እንዲጓዝ የሁሉንም ተዋናዮች አቅም
ውጤታማ በሆነ መንገድ ለመጠቀም የሚያስችል አቅጣጫ ያስቀምጣል፤ አፈጻጸሙን ይገመግማል፡፡

6/

የዘርፉ የሙያ ማህበራት የኢንዱስትሪውን ጥራት እና ጤናማ ተወዳዳሪነት እንዲያጎለብቱና
አግባብነት ያለው ዕኩል ተጠቃሚነት እንዲያስፋፉ እንዲሁም ብልሹ አሠራር በመታገል ረገድ
ሚናቸው የጎላ ይሆን ዘንድ የአደረጃጀትና የአፈጻጸም አቅጣጫ ያስቀምጣል፤ አፈጻጸማቸውንም
ይከታተላል፡፡

7/

አዋጭ የሆኑ የሀገር ውስጥና የውጭ አገሮች የኮንስትራክሽን ሥራ ምርጥ ተሞክሮዎች ላይ ጥናት፣
ትንተና፣ ቅመራ እና ትግበራ ሪፖርት ያዳምጣል፤ ይወያያል፤ ለአፈጻጸማቸው አቅጣጫ
ያስቀምጣል፡፡

6.

8/

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አፈጻጸም ለማሻሻል እና የአሠራር ሥርዓቱን ለማዘመን የሚረዱና
ቀጣይነት ባለው ሁኔታ መርሐ-ግብር የሚደገፉ የባለድርሻ አካላት የውይይት መድረኮች
እንዲካሄዱ አቅጣጫ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፡፡

9/

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ የገንዘብ ምንጭ ከማስፋት አኳያ የተለያዩ አማራጮች በጥናትና
ምርምር እንዲለዩና ምርጥ ተሞክሮዎች እንዲሰባሰቡ የአፈጻጸም አቅጣጫ ይሰጣል፤ ይከታተላል፡፡

10/

የአገሪቱን የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አገልግሎት እና ምርት ተወዳዳሪ በማድረግ ከውጪ
የሚገባውን አገልግሎት የመተካትና አገልግሎቱም ለውጪ ሀገር እንዲቀርብ ለማድረግ የሚያስችል
ምክክር ያደርጋል፤ የፖሊሲ አቅጣጫ ይሰጣል፣ የድርጊት አቅጣጫዎችን ያስቀምጣል፤ አፈጻጸሙን
ክትትል ያደርጋል፡፡

11/

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ እና አግባብነት ያላቸው የምህንድስና፣ የሥነ-ሕንጻ እና የቴክኖሎጂ
ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንዲሁም የቴክኒክ ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት ትስስር
እንዲፈጥሩ በማድረግ ለኢንዱስትሪው የሚመጥን ክህሎትና ሥነ ምግባር ያለው የተማረ የሰው
ኃይል በሚመረትበትና በሚቀርብበት ሁኔታ ይመክራል፣ አቅጣጫ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙንም
ይከታተላል፡፡

12/

ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት ተዋንያንና ባለድርሻ አካላት እውቅና እና ማበረታቻ የሚሰጥበት
ሥርዓት እንዲዘረጋና ተግባራዊ እንዲሆን ይመክራል፤ አቅጣጫ ይሰጣል፤ አፈጻጸሙንም
ይከታተላል፡፡

13/

የኮንስትራክሽን ነክ ሥራዎች በተፈጥሮ ሀብትና አየር ንብረት ላይ የሚኖራቸው አሉታዊ ተጽዕኖ
በሚወገድበት ወይም በሚቀንስበት አፈጻጸም ላይ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የጥናትና ምርምር
ሥራዎች የሚካሄዱበትን አግባብ ይመክራል፣ የሚቀርቡ የምርምርና የጥናት ውጤቶችን
ይገመግማል፤ የአፈፃፀም አቅጣጫ ይሰጣል፡፡

የምክር ቤቱ አባላት
1/

ምክር ቤቱ የሚከተሉት አባላት ይኖሩታል፡ሀ)

አግባብ ያላቸው የፌዴራል መንግሥት ተቋማት ኃላፊዎችን፤

ለ)

የክልል ፕሬዚዳንቶች እና የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባዎችን፤

ሐ)

የሚመለከታቸው የመንግሥት መሥሪያ ቤቶችና ተቋማት ተወካዮችን፤

መ)

የግሉ ዘርፍ ተወካዮችን፤

ሠ)

የሌሎች አግባብ ያላቸው አካላት ተወካዮችን፤

በአባልነት የሚይዝ ይሆናል፡፡

7.

2/

ምክር ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሳቢነት ይመራል የኮንስትራክሽን ሚኒስትር ጸሃፊ ይሆናል፡፡

3/

የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ምክር ቤቱ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው
ሌሎች የፌዴራልና የክልል ባለሥልጣናት እንዲሁም ሙያዊ አስተያየት እንዲያቀርቡ የሚጋብዙ
ባለሙያዎች በስብሰባው እንዲሳተፉ ሊፈቅድ ይችላል፡፡

የምክር ቤቱ ስብሰባዎች

8.

1/

ምክር ቤቱ በዓመት አንድ ጊዜ መደበኛ ስብሰባ ያካሄዳል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ
በሰብሳቢው ጥሪ በማናቸውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡

2/

ከግማሽ በላይ የሚሆኑ የምክር ቤቱ አባላት በስብሰባ ላይ ከተገኙ ምልዓተ-ጉባዔ ይሆናል፡፡

3/

የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁ ሆነው ምክር ቤቱ የራሱን የስብሰባ ሥነ- ሥርዓት ደንብ
ሊያወጣ ይችላል፡፡

የምክር ቤቱ ሴክሬታሪያት እና የቴክኒክ ኮሚቴ
ምክር ቤቱ ፡1/ በሚኒስቴሩ ውስጥ የተደራጀ ሴክሬታሪያት እና
2/ በመንግስት የሚሰየም የቴክኒክ ኮሚቴ
ይኖረዋል፡፡

9.

መመሪያ የማውጣት ሥልጣን
ይህን ደንብ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ መመሪያዎችን ሚኒስቴር መ/ቤቱ ሊያወጣ ይችላል፡፡

10.

ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች
ይህን ደንብ የሚቃረን ማናቸውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም አሠራር በደንቡ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ
ተፈጻሚነት አይኖረውም፡፡

11.

ደንቡ የሚፀናበት ጊዜ
ይህ ደንብ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ቀን ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡
አዲስ አበባ፣ …… ቀን፣ 2010 ዓ.ም.
ኃይለማርያም ደሳለኝ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ
ሚኒስትር

