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አዲስ አበባ 
 

85ኛ መደበኛ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ስብሰባ ዉሳኔዎች 
 
የሚኒስትሮች ም/ቤት በዛሬው ዕለት ባካሄደው 85ኛ መደበኛ ስብሰባ በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ 
አሳልፏል፡፡ 
 
 

1. ምክር ቤቱ በቅድሚያ የተወያየው በኮርቤቲ እና በቱሉ ሞዩ ጂኦተርማል ፕሮጀክቶች ማስፈጸሚያ 
ስምምነቶች ላይ ነው፡፡ የሀገሪቱን የኃይል ደኅንነት አስተማማኝ ለማድረግ እና በኃይል እጥረት ምክንያት 
የሚከሰተውን ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ አሉታዊ ተፅዕኖን ለመግታት ከውኃና ከንፋስ ኃይል በተጨማሪ 
ከጂኦተርማል የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት የሀገሪቱን የኃይል አቅርቦት አስተማማኝነት በከፍተኛ ደረጃ 
እንደሚያሳድገው ይታመናል፡፡ የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ከፍተኛ የሆነ የኢንቨስትመንት ወጪ 
የሚጠይቁና መንግሥት በራሱ ዐቅም ብቻ ሊያከናውናቸው የማይችል በመሆኑ በዚህ ረገድ የታቀደውን 
ሀገራዊ ራእይ ለማሳካት የውኃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር ከኮርቤቲና ከቱሉሞዬ የጂኦተርማል ኃይል የግል 
አመንጭ ኩባንዎች ጋር የተደረጉ የኃይል ግዥ እና የማስፈጸሚያ ስምምነቶች ለም/ቤቱ አቅርቦ ውይይት 
ከተደረገበት በኋላ ስምምነቶቹ በም/ቤቱ ይሁንታ አግኝተዋል፡፡ 

 
2. ቀጥሎ ምክር ቤቱ የተወያየው የማዕድን ሥራዎች አዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ ላይ ነው፡፡ በሀገር ውስጥ 

የቤተ ሙከራ አገልግሎት በመስጠት የማዕድናትን የጥራት ደረጃ በተገቢው ሁኔታ በመለየት ዕውቀት፣ 
ቴክኖሎጂ እና ዐቅም ያላቸው የሀገር ውስጥ ባለ ሀብቶች በእጅጉ አናሳ በመሆናቸው እና የውጭ ባለ 
ሀብቶች በዘርፉ እንዲሠማሩ የሚፈቅድ የሕግ ማሕቀፍ ባለመኖሩ ምክንያት በዘርፉ ኢንቨስትመንትን 
ማበረታታት ባለመቻሉ የማዕድን ሀብት ባለቤት የሆነው እንደ ሀገር ሊገኝ የሚገባውን ጥቅም ለማስጠበቅ 
ሲባል እንደዚሁም በማዕድን ዘርፍ የማማከር ዕውቀት እና ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ቢኖሩም 
ለትውልደ ኢትዮጵያውያን ክፍት ባለመሆኑ ዓለም አቀፍ ዕውቀት እና ልምድ ያላቸው ትውልደ 
ኢትዮጵያውያን የዘርፉ ባለ ሞያዎች ካላቸው ዕውቀት እና ልምድ አንጻር ለአገራችው ተገቢውን አስተዋጽዖ 
ማድረግ እንዲችሉ ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ይቻል ዘንድ የማዕድንና ነዳጅ ሚኒስቴር የማዕድን ሥራዎች 
ዐዋጅ ማሻሻያ ረቂቅ አዋጅ አዘጋጅቶ ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ም/ቤቱም በማሻሻያ ረቂቅ 
አዋጁ ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ ረቂቅ አዋጁ ይጸድቅ ዘንድ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ 
በሙሉ ድምፅ ወስኗል፡፡ 
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3. ሌላው ም/ቤቱ የተወያየው የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንግድ ሕግ ረቂቅ አዋጅ ላይ 
ነው፡፡ የኢኮኖሚ ዕድገትን እና የሕዝብ ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ለንግድ ሥራ ጽኑ የሕግ መሠረት መጣል 
የግድ ይላል፡፡ በ1952 ዓ.ም የወጣው የኢትዮጵያ የንግድ ሕግ ከወጣበት ዘመን አንጻር ከጊዜው የቀደመ 
ነበር ማለት የሚቻል ቢሆንም ባለፉት ስልሳ ዓመታት በርካታ የንግድ ጉዳዮች ተለውጠዋል፡፡ ዛሬ ላይ 
ለአፈጻጸም የማይመቹ እና ለተለያዩ ትርጉሞች የተጋለጡ ብዙ ድንጋጌዎች እንዳሉበትም በመስኩ የተደረጉ 
ጥናቶች አረጋግጠዋል፡፡ በመሆኑም ለመጪዎቹ ዓስርት አመታት የአገራችንን የንግድ እንቅስቃሴ 
ለመምራት ቀርቶ ዛሬ ኢትዮጵያ ለደረሰችበት የኢኮኖሚ እንቅስቀሴ ደረጃም ቢሆን ሕጉ የተሟላ እና በቂ 
ሆኖ ስላልተገኘ የጠቅላይ አቃቤ ህግ የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የንግድ ሕግ ረቂቅ 
አዋጅ ለም/ቤቱ ቀርቦ ውይይት ከተደረገበት በኋላ አንዳንድ ማስተካከያዎችን በማከል ተቀብሎ ይጸድቅ 
ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል፡፡ 

 
4. በመጨረሻም ም/ቤቱ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ሰነድ ላይ ተወያይቷል፡፡ የዲጂታል 

ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ዋና አላማ አገራችን አለም ከደረሰበት የቴክኖሎጂ እድገት ተገቢውን ጥቅም 
እንድታገኝ አማራጭ መንገዶችን እና ስልቶችን ማመላከት እና የዲጂታል ቴክኖሎጂ የሚሰጠውን የእድገት 
አማራጭ አሟጦ ለመጠቀም ይቻል ዘንድ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ረቂቅ ስትራቴጂ አዘጋጅቶ 
ለሚኒስትሮች ም/ቤት ውሳኔ አቅርቧል፡፡ ም/ቤቱም በስትራቴጂው ላይ በስፋት ከተወያየ በኋላ አንዳንድ 
ማስተካከያዎችን በማከል ተቀብሎ በስራ ላይ እንዲውል ወስኗል፡፡ 

 
 
// 


