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የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግስት 

ደቡብ ነጋሪት ጋዜጣ 

DEBUB NEGARIT GAZETA 

OF THE SOUTHERN NATIONS, NATIONALITEIS AND PEOPLES REGIONAL STATE 

 
 

bdb#B B/@éC½ B/@rsïCÂ 

?ZïC KLልE መንግሥት Mክር 
b@T ጠባቂነት የወጣ 

 

 

የተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የአስፈፃሚ አካላትን ሥልጣንና 
ተግባር መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 192/2014 

 

መግቢያ፣ 

የክልሉ መንግስት በሃገራችን እየተካሄደ ያለውን ለውጥ ውጤታማ፣ ዘላቂ እና ተቋማዊ ለማድረግ 

እንዲሁም የልማትና የመልካም አስተዳደር ሥራዎቻችን ለመውጣት የሚችልና ከደረስንበት 

ዕድገት ደረጃ አንጻር የአስፈፃሚ አካላት አደረጃጀት፣ ሥልጣንን ተግባር ፈትሾ ማስተካከል 

አስፈላጊ በመሆኑ፣ 

 

የክልላችንን የኢኮኖሚ ዕድገት በላቀ ደረጃ ለማፋጠን ይቻል ዘንድ የአስፈፃሚ አካላት አደረጃጀት 

የተልዕኳቸውን ስፋትና ተቀራራቢነት መሰረት ባደረገ መልኩ እንደገና መወሰን አስፈላጊ ሆኖ 

በመገኘቱ ፣ 

በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግስት አንቀፅ 51 ንዑስ 

አንቀፅ 3 (ሀ) መሰረት የሚከተለው ታውጇል፡፡ 

 

 
 
 

›mT q$_R 

hêú qN መስከረም /2014 
 

 

 

Year No 

Hawassa /2021 
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ክፍል አንድ  

 
ጠቅላላ  

 
1. አጭር ርዕስ  

 
          ይህ አዋጅ “የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የአስፈፃሚ  

አካላትን ስልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን የወጣ አዋጅ ቁጥር……. /2014” ተብሎ   

ሊጠቀስ ይችላል፡፡  

 
2. ትርጓሜ  

 
የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ ፡-  

 
1) “ክልል” ማለት የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ነው፡፡  

 
2) “ክልል ምክር ቤት” ማለት የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል  

መንግሥት ምክር ቤት ነው፡፡  

 
3) “መስተዳድር ምክር ቤት” ማለት በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና  

ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 65 መሠረት የተገለጸው ሆኖ በዚህ አዋጅ  

አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 የተመለከተው ከፍተኛ የአስፈፃሚ አካል ወይም ካቢኔ  

ነው፡፡  

 
4) “አስተዳደር ምክር ቤት” ማለት እንደአግባብነቱ የዞን፣ የልዩ ወረዳ፣ የከተማ 

አስተዳደር፣ የወረዳ አስተዳደር አስፈፃሚ አካል ወይም ካቢኔ ነው፡፡  

 
5) “አስተዳደር እርከን” ማለት እንደአግባብነቱ በክልሉ የሚገኙ የዞን፣ የልዩ ወረዳ፣  

የወረዳ፣ የከተማ፣ የክፍለ ከተማ እና የገጠርና ከተማ ቀበሌ አስተዳደርን  

ያጠቃልላል፡፡  

 
6) “የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤት” ማለት ቢሮ፣ ኮሚሽን፣ ኤጀንሲ፣ ኢንስቲቲዩት፣  

ጽሕፈት ቤት፣ ባለስልጣን መሥሪያ ቤት እና ሌሎች የመንግሥት አስተዳደር  
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ተግባር ለማከናወን በዚህ አዋጅና በሌሎች ሕጐች መሰረት የተቋቋሙትንና 

በሥራቸው ያሉትን መሥሪያ ቤቶችን ያጠቃልላል፡፡ 

 
7) “ቢሮ” ማለት ለመስተዳደር ምክር ቤት ተጠሪ የሆኑ የክልሉ አስፈፃሚ መስሪያ 

ቤቶች ናቸው፡፡ 

 
8) “ኃላፊ ወይም ምክትል ኃላፊ” ማለት እንደቅደም ተከተሉ የአስፈፃሚ አካላት 

መሥሪያ ቤቶችን በበላይነት ለመምራት በኃላፊነት የተሾመ ወይም የተመደበ ኃላፊ 

ወይም ምክትል ኃላፊ ነው፡፡ 

 
9) “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው፡፡ 

10)     በዚህ አዋጅ ውስጥ የተጠቀሱ ቃላት ወይም ሀረጎች እንደአስፈላጊነታቸው  

      መስተዳደር ምክር ቤቱ በሚያወጣው የተቋማት አሰራርና አደረጃጀት ደንቦች  

      ሊተረጎሙ ይችላሉ፡፡ 

 
 

ክፍል ሁለት 

ስለአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤቶች 

 
3. መቋቋም 

 
1) የሚከተሉት የአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤቶች የመስተዳደር ምክር ቤት አባል 

ሆነው በዚህ አዋጅ ተቋቁመዋል፡፡ 

 
1) የሰላምና ፀጥታ ቢሮ 

2) የፋይናንስ ቢሮ 

3) ፍትህ ቢሮ 

4) የግብርና ቢሮ  

5) የንግድና ገበያ ልማት ቢሮ 

6) የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ 

7) የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ 

8) የውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ 

9) የትምህርት ቢሮ 

10) የጤና ቢሮ 
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11) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ቢሮ 

12) የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ቢሮ 

 13) ›=”yeƒS”ƒ �“ ¾›=”Æeƒ] u=a 

14) የገቢዎች ቢሮ 

15) የባህልና ቱሪዝም ቢሮ 

16) የፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ልማት ቢሮ 

17) የሰራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ 

18)  የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ 

19)  የመንግስት ኮምዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ 

20)  የፕላንና ልማት ቢሮ 

21)  የወጣቶችና ስፖርት ቢሮ 

22)  የሥራ እድል ፈጠራና ኢንትርፕራይዝ ልማት ቢሮ  

23)  የደንና አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ 

24)  የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ  

25) የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣ ቢሮ 

2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የተቋቋሙ የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች 

ተጠሪነት ለክልል መንግሥት መስተዳድር ምክር ቤትና ለርዕሰ መስተዳድሩ ይሆናል፡፡ 

3) ከዚህ በላይ የተመለከቱት የአስፈፃሚ መስሪያ ቤቶች እንደአስፈላጊነቱ በክላስተር 
ሊደራጁ ይችላሉ፡፡ 

4) የክልሉ መንግስት እንደአስፈላጊነቱ በመስተዳደር ምክር ቤት አባልነት የሚሰየሙ 
ሌሎች የካቢኔ አባላት ይኖሩታል፡፡ 

ክፍል ሦስት 

 
ስለርዕሰ መስተዳድሩ፣ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር እና መስተዳድር ምክር ቤት 

 
4. መስተዳድር ምክር ቤት 

 
1) የሚከተሉት የመስተዳድር ምክር ቤት አባላት ናቸው፣ 

 
ሀ) ርዕሰ መስተዳድሩ፣ 
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ለ) ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣  

 
                          ሐ) በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ በክላስተር የተደራጁ አስፈፃሚ አካላትን 

የሚመሩ ኃላፊዎች፣ እና 

            መ) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 ንዑስ አንቀጽ 1 ከተራ ቁጥር 1 እስከ 24 

የተመለከቱትን አስፈጻሚ አካላትን የሚመሩ ኃላፊዎች፡፡  

 
2) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 (ሐ) የተመለከተው ማንኛውም ኃላፊ በመስተዳደር 

ምክር ቤቱ የመገኘት ግዴታ አለበት፡፡ ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት መገኘት 

በማይችልበት ጊዜ ምክትሉ ወይም ከ አ ንድ በላይ ምክትሎች ባሉ ጊዜ፤በግልፅ 

ተለይቶ በፅሁፍ ውክልና የተሠጠው ምክትል ኃላፊ ወይም በግልፅ ተለይቶ በፅሁፍ 

ውክልና የተሠጠው ከሌለ በሹመት ቅድሚያ ያለው ምክትል ኃላፊ በመስተዳደር 

ምክር ቤቱ ስብሰባ ላይ ይገኛል፡፡ 
 
5. የርዕሰ መስተዳድሩ ስልጣንና ተግባር 

 
የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ሥልጣንና ተግባር በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና 

ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 68 የተመለከተው ይሆናል፡፡ 

 
6. የምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ሥልጣንና ተግባር 

 
የክልሉ ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሥልጣንና ተግባር በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 69 የተመለከተው ይሆናል፣ 

 
7. የክልል መስተዳድር ምክር ቤት ስልጣንና ተግባር 

 
የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ሥልጣንና ተግባር በተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ 

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 66 የተመለከተው ይሆናል፡፡ 

 
8. የመስተዳድር ምክር ቤት አሰራር 

 
1) የመስተዳድር ምክር ቤት ፡- 

 
ሀ/ የራሱ የውስጥ ደንብ ይኖረዋል፤ 

 
ለ/ በውስጥ ደንቡ በሚወሰነው መሠረት መደበኛና አስቸኳይ ስብሰባዎች 
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 ያደርጋል፤ 

 
ሐ/ ምልአተ ጉባኤ የሚባለው ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ሲገኙ ይሆናል፤ 

 
መ/ የሚያስተላልፈው ውሳኔ በተባበረ ድምጽ ይሆናል፤ በተባበረ ድምጽ መወሰን 

ካልተቻለ በድምጽ ብልጫ ይወሰናል፡፡ 

2) ርዕሰ መስተዳድሩ፡- 

 
ሀ/ የመስተዳደር ምክር ቤት አባላት አጀንዳ የማስያዝ መብታቸው እንደ ተጠበቀ 

ሆኖ፣ ለምክር ቤቱ በአጀንዳ የሚቀርቡ ጉዳዮችን ይወስናል፤ 

 
ለ/ የመስተዳድር ምክር ቤቱን ስብሰባ ይመራል፤ 

 
ሐ/ ለመስተዳድር ምክር ቤቱ በአጀንዳ የቀረበ ጉዳይ በርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት 

ቤት መታየት የሚያስፈልገው ሆኖ ካገኘው አጀንዳውን ለሌላ ጊዜ 

ሊያስተላልፍ ይችላል፤ 

 
9. የርዕሰ መስተዳድር ጽህðት ቤት 

 
1) የርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት በተሻሻለው የክልሉ መንግሥት ሕገ-መንግሥት 

አንቀጽ 70 ንዑስ አንቀጽ 2 መሠረት የክልሉ መስተዳድር እና የርዕሰ መስተዳድር 

ምክር ቤት ጽህፈት ቤት ይሆናል፡፡ 

 
2) የርዕሰ መስተዳድር ጽህፈት ቤት ሥልጣንና ተግባር በተሻሻለው የክልሉ 

መንግሥት ሕገ-መንግሥት አንቀጽ 70 ንዑስ አንቀጽ 4 ላይ የተመለከተው 

ይሆናል፡፡ 

 
3) በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ 1 ላይ የተÖቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ ርዕስ መስተዳደሩ 

ስልጣንና ተግባሩን ለማከናወን የሚረዱ ልዩ ልዩ ጽህፈት ቤቶችን ሊያቋቁም 

ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል፡፡ 
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ክፍል አራት 

 
የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች ሥልጣንና ተግባር 

 
10. የወል ስልጣንና ተግባር 

 
1) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 መሠረት የመስተዳድር ምክር ቤት አባል የሆነ እያንዳንዱ 

የአስፈፃሚ አካል መሥሪያ ቤት በሥራው መስክ፡- 

 
ሀ) ሕግና ፖሊሲዎች ያመነጫል፣ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድም በስራ 

ላይ ያውላል፣ 

 
ለ) ጥናትና ምርምር ያካሂዳል፣ የአቅም ግንባታ ኘሮግራሞችን ተግባራዊ 

ያደርጋል፣ መረጃዎችን ያሰባስባል፣ ያደራጃል፣ እንደአስፈላጊነቱ 

ያሰራጫል፣ 

 
ሐ) የፌዴራልና የክልሉ ሕጐች በስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤ 

 
መ) በሕግ መሰረት ውሎችና ስምምነቶች ያደርጋል፣ ሠራተኛ ይቀጥራል፣ 

ያስተዳድራል፣ ያሰናብታል፣ 

 
ረ) የኤች አይ ቪ ኤድስ ተጠቂዎችንና የአካል ጉዳተኞች የእኩል ተጠቃሚ 

እና ሙሉ ተሳታፊ የሚሆኑበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

 
ሰ) በሚያዘጋጃቸው ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ የልማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች 

የሴቶችንና የወጣቶችን ጉዳይ፣ የሕጻናት ጥቅምና ደህንነትን ያስጠብቃል፣ 

የአካባቢ ጥበቃን፣ የአደጋ ስጋት ስራ አመራርን፣ የሰብዓዊ መብት የድርጊት 

መርሃ ግብር መካተታቸውን ያረጋግጣል፣ ተግባራዊ ያደርጋል ፣ 

 
2) በየአስተዳደር እርከን የሚገኙትን የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶችን እና 

በማቋቋሚያ ሕጐቻቸው ተጠሪ የሆኑ የአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤቶችን አፈፃጸም 

በበላይት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ አደረጃጀታቸው፣ የሥራ ፕሮግራሞቻቸውን 

እና በጀታቸውን መርምሮ ለሚመለከተው የመንግስት አካል እንዲያቀርቡ 
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ይወስናል፣ 

3) ተጠሪው የሆኑ የክልሉ መንግስት የልማት ድርጅቶችን አግባብ ባለው ሕግ መሠረት 

ይከታተላል፣ ይደግፋል፣ የልማቱ አጋዥ ሆነው መስራታቸውን ያረጋግጣል፤ 

4) በዚህ አዋጅና በሌሎች ህጎች የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ 

ያውላል፤ 

 
5) ስለሥራው አፈፃፀም በየወቅቱ ለርዕሰ መስተዳድሩ እና ለመስተዳድር ምክር ቤት 

ሪፖርት ያቀርባል፣ 

11. የሠላምና ፀጥታ ቢሮ  

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣  

 
1) ሰላምን ለማስጠበቅ አግባብ ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር ይሰራል፤ የክልሉን ሕዝብ  

ሰላም፣ ደህንነትና ነጻነት እንዲከበሩ የሚያስችል ስልት ይነድፋል፤ የግንዛቤና የንቅናቄ  

ሥራዎችን ያከናውናል፤  

2) በተለያዩ ኃይማኖቶችና እምነቶች ተከታዮች፣ እንዲሁም በተለያዩ ብሔር፣ ብሔረሰቦችና  

ሕዝቦች መካከል ሰላምና መከባበር እንዲሰፍን ለማድረግ አግባብ ካላቸው የመንግሥት  

አካላት፣ የባህልና የኃይማኖት ተቋማት፣ እንዲሁም ከሌሎች አግባብነት ካላቸው አካላት  

ጋር በመተባበር ይሠራል፤  

3) ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር አገራዊ አንድነትና መግባባትን የሚያጎለብት  

የባህል ልውውጥ፣ የስነ-ዜጋ ትምህርት እና ኪነ-ጥበብ የሚስፋፋበትን ሁኔታ  

ያመቻቻል፤  

4) በክልሉ በግለሰቦችና በቡድኖች መካከል የሰላም፣ የመከባበርና የመቻቻል ባህል  

እንዲዳብር የግንዛቤና ንቅናቄ ስልቶችን ይቀይሳል፣ አተገባበሩን ይከታተላል፤  

5) የክልሉን የፀጥታ ሁኔታ በሚመለከት ጥናትና ክትትል ያደርጋል፣ የፀጥታ መረጃዎችን  

ይሰበስባል፣ ይተነትናል፣ ያሰራጫል ጥቅም ላይ እንዲውሉ ያደርጋል የክልሉን ሰላም  

ያረጋግጣል፣  

6) የክልሉን ሕዝብ ደህንነት፣ ሰላምና ፀጥታ ለማረጋገጥ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር  
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ተባብሮ ይሠራል፣  

7) በክልሉ ውስጥ ዘመናዊ የሆነ የፀጥታ መረጃ ፍሰት አያያዝና አደረጃጀት እንዲኖር  

ስልት ይቀይሳል፣ ይተገብራል፣  

8) የፀጥታ መረጃ ለማሰባሰብና ለማስተዳደር የሚረዳ ልዩ የፋይናንስና የበጀት አስተዳደር  

እንዲሁም የሰው ኃይል አስተዳደር ደንብ በመስተዳደር ምክር ቤት ውሳኔ ተግባራዊ  

ያደርጋል፣  

9) ከአጐራባች ክልሎችና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ፀጥታን በሚመለከት ግንኙነት  

ያደረጋል፣ በድንበር አከባቢ ያለውን ህብረተሰብ ግንኙነት እንዲሻሻልና እንዲጠናከር  

የሚረዱ ሥራዎችን ይሠራል፣  
 
  10) ክልሉ በሚያዋስናቸው ጐረቤት አገሮች ድንበር አካባቢ የግጭት ሁኔታ በመከታተል  

መረጃ ያሰባስባል፣ ግጭት እንዳይከሰት የመከላከል ሥራዎችን ይሠራል፡፡ ሲከሰትም  

ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት መፍትሔ እንዲያገኙ ያደረጋል፣  

11) ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር በግጭት መነሻ ምክንያቶች ላይ ጥናትና  

ምርምር ያካሂዳል፣ የመፍትሔ ሃሳቦችና የአፈፃፀም ስትራቴጂዎችን ያቀርባል፣  

ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፣  

12) በክልሉ በሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች መካከል ግጭቶች እንዳይነሱ የመከላከል  

ሥራዎችን ይሠራል፣ ሲከሰቱም በቁጥጥር ሥር ያውላል፣ የግጭቱን መንስዔ  

አጣርቶ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፣  

13) በተለያዩ ሃይማኖቶችና እምነቶች ተከታዮች መካከል ሠላምና መከባበር እንዲሰፍን  

ለማድረግና ግጭትንም ለመከላከል እንዲቻል አግባብ ካላቸው የመንግሥት አካላት፣  

የሃይማኖት ተቋማትና ከሌሎች ማናቸውም አካላት ጋር በመተባበር ይሠራል፤  

14) በክልሉ ውስጥ የሚንቀሣቀሱ የሀይማኖትና የእምነት ተቋማትን ይመዘግባል፣ 

ሰርትፍኬት ይሰጣል፣ ይከታተላል ፣ፈቃድ ያድሣል፣ ሕገ-ወጥ ሆኖ ሲገኝም ፈቃድ 

ያግዳል፣ ይዘርዛል፤  

15) የፀረ-ሰላም ኃይሎችን እንቅስቃሴ ይከታተላል፣ በዚህም የሚፈጠሩ ችግሮችን  

ለመፍታት የሚያስችሉ አሠራሮችን አጥንቶ ተግባራዊ ያደረጋል፣  
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16) በክልሉ ውስጥ ባሉ አስተዳደር እርከኖች መካከል የሚነሱ የማካለል ጥያቄዎች  

በሠላማዊ መንገድ እንዲፈቱ ያደርጋል፣   

      17) የክልሉን የፖሊስ ኮሚሽን ሥራዎች በበላይነት ይመራል፣    

ይከታተላል፣ያስተባብራል፣ 

18) በክልሉ በተለያዩ የአስተዳደር እርከኖች ከብሔረሰቦች ማንነት ጋር ተያይዘው 

በሚነሱ የድንበር ማካለል ጉዳዮች በብሔረሰቦች ምክር ቤት የሚሰጡትን ውሣኔዎች 

ተግባራዊ ያደርጋል ፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 

19) የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋዎች በአስቸኳይ በቁጥጥር ስር ለማዋል እንዲቻል 

ሲታዘዝ የፀጥታ ኃይል ያሠማራል፣ 

20) የፀጥታ መደፍረስ ወይም የተፈጥሮ አደጋ ሲከሰት በሚወሰደው የመከላከል እርምጃ 

በሴቶችና በህፃናት ላይ ጉዳት እንዳይደርስ የጥንቃቄ እርምጃ ይወስዳል፣ 

21) የሚሊሽያ ኃይልን አቅም በመገንባት የህብረተሰቡን ሰላምና ፀጥታ እንዲጠበቅ 

ያደርጋል፣ 

22) ሚሊሻውን ፀጥታን ለማስከበር በሚያስችል አኳኋን ያደራጃል፣ እንደአስፈላጊነቱ 

ከህዝቡና ከሌሎች የፀጥታ ኃይሎች ጋር በቅንጅት የሚሰራበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

23) ሚሊሺያው ለረጅም ጊዜ ከምርት ሥራው ሳይነጠል በፀጥታና ሌሎች መንግሥታዊ 

ሥራዎች ላይ እንዲሰማራ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

     24)    በክልሉ የሚከናወኑ የወሳኝ ኩነቶች ተግባራትን በበላይነት ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ 

ይከታተላል አፈጻጸሙንም ይገመግማል 

25) ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 
12. የፋይናንስ ቢሮ 

 
ቢሮው የሚŸተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣ 

 

1) የክልል መንግስት በጀት ያዘጋጃል፣ በተፈቀደው በጀት መሰረት ክፍያ ይፈፅማል፣ 

የበጀቱን አፈፃፀም ያስተዳድራል፣ ይገመግማል፣ ይቆጣጠራል፣ 

2) የክልሉ መንግስትን የበጀት፣ የሂሳብ፣ የክፍያና፣ የውስጥ ኦዲት ሥርዓት ይዘረጋል፣  
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    በስራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፣ 

3)   የክልሉን መንግስት የገንዘብ ሰነዶች፣ ገንዘቦችና ንብረቶች ይይዛል ያስተዳድራል፣ 

4)   የክልሉን መንግስት የብድርና ዕርዳታ ስምምነቶች ይፈርማል፣ ያስተዳድራል፣ 

5)   በኢኮኖሚና ማሕበራዊ ልማት ዘርፍ የተሰማሩ መንግስታዊና መንግስታዊ       

6)  ያልሆኑ ድርጅቶችን ስራ ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን ያስተባብራል፣      

 ይቆጣጠራል፣ 

7)   የበጎ አድራጎት ድርጅቶችና ማህበራት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን የብቃት ምዘና         

  ያደርጋል፤ የሥራ ውል ይፈራረማል፤ ያስተባብራል፤ ይከታተላል፤ ይገመግማል፤ 

8)  ዘመናዊ የበጀት አስተዳደር የሂሳብ አያያዝ፣ የግዥና የንብረት አስተዳደር ስርዓት  

  ይመሰርታል፣ ስራ ላይ መዋሉን ይቆጣጠራል፣ 

9)  የክልሉን መንግስት የፋይናንስና ንብረት ኢንስፔክሽን ያከናውናል፣ እርምጃ    

  ይወስዳል እንዲወስድም ያደርጋል' 

10)    የክልሉን መንግስት የገቢ መሰብሰቢያ ደረሰኝ ያሳትማል፣ ያሰራጫል፣ ይከታተላል፣  

   ይቆጣጠራል' 

11)   የክልሉ በጀት የፊስካል ፖሊስ ማዕቀፍን መሰረት በማድረግ ይተገብራል ይመራል፤ 

12)   ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

  13. ፍትህ ቢሮ 

ቢሮው ለጠቅላይ አቃቤ ህግ በአዋጅ ቁጥር 179/2011 የተሰጠው ስልጣንና ተÓባራት 

ይኖሩታል፡፡ 

 
14. የግብርና ቢሮ 

 
 ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣  

 
1)   የግብርና ልማትን ለማስፋፋት የግብርና እና የእንስሳት ግብዓቶችን ማባዣ፣ የዕፅዋት  

 እና የእንስሳት ጥራት ቁጥጥር ማዕከላትን፣ ማሰልጠኛ ተቋማትንና ላቦራ„ሪዎችን  

 ያቋቁማል፣ ያeፋፋል፣ 

2)   በግብርና፣  በ እንስሳትና  በ አሳ  ልማት ኢንቨስትመንት ዘርፍ ለተሰማሩና ለሚሰማሩ   

 ባለሀብቶች እና ባለድርሻ አካላት መረጃና የቴክኒክ ድጋፍ ያÅርጋል፣  

3)   የግብርናውንና የእንስሳት ዘርፍ ምርትና ምርታማነት ለማሻሻል ለአርሶ አደሩ፣   
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 ለአርብቶ አደሩ እና ለግል ባለሀብቱ የሚሰጡ የኤክስቴንሽንና የሥልጠና 

አገልግሎቶች እንዲስፋፉ ያÅርጋል፣ 

4)   የግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠናው ኮሌጆችን ያስተዳድራል፣  

5)   የግብርና ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ከክልሉ የሰው ኃይል ፍላጎት ጋር  

  መጣጣሙን ያረጋግጣል፣ ስልጠናው ፍላጎትን መሰረት ያደረገ እንዲሆን   

  ያደርጋል፣ 

6)   የግብርና፣ የእንስሳት እና አሳ ግብዓት አቅርቦት፣ ስርጭትና ግብይት አቅምን   

 ይገነባል፣ የብድር አቅርቦትና ስርጭት ያመቻቻል፣ ያረÒግጣል፣  

7)   የግብርና፣ የእንስሳትና አሳ ምርት ግብዓት ወይም ግብዓት ብዜት ዘርፍ ለሚሰማሩ  

 ድርጅቶች ወይም ግለሰቦች የብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፣    

 በሕግ መሰረት ይcርዛል፣ 

8)   የግብርና፣ እንስሳትና አሣ ኤክስቴንሽን መርሃ-ግብር ያዘጋጃል፣ ስትራቴጃዎችና    

 ስልቶችን ይቀይሳል፣ ይተÑብራል፣ የኤክስቴሽን ስርዓቱን uማጥናት እንዲሻሻል  

      ያÅርጋል፣ 

9)   አርሶ አደሮች በህብረት ስራ ማሕበራትና በግል ባለሀብቶች አማካይነት የሚካሄዱ   

  የዘር ብዜት ስራዎች እንዲስፋፉ ያደርጋል፣ ያስተባብራል፣ የቴክኒክ ድጋፍና የምክር  

     አገልግሎት Ãሰጣል፣ 

10)    ሕገ-ወጥ የግብርና፣ የእንስሳትና የአሣ ግብዓቶች ግብይትና ዝውውር ይቆጣጠራል፣   

  ይከታተላል፣ በሕግ መሰረት እርምጃ ይወስÇM፣  

11)     ¾ግብርና፣ የእንስሳትና የዓሣ ልማት ባለሙያዎችን መልምሎ ያሰለጥናል፣ የአርሶ  

  ›ደሮች የስልጠና ማዕከላትን ያsቁማል፣ ያስተÇÉራል፣  

12)    ከአጎራባች ክልሎች ወደ ክልሉ የሚገቡ የእንስሳት፣ እፅዋት፣ የአዝርዕት እና    

 ተዋፅኦ ላይ ተገቢውን ቁጥጥር ያÅርጋል፣  

13)    በክልሉ የሰብል ሃብት ላይ ወረርሽን እንዳይከሰትና የደን ቃጠሎ እንዳይነሳ  

  ይከላከላል፣ ከተከሰተም በአፋጣኝ በቁጥጥር ስር እንዲውል ያÅርጋል፣  

14)    በግብርና ምርት እና በእንስሳት ሃብት ላይ ተፅዕኖ የሚያስከትሉ ወቅታዊ    

 ሁኔታዎችን ይከታተላል፣ የቅድሚያ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ይዘረጋል፣ አፋጣኝ እርምጃ    

  ይ¨ስዳል፣  

15)    የሰፈራ ፕሮግራም በበላይነት ይመራል፣ ሰፋሪው እስከ መቋቋም ድረስ አስፈላጊ    

  የሆኑ የእርሻ መሳሪያዎች፣ ግብዓትና መሰረተ ልማቶች እንዲሟሉ ያÅ`Òል፣  
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16)    የግብርና ምርቶች ግብዐት እና የእንስሳት ሃብት ልማት አስፈላጊ መሰረተ-ልማቶች    

 ይገነባል፣ እንዲገነቡና እንዲስፋፉ ያደርጋል፣  

17)   የክልሉን አጠቃላይ የግብርና እና የእንስሳት ግብዐትና የአደጋ ቅድመ ማስጠንቀቂያ    

   መረጃ ያሰባስባል፣ ያጠናቅራል፣ ይተነትናል፣ ለሚመለከታቸው አካላት ያcራጫል'  

18)    ግብርና፣ የእንስሳትና የአሣ ሃብት ምርምር ዓቅም ይገነባል፣ የምርምር ውጤቶችን   

  ያሰርፃል፣ የምርምር ባለድርሻ አካላት በp”Ïƒ“ በትብብር የሚሰሩበትንነ ስርዓት     

  Ã²ረጋል፣  

19)    የሰብል ሃብት ልማት እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ ተስማሚ ፖኬጆችን ያዘጋጃል፣    

  ተግባራዊ ያደርጋል፣  

20)    ¾ግብርና ምርት፣ የእንስሳትና ዓሣ ልማት ግብዓት ጥራት አጠባበቅ ለ›Uራቾችና    

 ለሌሎች ተዋንያን ¾U¡` አገልግሎትና ስልጠና ይሰጣል፣ የግብዓቶች ጥራት ቁጥጥር  

  ያÅርጋል' 

21)    በክልሉ በሰው ሰራሽ ወይም በተፈጥሮ አደጋዎች ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን   

  በቋሚነት መልሶ ለማቋቋም የሚረዱ የመልሶ ማቋቋሚያ ፕሮጀክቶች አጥንቶ    

  ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያÅርጋል፣  

22)    በዕለት ዕርዳታ ስራ ላይ ከሚንሳቀሳቀሱ መንግስታዊና መንግስታዊ ካልሆኑ          

  ድርጅቶች ጋር በጋራ ይሰራል፣ አሰራራቸውን በበላይነት ይመራል ይቆጣጠራል፣  

23)    የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት eራዎችን ያከናውናል፣  

24)    በገጠር ለምግብ ዋስትና ችግር የተጋለጡ አካባቢዎችንና የኀብረተሰብ ክፍሎችን   

  ይለያል፣ መንስኤውን ያጠናል፣ ይደግፋል፣ በዘርፉ የሚሠሩ ባለድርሻ አካላትን  

     ያስተባብራል፣ 

25)    የእንስሳት ክትባትና መድሐኒት አቅርቦት፣ ግብይት፣ አያያዝ ዝውውር ስርዓት   

  ይዘረጋል፣ የብቃት ማረጋገጫ ይሠጣል፣ ይቆጣጠራል፣ በህግ መሠረት  

 እርምጃ ይወስዳል፣  

26)    የእንስሳት ገበያና የዝውውር መስመሮችን ይወስናል፣ ይቆጣጠራል፣  

 የኳራንቲይን አገልግሎት ይሰጣል፣ ከአጎራባች ክልሎችና ከፌዴራል መንግሥት    

 አካላት ጋር በቅንጅትና ትብብር ይሠራል፣  

27)    የእንስሣት በሽታ ወረርሽኝና ተዛማች በሽታዎች እና የውሃ አካላት ብክለት     

 የመከላከያና የመቆጣጠሪያ ሥርዓት ይዘረጋል፣ ያስፈጽማል፣ ሲከሰትም አፋጣኝ  

   እርምጃ ይወሰዳል፣ 
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28)   የእንስሳት የጤና አገልግሎት ይሰጣል፣ የእንስሳት በሽታዎች ምርመራ፣ አሰሳና      

 ቁጥጥር ሥራዎችን ያካሄዳል፣ 

29)    የእንስሳትና ዓሳ ሀብት በልማት ቀጠናዎች ይለያል፣ እንዲለማ ተገቢውን ድጋፍ  

ያደረጋል፣ 

30)   በክልሉ ለሚገኙ ቄራዎችና የእርድ ቦታዎች የቁም እንስሳትና የበድን ስጋ ምርመራና    

  ቁጥጥር ያደርጋል፣ መስፈርቶችን ያዘጋጃል፣ ተግባራዊነታቸውን ይቆጣጠራል፣   

  ባለሙያ ይመድባል፣ ደረጃቸውን ያልጠበቁትን ይዘጋል፣ አስፈላጊ እርምጃ   

   በሚመለከተው አካል እንዲወሰድ ያደርጋል፣ 

31)   ዓላማውን ለማሳካት የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

 
15. የንግድና ገበያ ልማት  ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣ 

 
1) ንግድ እንዲስፋፋ የተመቻቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፣ 

2) በክልሉ ውስጥ ንግድን ለማስፋፋትና ለማጠናከር ቀልጣፋ የግብይት ሥርዓትና 

ተገቢ የንግድ አሠራር እንዲሰፍን ያደርጋል፣ 

3) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አገልግሎት ይሰጣል፣ 

ይቆጣጠራል፣ ይሰርዛል፣ የንግድ መዝገብ ያደራጃል፣ 

4) በህግ በልዮ ሁኔታ ለሌላ አስፈፃሚ አካል የተሰጠው እንደተጠበቀ ሆኖ ህገ-ወጥ 

የግብርና ምርቶች ዝውውር ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ በህግ አግባብ እርምጃ 

ይወስዳል፣ 

5) በህግ በልዩ ሁኔታ ለሌላ አስፈፃሚ አካል የተሰጠው እንደተጠበቀ ሆኖ የግብይትን 

ሥርዓትን በበላይነት ይመራል፣ ይከታተላል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

6) ተገቢ ያልሆነ የንግድ አሰራርን ለመከላከል የሚያስችል የተሟላ ሥርዓት 

ይዘረጋል፣ የንግድ ሕጎች መከበራቸውን ያረጋግጣል፣ አፈፃፀማቸውን ይከታተላል፣ 

7) በሕግ መሰረት ለሸማቾች ጥበቃ ያደርጋል፣ የንግድ እቃዎችንና አገልግሎቶችን 

ሥርጭት ይቆጣጠራል፣ 
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8) አግባብ ባለው አካል የዋጋ ቁጥጥር የተደረገባቸውን መሠረታዊ የንግድ ዕቃዎችና 

አገልግሎቶች መተግበራቸውን ይቆጣጠራል፣ 

9) አስገዳጅ የኢትዮጵያ ደረጃ ያላቸው የንግድ ዕቃዎችና አገልግሎቶች የደረጃውን 

መስፈርት ማሟላታቸውን ይቆጣጠራል፤ ከተዘጋጀላቸው ደረጃ በታች ሆነው 

በተገኙት ላይ እርምጃ ይወስዳል፤ 

10) የሀገሪቱን ሕጋዊ ሥነልክ ሥርዓት በአግባቡ መተግበሩን ይቆጣጠራል፣ 

11) የንግድ የዘርፍና የሙያ ማህበራት እንዲቋቋሙ ያበረታታል፣ የተቋቋሙትንም 

እንዲጠናከሩ ያደርጋል፣ 

12) ንግድን በማስፋፋት ረገድ የከተማና የገጠር፣ የከተሞች የእርስ በርስ ትስስር 

እንዲጠናከር ስትራቴጂ ይቀይሳል ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

13) የኤግዚብሽንና ፕሮሞሽን ስራዎችን በበላይነት ይመራል፣ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ 

14) የግብርና ምርት ውጤቶች ጥራታቸው ተጠብቆ ተገቢውን ገበያ በአገር ውስጥና 

በውጭ እንዲያገኙ  

15) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፣ 

 

16. የትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል 

 
1) በክልሉ መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ የትራንስፖርት አገልግሎቶች እንዲስፋፉ ያደርጋል፣ 

2) የትራንስፖርት አገልግሎቶች አቅርቦት በተቀናጀ መንገድ እንዲፈፀምና የክልሉን 

የልማት ስትራቴጂዎች በተሟላ ሁኔታ እንዲያገለግል መደረጉን ያረጋግጣል፤ 

3) የትራንስፖርት አገልግሎቶች አስተማማኝና ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገጥ 

የሚያስችል የቁጥጥር ሥርዓት እንዲዘረጋና ስራ ላይ እንዲውል ያደርጋል፤ 

4) በሀገሪቱን የትራንስፖርት ፖሊሲዎች መሰረት በክልሉ በሚገኙ ውሃ አካላት ላይ 

የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲስፋፋ ያበረታታል፣ ፈቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ይሰርዛል 

5) በክልሉ የትራንስፖርት መሰረተ-ልማት አገልግሎት እንዲስፋፋ፣ እንዲሻሻልና እንዲጠገን 

ያደርጋል፣ 
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6) የክልሉን የመንገድ ልማት ሥራዎች በበላይነት ይመራል፣ ደረጃ ይወስናል፣ 

ያስተዳድራል፣ የዲዛይንና የግንባታ ጥራት ቁጥጥር ስራዎችን ያካሂዳል፣ 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

7) በከተማ ታክሲ አገልግሎት ለሚሰማሩ ግለሰቦችና ድርጅቶች ፈቃድ ይሰጣል፣ በዘርፉ 

የሚቋቋሙ ማህበራትን ይመዘግባል፣ ስምሪት ይሰጣል፣ 

8) በክልሉ ለሚቋቋሙ የተሸከርካሪ ጥገና ጋራዦች፣ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማትና 

ለተሸከርካሪ አመታዊ የቴክኒክ ምርመራ ተቋማት ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል፣ 

ይሰርዛል፣ 

9) በህዝብና በጭነት ማመላለሻ ሥራ ላይ ለሚሰማሩ አካላት የብቃትና የሙያ ፈቃድ 

ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ይሰርዛል፤ ለሚሰጡት አገልግሎት የሚያስከፍሉትን ታሪፍ 

ያወጣል፣ ይከታተላል፤ ለህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችም ደረጃ ያወጣል፣ ያድሳል 

10) ለአሽከርካሪዎችና ለተሸከርካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ያግዳል፣ 

ይሰርዛል፣ 

11) የአሽከርካሪ ብቃት ማረጋገጫ ምዘና እና የቴክኒሻኖች ማሰልጠኛ ማዕከላት ያቋቁማል፣ 

ስልጠና ይሰጣል በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንዲታገዝ ያደርጋል፣ 

12) የሕዝብና የጭነት ማመላለሻ መናኸሪያዎች እንዲቋቋሙ ያደርጋል፣ ያስተዳድራል፣ 

13) የመንገድ ትራንስፖርት ሕጎች መከበራቸውን ይከታተላል፣እርምጃ ይወስዳል፣ 

14) ባለሞተር ተሸከርካሪዎች ላይ የሚለጠፉ ሰሌዳዎችንና የትራንስፖርት ህትመቶችን 

ያሳትማል፣ ያሰራጫ፣ 

15) በክልሉ የመንገድ ደህንነት ፈንድና ካውንስል ያቋቁማል፣ 

16) የተፈጥሮና ሰው ሰራሽ አደጋ ሲከሰት ወይም በሌሎች አስፈላጊ ምክንያቶች የንግድ 

ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን በአስፈላጊው ቦታና መስመር ደልድሎ ያሰማራል፣ 

ይከታተላል፣ 

17) ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር የመንገድ ትራፊክ አደጋ ለመከላከል በቅንጅት ይሠራል፣ 

18) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፣ 

 17. የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ 
 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣ 

 
1) የከተማ ልማትንና ኮንስትራክሽንን የሚመለከቱ ፖሊሲዎችና 

  ስትራቴጂዎችን፣የልማት ፓኬጆችን እና ፕሮግራሞችን ይቅርጻል፣ ሲጸድቅም 
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     ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

2) የከተማ ነዋሪው ሕዝብ ከአቅሙ ጋር የተመጣጠነ መኖሪያ ቤት እንዲሰራ 

     አጠቃላይ አቅጣጫ ለመቀየስ የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፣ለተግባራዊነታቸውም   

     ለከተሞች የአቅም ግንባታ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

3) የከተሞችን የደረጃ መመዘኛና ደረጃ ይወስናል፣ ዕውቅና እንዲያገኙ ያደርጋል፣ 

4) ከተሞች የአካባቢያቸው የልማት ማዕከል እንዲሆኑ የተቀናጀ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

5) የከተሞች ልማት ከገጠር ልማት እና ከድህነት ቅነሳ ጋር በተቀናጀ 

    መንገድ የሚከናወንበትን ሁኔታ በሚመለከት ጥናት ያደርጋል፣ ተግባራዊ   

   እንዲሆን ያግዛል፣ አፈጻፀሙን ይከታተላል፣ 

6) በከተሞች ዘመናዊ መሰረተ-ልማት እንዲስፋፋ ጥረት ያደርጋል፣ 

     ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውል የለማ መሬት ያዘጋጃል፣ 

7) የክልሉን ከተሞች ፕላን ያዘጋጃል፣ አተገባበራቸውን ይከታተላል፣ድጋፍ ይሰጣል 

8) በከተማ ፕላን ዝግጅት ለሚሰማሩ አማካሪዎች የብቃት ማረጋገጫ 

ይሰጣል ደረጃቸውን ይወስናል፣ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይሰርዛል፣ 

9) ከተሞች የሚያመነጯቸውን ደረቅና ፈሳሽ ቆሻሻዎች የሚወገድበትንና 

ውበት ያላቸው የመናፈሻ አገልግሎቶች የሚመሰረቱበትን የአሰራር ሥርዓት 

ይዘረጋል፣ድጋፍ ያደርጋል፣ 

10) በከተሞች ለሕዝብ ልማት ሲባል ለመንግስታዊ ፕሮጀክቶችና ለሌሎች    

አገልግሎቶች ለሚዛወሩ ይዞታዎችና ከይዞታቸው ለሚፈናቀሉ ሰዎች ካሳ 

የሚከፈልበት ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 

11) ለተለያዩ አገልግሎቶች የሚውሉ የለማ መሬት ያዘጋጃል፣ ለተገልጋይ ያቀርባል፣ 

የአቅርቦቱን ፍትሐዊነት ያረጋግጣል፤ የተላለፈ መሬት ህጋዊነቱን ተከትሎ 

ለልማት መዋሉን ይከታተላል፣ ህገወጥ ግንባታዎችን ይቆጣጠራል ህጋዊ 

ሥርዓትን ያስይዛል፤  

12) የመሬትና የንብረት ዋስትና ካሳ ሥርዓት ይዘረጋል፣  

13) በቴክኖሎጂ የተደገፈና ወጥ የሆነ የከተማ መሬት ይዞታ ምዝገባና የአድራሻ መረጃ  

ሥርዓት በክልሉ ይዘረጋል፣  
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14) በከተሞች የልማትና መልካም አስተዳደር ሥራዎች ላይ ነዋሪው ህዝብ በተደራጀ  

አግባብ እንዲሳተፍ ለማስቻል የአሠራር ስርዓት ይዘረጋል፣ የማስፈጸም አቅም  

ይገነባል፤ ያስተባብራል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፡፡  

15) የቤቶች ልማት ፕሮግራሞችን ይመራል፣ የቴክኒክ ድጋፍ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል  

የከተማ ነዋሪ ሕዝብ ከአቅሙ ጋር የተመጣጠነ የመኖሪያ ቤት እንዲሰራ ስልት  

ይቀይሳል፣ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣  

16) የኮንስትራክሽን ዘርፉን በአግባቡ ለመምራት የሚያስችል የረጅም ጊዜ ስትራቴጂ  

ይነድፋል፣ ይተገብራል፤ ለዘርፉ ዕድገት አስፈላጊ የሆኑ ጥናቶችን ከሚመለከታቸው  

አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር ይተገብራል፤  

17) በክልል ደረጃ የተወዳዳሪነት ብቃት ያለው የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ  

ለመገንባት የሚያስችሉ የተመቻቹ ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ያደርጋል፤ በዲዛይን፣  

በጨረታና፣ በኮንትራት ይዘት ላይ ግልጽነትና ተጠያቂነት ያለበት ሥርዓት  

ይዘረጋል፣ አፈጻጸሙን ይከታተላል፤  

18) በኮንስትራክሽ ሥራዎች ላይ ተገቢውን ቁጥጥር ያደርጋል፤ የኮንስትራክሽን  

ሥራዎችን ደረጃ ያወጣል፣ መከበራቸውን ይከታተላል፤  

19) በክልሉ መንግሥት በጀት ለሚሠሩ ሕንፃዎች ዲዛይኖችና የግንባታ ውሎች  

እንዲዘጋጁ ሙያዊ ድጋፍ ያደርጋል፣ የግንባታ ሥራዎችን ይቆጣጠራል  

20) የሕንፃ ኮድና ስታንዳርዶች በከተሞች ተፈጻሚ እንዲሆኑ ተገቢው አደረጃጀት፣  

አሠራርና የሰው ሃይል አቅም እንዲፈጠር ድጋፍ ያደርጋል፤  

21) በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚሰማሩ ባለሞያዎችን ይመዘግባል፣ የሙያ  ብቃት 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፤ የሥራ ተቋራጮችና አማካሪዎች የብቃት 
ማረጋገጫ የምስክር ወረቀት ይሰጣል። 

22           ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

18. የውሃ፣ ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይ•ሩታል፣ 

 
1) የ¡ልሉን የውሃ ሀብት ያስተÇድራል፣ 
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2) የክልሉን የከርሰ ምድርና ገፀ ምድር ውሃ ሀብት በመጠንና በጥራት ይለያል፣ 

ጥቅም ላይ የሚውልበትን ሁኔታ ያSቻቻል፣ 

 
3) የውሃ ልማትና አስተዳደር ማኑዋሎችንና ደረጃዎችን ያ²ጋጃል እንዲሁም ሌሎች 

የውሃ ሴክተር ስራዎችን ይቆ×ጠራል፣ 

 
4) የመጠጥ ውሃ አቅርቦት ዝርዝር ጥናት ያጠናል፣ ግንባታዎችን ያከናውናል፣ 

 
5) የከተማና ገጠር የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ሽፋን እንዲያድግ ያደርጋል፣ 

ደረጃውን ይወስናል፣ የ‚¡ኒካዊ ሥራዎችን ›ፈፃፀም ይከታተላል፣ 

 
6) የገጠር መጠጥ ውሃ ተቋማት አስተዳደር ኮሚቴዎችን ያደራጃል ሕጋዊ የሰውነት 

ፈቃድ ይሰጣል፣ የከተማ ውሃ አገልግሎት ድርጅቶችን ያደራጃል፣ 

 
7) በክልሉ የውሃ ተፋሰሶች ፍትሐዊና ሚዛናዊ የውሃ ክፍፍልና ምደባ መኖሩን 

ይቆ×ጠራል፤ 

       8) የውሃ ዕጥረት ባለባቸው የክልሉ አካባቢዎች የአስቸኳይ ጊዜ የውሃ አቅርቦት 

ያመቻቻል፣ ችግሩንም በዘለቄታዊነት ለማስወገድ የሚያስችሉ ተግባራትን 

ያከናውናል፣ 

 
9) የውሃ አካላት ብክለትን ይከላከላል፣ ይቆጣጠራል፣ የውሃ ናሙና ይሰበስባል፣ 

የላብራቶሪ ምርመራ ያÅርጋል፣ 

 
10) በውሃና በመስኖ ልማት ስራ ለሚሰማሩ ተቋራጮች፣ አማ"ሪዎችና ባለሞያዎች 

ደረጃቸውን ይወስናል፣ የሥራ ፈቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ያግዳል፣ ይcርዛል፣ 

 
11) የክልሉን የመስኖ ልማት ሽፋን ለማሳደግ የመስኖ ልማትና የማጠንፈፍ ሥራዎች 

ጥናትና ዲዛይን ያከናውናል፣ የግንባታ ጨረታ ያዘጋጃል፣ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

 
12) የወንዞች ፍሰት አቅጣጫ መግራት እና የጐርፍ መከላከያ ሥራዎች ጥናት ዲዛይንና 

ግንባታ ቁጥጥር ሥራዎችን ያከናውናል፣ 

 
13) በክልሉ የሚካሄዱ የመስኖ ኮንስትራክሽን ሥራዎች መስፈርት ያዘጋጃል፣ 

ተግባራዊነቱን ይመራል፣ 
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14) የመስኖ አለኝታ ጥናት፣ ዲዛይንና ግንባታ ሥራዎች ይመራል፣ ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ አቅም ይገነባል፣ 

 
15) የመስኖ ተቋማትን ይንከባከባል፣ ይጠግናል፣ የመስኖ ተቋሞችን በአካባቢው 

ሙያተኞችን በማሰልጠን እንዲንከባከቡና እንዲያስተዳድሩ ያበቃል፣ 

 

       16)  የክልሉ የማዕድን ሀብት አለኝታ ጥናት ያደርጋል፣በልማት ላይ እንድውል አቅጣጫ   
             ያስቀምጣል፣በበላይነት ያስተዳድራል፤ 
 
       17)   የማዕድን ልማቶችን የአከባቢን እና የህብረተስብ ደህንነት በጠበቀና ተጠቃሚነቱን  
             በሚያረጋግጥ መልኩ መፈጸሙን ከሚመለከተው አካል ጋር በመሆን ያረጋግጣል               
             ይከታተላል ፤ 
 
      18)   አማራጭ የኢነርጅ ተክኖሎጅዎችን ያለማል ፣ያስፋፋል ፣ ያሰራጫል፤ 
 
      19)    አነስተኛ የኤሌክትሪክ ሀይል ማመነጨት የሚችሉ ወንዞችን ከሚመለከተው አካል   
             ጋር ያጠናል፣ስፈቀድም ጥቅም ላይ እንድውል ያደርጋል፤ 

20)   ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 
19. የትምህርት ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

 
1) የመማር ማስተማር ሥራን በበላይነት ይመራል፣ 

2) የቅድመ አንደኛ፣ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችን፣ ኮሌጆችን፣ 

የመምህራንማሠልጠኛ ተቋማትን፣ የትምህርት በሬዲዮ ማሠራጫ ጣቢያዎችን፣ 

አዳሪ ትምህርት ቤቶችን ያቋቁማል፣ ያስተዳድራል፣ 

3) የክልሉ ትምህርትና ሥልጠና ደረጃውንና ጥራቱን የጠበቀ መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፣ መጽሐፍትንና የትምህርት መርጃ መሣሪያዎችን 

ያሟላል፣ ያሠራጫል፣ 

4) የመምህራን ድልድልና ምደባ ያካሂዳል፣ በየደረጃው ለማስተማር ብቁ የሚያደርጉ 

ሁኔታዎች መሟላታቸውን ያረጋግጣል፣ ለመምህራን ስልጠና ይሰጣል፣ 

5) የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ማጠናቀቂያ ፈተና ያዘጋጃል፣ አፈፃፀሙን 

ያስተዳድራል፣ የምስክር ወረቀት ይሰጣል፣ 
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6) በአገር አቀፍ ደረጃ የተዘጋጁ ፈተናዎችን በክልሉ ያስፈጽማል፣ 

7) በክልሉ ዕድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህፃናትና ወጣቶች የመማር ዕድል 

የሚያገኙበትን ስልት ይቀይሣል፣ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

8) የአርብቶ አደር አካባቢ የትምህርት እንቅስቃሴ ያበረታታል፣ ልዩ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

9) የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት መማሪያ መጽሐፍት ህትመትና ስርጭት 

ያከናውናል፣ እንዲከናወን ያደርጋል፣ 

10) የመንግሥት፣ መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችና የግል ትምህርት ቤቶችን የብቃት 

ደረጃ ያረጋግጣል፣ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይሰርዛል፣ 

11) የትምህርት ተቋማትን የማስፈፀም አቅም ችግሮችን ይለያል፣ ዕቅድ በመንደፍ 

ለችግሮቹ መፍትሔ ይሰጣል፣ 

12) የመምህራንና የትምህርት አመራር አካላት የመፈፀም አቅም ይገነባል፣ 

13) የቅድመ መደበኛ፣ የልዩ ፍላጐት፣ የጐልማሶችና የአማራጭ መሠረታዊ 

ትምህርቶችን አደረጃጀት ይወስናል ፣ መርሃ ግብር ያወጣል ይከታተላል፣ ድጋፍ 

ይሰጣል፣ 

14) የመማር ማስተማር ምዘና አሰጣጥ ችግሮችና ውጤታማነት ላይ ጥናት ያካሂዳል፣ 

የመፍትሔ አቅጣጫዎችን ይቀይሳል፣ ተገቢውን እርምጃ ይወስዳል፣ 

 

15) ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 
 
20. የጤና ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣ 

 
1) በክልሉ ጤናና ጤና ነክ ጉዳዮችን በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ 

2) የጤና አገልግሎት ሽፋን እንዲያድግ ተገቢውን ጥረት ያደርጋል፣ 

3) በብድርና ዕርዳታ የሚከናወኑ የጤና ፕሮግራሞችን አፈፃፀም ይከታተላል፣ 

ያስተባብራል፣ 

4) የጤናውን ዘርፍ ልማት ክልላዊ ፕሮግራም ይነድፋል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 
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ይገመግማል፣ 

5) ክልላዊ የጤና መረጃ ሥርዓቱን ይመራል፣ ያስተባብራል፣ አፈፃፀሙን ይከታተላል፣ 

6) ወረርሽኝና ተላላፊ በሽታዎችን ለመከላከል የሚያስችሉ ስልቶችን ይቀይሳል፣ 

ተግባራዊነታቸውን ይከታተላል፣ 

7) ክልላዊ የአመጋገብ ሥርዓት ስትራቴጂን አፈጻፀም ይከታተላል፣ ያስተባብራል፣ 

8) የሕብረተሰቡን ጤና ሊጎዱ የሚችሉ ድንገተኛ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ የመከላከል 

እርምጃ ይወስዳል ያስተባብራል፣ 

9) በክልሉ ውስጥ አስፈላጊ የሆኑ መድሐኒቶችና የሕክምና መሳሪያዎች በበቂ መጠን 

መኖራቸውንና በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፣ 

10) በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ጤና ተቋማትን ያደራጃል፣ ያስተዳድራል፣ 

11) የጤና ሥርዓቱን ካርታ ያዘጋጃል፣ የጤና መሰረተ ልማቶች እንዲስፋፉ ያደርጋል፣ 

ድጋፍም ይሰጣል፣ 

     12) በክልሉ ኤች አይቪ ኤድስን የመከላከል፣ የመቆጣጠርና የዘርፈ ብዙ ምላሽ ተግባርን 

በበላይነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

13) የክልሉን የጤና ችግር ለመፍታትና የጤና አገልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል የሚረዱ 

ምርምሮች እንዲካሄዱ ተገቢውን ድጋፍ ያደርጋል፣ 

14) አግባብነት ያላቸው የተለያዩ ዘዴዎችን በመጠቀም የጤና አጠባበቅ ትምህርት 

እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ 

15) በክልሉ የጤና ትምህርትና ስልጠና ተቋማትን ያቋቁማል፣ ያደራጃል፣ 

ያስተዳድራል፣ 

16) በክልሉ የምግብ፣ የመድሐኒትና ጤና ክብካቤ አስተዳደርና ቁጥጥር ሥራዎች 

               በአግባቡ መፈፀማቸውን ያረጋግጣል፣ 

17) የህክምናና ተሃድሶ ተቋማትን ያቋቁማል፣ ተግባራትን ይመራል፣ ያስተባብራል፣    

      ያስተዳድራል 

18)   በጤናው ዘርፍ የተሰማሩ የግሉን ሴክተር ያስተባብራል፣ ይቆጣጠራል  

     19)   የጤናውን ዘርፍ ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 
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21. የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ቢሮ 
 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣ 
 

1) በክልሉ የሚከናወኑ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ፕሮግራሞ‹ አገር አቀፍ 

       ደረጃቸውን ጠብቀው መካሄዳቸውን ያረጋግጣል፣ 

2)        የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ስርዓተ-ትምህርት ዝግጅት እና ይዘት የሀገር አቀፍ የሙያ  

    ደረጃ እና አከባቢያዊ ሁኔታዎችን ጋር የተጣጣሙ መሆናቸውን ይከታተላል፣    

    ይደግፋል፤ 

3) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት እና አገልግሎት ተደራሽነትን ያረጋግጣል፤ 

የተቋማት ዉስጣዊ አቅም ይገነባል፡፡ ለዚህ ዓላማ የሚዉሉ ሌሎች አቅሞችን ያሰባስባል፤ 

 

4) ደረጃውን የጠበቀ መሰረታዊ መለስተኛና መካከለኛ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ሥልጠና ሥርዓተ-ትምህርት እንዲዘጋጅ ያደርጋል፣ ይከታተላል፣ ይደግፋል፣ 

5) በክልሉ የመሰረታዊ የመለስተኛና መካከለኛ ደረጃ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ሥልጠና ተቋማት ያቋቁማል፣ ያስፋፋል፣ ያስተዳድራል፣ 

6) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ከክልሉ የሰለጠነ የሰው ኃይል ፍላጎት ጋር 

መጣጣሙን ያረጋግጣል፣ ጥራትና አግባብነቱን ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ እርምጃ 

ይወስዳል፣ 

7) ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ኮሌጆችና በዘርፉ ለሚሰማሩ ሌሎች 

ማሰልጠኛ ተቋማት የቅድመ-ዕውቅናና ዕውቅና ፈቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል ከደረጃው 

በታች ሆነው ሲገኙ ፈቃዳቸውን ይሰርዛል፣ 

8) የትምህርትና ሥልጠና የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ሥርዓት ያዘጋጃል፣ ተፈፃሚነቱን 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

9) የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ማዕከላት የቴክኖሎጂ የዕውቀትና ክህሎት 

ሽግግር ማዕከላት እንዲሆኑ አስፈላጊውን ድጋፍና ክትትል ያደርጋል፣ 

10) ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ የግል ባለሀብቶችና  
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      መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች የሚሳተፉበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣  

          ያበረታታል፣ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፣ 

11) የክልሉን የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ስትራቴጂ ያዘጋጃል  

       ሲፈቀድም ይፈፅማል፣ ያስፈጽማል፣ 

12) ለቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ተቋማት አግባብ ባለው ሕግ መሠረት ቅድመ 

ዕውቅናና ዕውቀና ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ይሰርዛል፣ 

13)    የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ኤጀንሲ እና የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ማዕከል ያደረጃል    
     ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፤ 

14)    ሀገር አቀፍ የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ፖሊሲ አቅጣጫዎች እና     

             ስትራቴጂዎች ይተገብራል፤ በየደረጃ ባሉ መዋቅሮችና ኮሌጆች መተግበራቸውን    

       ይከታተላል፤ ይደግፋል፤ 

15)   ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

22. የሴቶችና ሕፃናት ጉዳይ ቢሮ 

 
  ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣  

1)  የሴቶችና ሕፃናት መብትና ጥቅሞችን በማስከበር ዙሪያ ግንዛቤና ንቅናቄ እንዲፈጠር ያደርጋል፣ 

2)  ሴቶች በክልሉ የኢኮኖሚና ማሕበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ የሚያስችላቸው    

 ዕድሎች የተመቻቹላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

3)  ሴቶች እንደየፍላጎቶቻቸውና እንደ ችግሮቻቸው ተደራጅተው ለመብቶቻቸው እንዲታገሉና   

 ችግሮቻቸውን ማስወገድ እንዲችሉ ያበረታታል፣ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ 

4)  በክልሉ መንግስት አካላት የሚያዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ ሕጎች፣ የልማት ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች  

  የሴቶችና ሕጻናት ጉዳይ እንዲያካትቱ ስልት ይነድፋል፣ ይገመግማል፣ ተገቢውን ክትትል  

  ያደርጋል፣ 

5)  በሴቶችና ሕፃናት ላይ የሚቃጡ መድሎዎችን ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችና ጥቃቶችን በጥናት    

 በመለየት የሚወገዱባቸውን ሁኔታዎች ያመቻቻል፣ አፈጻፀሙን ይከታተላል፣ ግንዛቤ የማስጨበጥ      

 ስራ ይሰራል፣ 

6)  ሴቶች በተለያዩ የመንግስት አካላት በውሳኔ ሰጪ የስራ ቦታዎች ላይ ለመመደብ በቂ ትኩረት   

  የተሰጣቸው መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

7)  በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ሴቶችን የኑሮ ሁኔታ ለማሻሻል የሚረዱ ጥናቶችን ያካሂዳል፣   
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 ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶችን በመቅረፅ ተግባራዊ እንዲሆኑ ያደርጋል፣ የብድርና ቁጠባ አገልግሎት    

  የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ አፈጻፀሙን ይከታተላል፣ 

8)  ሴቶች በልማት፣ በመልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ላይ ንቁ ተሳታፊና ተጠቃሚ   

  እንዲሆኑ ስልት ይቀይሳል ድጋፍ ይሰጣል፣  

9)  የሴቶች አደረጃጀቶችን አቅም ለማጎልበት የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፣ ስልጠናዎችን ይሰጣል፣       

  የስልጠና አገልግሎት የሚሰጥበትን አሰራር ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ 

10)   የእናቶች የኑሮ ሁኔታ ስለሚሻሻልበትና የሕፃናት መብትና ደህንነት ስለሚጠበቅበት ሁኔታ   

  ያጠናል ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

11)   የሴቶች አደረጃጀት በማጠናከር ና የኢኮኖሚ አቅማቸውን በማሳደግ፣ ማህበራዊ ተሳትፎና  

     ተጠቃሚነታቸው በተገቢው እንዲረጋገጥ ያስተባብራል፣ ይከታተላል፤ በተለያየ ምክንያት ተጋላጭ   

      የሆኑ ህጻናትን ይለያል፣ ደህንነታቸው እንዲጠበቅ ከሚመለከተው አካል ጋር ይሰራል፣ ጥቃት   

      የደረሰባቸውን ሴቶችና ህጻናትን እንደአስፈላጊነቱ በአንድ ማእከል ተገቢውንመ አገልግሎት እንዲያገኙ   

      ድጋፍ  ያደርጋል ፤ 

12)    ሴቶችንና ሕጻናትን የሚመለከቱ ሀገራችን የፈረመቻቸው አለም አቀፍ ውሎችና ስምምነቶች  

      አፈጻፀም ይከታተላል፣ ለሚመለከታቸው አካላትም ሪፖርት ያቀርባል፡፡ 

13)   ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

23. የሠራተኛና ማሕበራዊ ጉዳይ ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣ 

 
1) የኢንዱስትሪ ሰላም እንዲጠበቅ፤ 

ሀ/ ሠራተኞችና አሠሪዎች በማኅበር የመደራጀትና የሕብረት ድርድር የማድረግ 
 መብቶቻቸውን እንዲጠቀሙ ያበረታታል፣ ድጋፍ ይሰጣል፤ 

          ለ/ በአሠሪዎችና በሠራተኞች መካከል የሁለትዮሽ እንዲሁም የመንግሥት 

ወገንን ጨምሮ የሦስትዮሽ አሠራሮች እንዲለመዱ ያደርጋል፤ 

          ሐ/ የሥራ ክርክሮች በተቀላጠፈ መንገድ መፍትሄ እንዲያገኙ የሚያስችሉ 

              አሠራሮችን ይዘረጋል፤ 

2) የሙያ ደህንነትና ጤንነት ለመጠበቅ የወጡ የሥራ ሁኔታ ደረጃዎችና የመከላከያ 

ዘዴዎች በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፣ 

3) በክልሉ ውስጥ መደበኛና መደበኛ ባልሆነ ሥራ የተሰማራውን የሰው ኃይልና የስራ 
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አጥነት ችግር ያጠናል፣ ሥራ ፈላጊዎችንና ክፍት የሥራ መደቦችን ያጠናል፣ 

ይመዘግባል፣ ሥራና ሠራተኛ ለማገናኘት የሚያስችሉ እርምጃዎችን ይወስዳል፣ 

4) በክልሉ ውስጥ የሚቋቋሙትን አሠሪና ሠራተኛ አገናኝ ኤጀንሲዎችንና ወኪል 

ቀጣሪዎችን ይመዘግባል፣ የሥራ ፈቃድ ይሰጣል፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 

በመተባበር ይቆጣጠራል፣ በሕግ መሠረት ያግዳል፣ ፈቃዳቸውን ይሰርዛል፣ 

5) የሥራ ገበያ መረጃዎችን ያሰባስባል፣ያጠናቅራል፣ ያሰራጫል፤ 

6) የሠራተኞችን ደህንነትና ጤንነት ለመጠበቅ የወጡ የሥራ ሁኔታ ደረጃዎችና የመከላከያ 

ዘዴዎች በሥራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፣ 

7) በክልል አቀፍ ደረጃ የሚደራጁትን የሠራተኛና የአሰሪ ማኅበራት ይመዘግባል፤ በአሰሪና 

ሠራተኛ ማህበራት መካከል የሚደረጉ የሕብረት ስምምነቶችን መርምሮ ይመዘግባል፣ 

8) የሀገሪቱን የሰራተኛ ህግ መሰረት በማድረግ በክልሉ የስራ ሁኔታዎችን ቁጥጥሪ  

   ያካሄዳል ፤የህፃናት ጉልበት ብዝበዛ ይከላከላል፣ ከሚመለከታቸዉ ጋር በመተባበር  

   መብቶቻቸዉ መከበሩን ይከታተላል፣ 

9) ህጋዊ የሥራ ፈቃድ አግኝተዉ በክልሉ በተለያዩ የሥራ መስኮች የሚሰሩ የዉጭ ዜጎችን 

ይመዘግባል፣ ይከታተላል፣ የሥራ ፈቃዳቸዉ መታደሱን ያረጋግጣል፣ ከሚመለከተው  

አካል ጋር በመተባባር ይቆጣጠራል 

 

10) የዜጐች ማኅበራዊ ደህንነት የሚጠበቁባቸውንና የሚሻሻሉባቸውን ዘዴዎች በተለይም፡- 

ሀ/ የአካል ጉዳተኞች እኩል ዕድል ተጠቃሚና ሙሉ ተሳታፊ ሊሆኑ 

ስለሚችሉበት፣ 

ለ/ አረጋዊያን እንክብካቤ ስለሚያገኙበትና ተሳትፎአቸው ሊጎለብት ስለሚችልበት፣ 

ሐ/ የማኅበራዊ ችግሮችን ስለመከላከልና በችግሩ ውስጥ የሚገኙ የኅብረተሰብ 

ክፍሎች የተሐድሶ አገልግሎት ስለሚያገኙበት ሁኔታ ከሚመለከታቸው 

ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር ይሰራል፣ ማህበረሰብ አቀፍ ማህበራዊ ጥበቃ  

               አሰራርና አደረጃጀቶችን ያጠናክራል፣ሥራ ላይ የሚውልበትን ሁኔታ 

ያመቻቻል፣  

           መ/ ማህበራዊ ችግሮች ውስጥ ያሉና ቀጥታ ድጋፍ የሚያስፈልጋቸውን የህብረተሰብ  

               ክፍሎች በጥናት በመለየት የቀጥታ ድጋፉን እንዲያገኙ ያደርጋል፣ ድጋፉ  

               ከሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ጋር ተጣምሮ መሰጠቱን ያረጋግጣል፣  
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11) የአካል ጉዳተኞችን ተሃድሶ ማዕከላት በክልሉ ያቋቁማል፣ ያጠናክራል፤ ያስተዳድራል፣  

12) በክልሉ መንግሥት አካላት የሚዘጋጁ ፖሊሲዎች፣ የልማት ፕሮግራሞች፣  

    ፕሮጀክቶችና ዕቅዶች የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያንን ጉዳዮች እንዲያካትቱ ስልት   

   ይነድፋል፣ በጋራ ይገመግማል፣ ተገቢውን ክትትል ያደርጋል፣  

13) የቤተሰብ ደህንነት ለማስጠበቅ የሚያስችሉ ልዩ ልዩ ፕሮግራሞችን ይነድፋል፣  

   ተግባራዊ ያደርጋል 

14)  ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፣  

   

24. ›=”yeƒS”ƒ“ ›=”Æeƒ] MTƒ u=a  

 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣  

1)  በክልሉ ምቹ የኢንቨስትመንት ከባቢ ለመፍጠር የሚያስችሉ የፖሊሲና የአፈጻጸም እርምጃዎችን 
ያመነጫል፣ አግባብ ባለው አካል ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፣  

2)   በክልሉ ውስጥ የሚገኘውን የሀብት ክምችትና የኢንቨስትመንት አማራጭ ዕድሎች መረጃ 
ከሚመለከታቸው አካላት ይሰበስባል፣ ይተነትናል፣ ያሰራጫል፣ የኢንቨስትመንት ፕሮጀክት 
ፕሮፋይሎችን ያዘጋጃል፣ ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፣ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ 

3) ለኢንቨስትመንት የተለየ መሬት ተረክቦ በመሬት ባንክ ይይዛል፣ በመስተዳድር ምክር ቤቱ  

ሲፈቀድ መስፈርቱን ለሚያሟሉ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንት ሕግ አግባብ ያስተላልፋል፣ 
4) የኢንቨስትመንት ጥያቄዎች ሲቀርቡ አግባብ ባለው ሕግ መሰረት ገምግሞ 

የኢንቨስትመንት ፈቃድ ይሰጣል፣ ያድሳል፣ ይለውጣል፣ ይሰርዛል፣ የኢንቨስትመንት 

ስምምነቶችና ማሻሻያዎች መዝግቦ ይይዛል 

5) ለኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ ቅልጥፍና የአንድ ማዕከል አገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት 

ይዘረጋል፣ ያደራጃል፣ ያጠናክራል 

6) አግባብ ባለው የኢንቨስትመንት ሕግ መሰረት በኢንቨስትመንት ለተሰማሩ ባለሀብቶች 

የተፈቀዱላቸውን ማበረታቻዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያደርጋል፣  

7) ኢንዱስትሪዎች የድጋፍ ፓኬጅ ያዘጋጃል፡ ያቀናጃል፡ ያስፈጽማል በስራ ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፡፡ 

8) ኢንዱስትሪዎች ላይ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በጥናት ለይቶ በማቀናጀት እዲስፋፉ 

ያደርጋል፤ ተመሳሳይነት ያላቸውን ትስስር እንዲኖር ይሰራል፡፡ 

9) ለኢንዱስትሪ ልማት የሚውሉ የክልሉ የመሬትና የተፈጥሮ ሀብት ላይ ከሚመለከተው 

አካል ጋር ጥናት ያካሄዳል፡ የጥናቱ ውጤት ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፡ ሲጸድቅ 

www.ashamlaws.wordpress.com



28 

 

በስራ ላይ ያውላል፡፡ 

10) ኢንዱስትሪ መንደሮች፣ ሼዶች፣ ፓርኮች እና ክላስተሮች እንዲስፋፉ፣ እንዲጠናከሩ 

ያደርጋል፣ አስፈላጊውን ቁጥጥር ያደርጋል፣  

11) የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ተደራሽነት እና ምርታማነት ለማጠናከር 

ከሚመለከተው አካል ጋር ይሰራል፣ መካከለኛ ስልጠና ያለው የሰው ኃይል እንዲያገኙ 

ያመቻቻል፣ 

12)  በክልሉ ውስጥ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት ስርጭት ተመጣጣኝ እና ባላቸው 

የልማት እድሎች ላይ የተመሠረቱ እንዲሆን ከሚመለከተው አካል ጋር ይሰራል፣ 

ለኢንዱስትሪው አከባቢ ማህበረሰብ ውጤታማ መሆናቸውን ያረጋግጣል፣ 

13)  የማኑፋክቸሪንግ ምርቶችን ወደ ውጪ በመላክ ላይ ለተሰማሩ ፋብሪካዎች እና 

ኢንተርኘራይዞች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ምርታቸውን ለውጭ ሀገር 

እንዲያቀርቡ ያግዛል፣ 

14)  የኢንዱስትሪ የሙያ ብቃት መመዘኛ ህጎችን በስራ ላይ ያውላል፣ የ ጥራትን እና 

የምርቶችን ስታንዳርድ ከሚመለከተው አካላት ጋር በመሆን በምስክር ወረቀት 

ያረጋግጣል ፣ የምርት ጥራት ደረጃ እንዲያገኙ ይሰራል፣ 

15) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፣ 

25. የገቢዎች ቢሮ  

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

 
1) የክልሉን የታክስና የገቢ አሰባሰብ ስርዓት በበላይነት ይመራል፣ ያስተዳድራል፤ 

2) በክልሉ በመካሄድ ላይ ያለውን የታክስ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም            

    አፈጻጸም በባለቤትነት ይመራል፣ ያስተባብራል፤ 

3) ቀልጣፋ፣ ግልፅነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት የአገልግሎት አሰጣጥ  

   ሥርዓት ይዘረጋል፡፡ 

4) ለታክስ ከፋዩ አማራጭ የታክስ መክፈያ ተቋማትን ያመቻቻል፤ 

5) ታክስ ከፋዮች በፍቃደኝነት ታክስ የመክፈል ባህልን እንዲያዳብሩ  

   የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞች ተግባራዊ ያደርጋል፤ 
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6) በክልሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ተመሰርቶ ጥናቶችን በማካሄድ የክልሉን  

      የገቢ መሠረት ያሰፋል፣ በታክስ አስተዳደሩ የሚከሰቱ ችግሮች እንዲፈቱ    

    ያደርጋል፣ የፖሊሲና የሕግ ሀሳቦችን ያመነጫል፤ 

7) የታክስ ሕጐችን ለማስፈጸም የሚያስፈልጉ በማናቸውም ሰው እጅ የሚገቡ  

       ሰነዶችን ይመረምራል፣ ይይዛል፤ 

8) ለታክስ አወሳሰን የሚያስፈልጉት መረጃዎች ያሰባስባል፣ ያጠናክራል፣ 

       እነዚህኑ በመጠቀም ታክስ ይወስናል፣ ይከሳል፤ 

9) ታክስ ያልሆኑ የከተማ ቦታ ይዞታ፣ የቤት ባለቤትነት፣ የንብረትና  

     የአገልግሎት ክፍያ አወሳሰንና አሰባሰብ የሚያገለግሉ መረጃዎችን  

    ይሰበስባል፣ ይተነትናል፣ ጥቅም ላይ እንዲውል ያደርጋል፣ 

10) ከተሞች የማዘጋጃ ቤቶች ገቢ አወሳሰንና አሰባሰብ ጥናት ያደርጋል፣   

     ገቢዎችን በሕጉ መሠረት ይሰበስባል፣ ለመንግስት ግምጃ ቤት ገቢ ያደርጋል፣ 

11) የታክስ ወይም የግብር ግዴታቸውን ያልተወጡ የግብር ወይም የታክስ  

     ከፋዬችን ንብረት በህግ መሠረት ያሰከብራል፣ ያስይዛል፣ በሃራጅ እንዲሸጥ 

       ያደርጋል፣ 

      12) በታክስ እና በግብር ላይ የሚቀርቡ አቤቱታዎችን ይመረምራል ውሣኔ 
     
             ይሰጣል መቀጫዎችን በሕግ መሠረት ይጥላል፣ ያነሳል፣ 

 13) ለግብር ይግባኝ ጉባዔ የሚቅረቡ የግብር ወይም የታክስ አወሳሰን  

    ጉዳዮችን ይከታተላል ያስወስናል፣ 

 14) ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

26. የባህልና ቱሪዝም ቢሮ 

 

  ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት Ãኖሩል፣ 

1) የክልሉ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቋንቋ፣ ባህል፣ ቅርስና ኪነጥበብ እንዲጠበቁ፣ እንዲጠኑና 
እንዲታወቁ ያደርጋል፣ 

www.ashamlaws.wordpress.com



30 

 

2) የክልሉ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ታሪካዊና ባህላዊ ቅርሶች፣ የፊልምና የትያትር ዘርፎች 
እንዲለሙና እንዲጠበቁ ያደርጋል፣ 

3) የቱሪዝም እንዱስትሪዎች እንዲስፋፉ በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች፣ ድርጅቶችና ማህበራት የሙያ 
ብቃት ማረጋገጫ ፈቃድ ይሰጣል፣ ይቆጣጠራል በሕግ መሰረት ይሰርዛል፣ 

4) ማህበራዊ ዕድገትን የሚያጓትቱ አመለካከቶችን እና ጎጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል 
የሚያስችሉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ሥራዎችን ያከናውናል፣ 

5) በክልሉ የሚገኙ ቁሳዊና ቁሳዊ ያልሆኑ የባህል ቅርሶችን ያሰባስባል፣ ይመዘግባል፣ እንዲጠበቁ 
ያደርጋል፣ 

6) በክልሉ ተፈጥራአዊ የቱሪዝም መስዕቦችና የዱር እንሰሳት መገኛ ቦታዎችን ያጠናል፣ 
አዋጭነታቸውን አረጋግጦ እንዲከለሉና እንዲጠበቁ ያደርጋል፣ ይቆጣጠራል፣  

7) የቱሪዝም አገልግሎት ሰጪ ድርጅቶች እንዲስፋፉና የአካባቢው ሕዝብ ከቱሪዝም ልማት ተጠቃሚ 
የሚሆንበትን ስልት ይቀይሳል፣ ተግባራዊም ያደርጋል፣ 

8) የክልሉን ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ባህል፣ ቋንቋ ታሪክና ቅርስ የሚያሳይ ቤተመዘክርና 
ባህላዊ መንደሮች ያደራጃል፣ ያስተዳድራል፣ 

9) በክልሉ የሚተዳደሩ የዱር እንስሳት ጥበቃ ክልሎችና ሌሎች የቱሪስት መስሕብ ስፍራዎች የሚገኙ 
ገቢዎችን ይሰበስባል፣ 

10) በክልሉ ለሚገኙ የቱሪስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ክልላዊ ደረጃ ይሰጣል፣ 

11) በሰው ሃይል ሥልጠናና በሙያ ምክር አገልግሎት አማካይነት የቱሪዝም ዘርፍን የማስፈፀም አቅም 
ይገነባል፣ 

12) ለቱሪዝም ገበያ አስፈላጊ ሆነው የሚገኙ የዱር እንስሳት እርባታ ጣቢያዎችን እና ራንችዎችን 
ያቋቁማል፣ ያስተዳድራል፡፡  

13) በክልሉ የሚገኙ ፓርኮችን እንዲጠበቁ ያደርጋል፤ ልማትና አስተዳደራዊ ስራዎቻቸውን 
ይከታተላል፣ ይደግፋል፣  

14) ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

27. ፐብሊክ ሰርቪስ እና የሰው ሃብት ልማት ቢሮ 

 
ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣ 

 
1) የክልሉ መንግስት ፐብሊክ ሰርቪስ ብቃት ያለውና ውጤታማ መሆኑን 

ያረጋግጣል፣ 

2) የክልል መንግስት ሰራተኞች ምልመላና መረጣ በብቃት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን 

ያደርጋል፣ 
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3) የፐብሊክ ሰርቪሱ የሰው ኃይል በቀጣይነት በሚለማበት ጥቅም ላይ የሚውልበትን 

ስልት ይቀይሳል፣ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፣ 

4) ለፐብሊክ ሰርቫንቱ በብቃትና በአፈጻፀም ውጤታማነት ላይ የተመሰረተ የክፍያና 

የማበረታቻ ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፣ ውጤታማነቱን ይገመግማል 

አስፈላገጊውን የማሻሻያ እርምጃ ይወስዳል፣ 

5) የክልል መንግስት ሰራተኞች ሥነ-ምግባር መከታተያ ስርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፣ 

አፈጻፀሙን ይከታተላል፣ 

6) የክልል መንግስት ሰራተኞች አስተዳደር ሕጎች በትክክል ስራ ላይ መዋላቸውን 

ይከታተላል፣ ያረጋግጣል፣ 

7) የመንግስት ዘርፍ አቅም ግንባታ ስራዎችን ያስተባብራል፣ የመንግስት ዘርፍ 

አገልግሎት በቀጣይነት የሚሻሻልበትና ውጤታማ የሚሆንበትን ስልት ይቀይሳል 

ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፣ ይገመግማል፣ 

8) የክልል መንግስት መስሪያ ቤቶችን አደረጃጀት አግባብነትን ይመረምራል፣ 

በአደረጃጀት ማሻሻያ ጥናቶች ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፣ 

      9) በክልል መንግስት መስሪያ ቤቶች የአገልግሎት አሰጣጥ ስታንዳርድ፣ የቅሬታ 

አቀራረብና አፈታት ሥርዓት መዘርጋቱንና ተግባራዊ መደረጉን ያረጋግጣል፣ 

10) የፐብሊክ ሰርቪሱ የሰው ሃብት አመራርና የተቋማዊ መረጃዎች ሥርዓት በወጥነት 

እንዲዳብርና እንዲተገብር ያደርጋል ማዕከላዊ የመረጃ ምንጭ ሆኖ ያገለግላል፣ 

11) የክልሉን የመንግስት መስሪያ ቤቶችን የሰው ሀብት አስተዳደር በበላይነት ይመራል፣ 

የስራ አመራር መመሪያዎችና የአፈፃፀም መስፈርቶችን ያዘጋጃል ያስፈፅማል፣ 

12) የመንግስት ሰራተኞችን የደመወዝ፣ የልዩ ልዩ አበሎችና ጥቅማ ጥቅሞች ማሻሻያ 

ያጠናል ሲፈቀድም ስራ ላይ እንዲውሉ ያደርጋል፣ 

13) በሕግ መሰረት የክልል መንግስት ሰራተኞችን ከጡረታ ዕድሜ ክልል በላይ 

በአገልግሎት ላይ ስለማቆየት በሚቀርቡ ጥያቄዎች ላይ ውሳኔ ይሰጣል፣ 

     14)   በየደረጀው የሚታዩ የመልካም አስተዳደርና የኪራይ ሰብሳብነት ችግሮችን በጥናት 

           መለየት፣ ለተለዩ ችግሮች ስልቶች መንደፍ፣ የአፈታት ሂደት መከታተልና መደገፍ፣  
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           የፋይዳ ጥናት በማድረግ የህዝብ እርካታን ማረጋገጥ 

15)  የመንግስት ሠራተኞችን አስተዳደር ፍርድ ቤት ያቋቁማል፣ ያደራጃል፣ አግባብ ባለው 
ሕግ መሠረት እንዲመራ ያደርጋል 

16) ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

28. የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ 

             ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

1) በአርብቶ አደሩ አካባቢ የተቀናጀ ተከታታይ ልማት ለማካሄድና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ 

የሚረዱ ሥራዎችን ያከናውናል፣ 

2) በአርብቶ አደር አካባቢ የሚከናወኑ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ኘሮግራሞችንና 

ኘሮጀክቶችን በበላይነት ያስተባብራል፣ 

3) የአርብቶ አደር የመንደር ማሰባሰብ ፕሮግራምን ያቅዳል፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራትን 

ያከናውናል፣ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት ኘሮግራሙን በበላይነት ይመራል፣ 

ይደግፋል፣ ያስፈጽማል፣ 

4) የአርብቶ አደር አካባቢዎችን የማስፈፀም አቅም ለማሳደግ የሚረዱ ተግባራት ታቅደው 

እንዲፈጸሙ ያደርጋል፡፡ ጠቃሚ ልምዶች እንዲጐለብቱ፣ ጐጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን 

ለማስወገድ የሚያስችሉ ተግባራትን ከሚመለከተው አካል ጋር ተባብሮ ይሰራል፣ 

5) በአርብቶ አደር አካባቢ ልማት ማስፈፀሚያ የሚውል ፈንድ ከመንግሥት፣ ወይም ከአጋር 

ድርጅቶች ወይም ከህብረተሰቡ እንዲገኝ ያስተባብራል፣ ሲገኝም ሥራ ላይ እንዲውል 

ያደርጋል፣ 

6) በአርብቶ አደር አካባቢ ሕዝቦች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስር እንዲጠናከር 

ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የተለያዩ የልማት ሥራዎችን ያከናውናል፣ 

7) ለአርብቶ አደሩ አካባቢ ሥነ-ምሕዳር ተስማሚ የሆነ የምርት ማሳደጊያ ቴክኖሎጂዎች 

እንዲቀርቡ ያስተባብራል፣ 

8) በአርብቶ አደሩ አካባቢ የመሠረተ ልማትና ማህበራዊ አገልግሎት ሠጭ ተቋማት 

የአካባቢውን ነባራዊ ሁኔታ ባገናዘበ መልኩ እንዲዘረጉ ያስተባብራል፣ 

9) በአርብቶ አደሩና በከፊል አርብቶ አደሩ አካባቢ መንግስታዊና መንግሥታዊ ባልሆኑ 

ድርጅቶች የሚሠሩ የልማት ሥራዎችን ያስተባብራል፣ ይከታተላል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

አርብቶ አደሩ ከልማት ስራዎቹ ተጠቃሚ የሚሆንበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 
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10)  በክልሉ ልዩ ድጋፍ በሚሹ አካባቢዎች የሚከናወኑ የልዩ ድጋፍ ፕሮጀክት ስራዎችን 

ያስተባራል፣ ይመራል፣ ይቆጣጠራል፡፡ 

11)  ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

29. ፕላንና ልማት ቢሮ  

  ቢሮ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል 

 

1) የክልሉን የረጅም፣ የመካከለኛና የአጭር ጊዜ ዕቅድ ያዘጋጃል፤ አፈፃፀማቸውን  ይከታተላል፤ 

ይገመግማል፤ ሪፖርት በማዘጋጀት ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፤ 

2) የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማዕቅፍ ያዘጋጃል፤ ለመስተዳድር ምክር ቤት አቅርቦ ያስፀድቃል፤ 

3) የክልሉን መንግሥት የካፒታል ፕሮጀክቶች የአዋጭነት ጥናት ያካሂዳል፤ ይገመግማል፤ 

ያስፀድቃል፤ 

4) በክልሉ የታችኛውን የአስተዳደር ዕርከን ዓመታዊ የሀብት ማከፋፈያ ቀመር ያዘጋጅል፣ 

ለክልሉ ምክር ቤት እንዲጸድቅ ያቀርባል፣ 

5) የክልሉን የካፒታል ፕሮጀክቶችን አፈፃፀም ክትትልና ግምገማ ያደርጋል፤ ወቅታዊ ሪፖርት 

በማዘጋጀት አግባብነት ላላቸው አካላት ያቀርባል፣ 

6) የማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲ አፈፃፀም ጥናት ያካሂዳል፤ 

7) የክልሉን የልማት ክፍተት እና የመልማት አቅም ጥናት ያደርጋል፤ 

8) የክልሉን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ገፅታ ጥናት ያደርጋል፣ 

9) የክልሉን የመካከለኛ ጊዜ የማክሮ ኢኮኖሚና ፊስካል ማዕቀፍ ያዘጋጃል፤ ያስፀድቃል፤ 

10) የክልሉን ዓመታዊ የሀብት ግመታ ሰነድ ያዘጋጃል፤ ለክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት 

በማቅረብ ያስፀድቃል፤ 

11) የክልሉን የኢኮኖሚ፣ የማህበራዊና መልክአ ምድራዊ መረጃዎችን ይሰበስባል፤ ያደራጃል፤ 

ትንተና በማድረግ ለተጠቃሚዎች ያሰራጫል፤ 

12) የክልሉን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ልማት ስርጭትንና የመልክዓ ምድራዊ ገፅታን የሚያሳይ 

አትላስና ካርታ ያዘጋጃል፤ 

13) የክልሉ መንግሥት መስሪያ ቤቶች በሥራቸው ኃላፊነት የሚያመነጩትን ስታቲስቲካዊ 

መረጃዎችን የማሰባሰብ፣ የማደራጀት፣ የመተንተንና ለተጠቃሚዎች ተደራሽ እንዲሆን 
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የማድረግ እንዲሁም ስታንዳርዱንና ጥራቱን ጠብቆ እንዲዘጋጅ ድጋፍ፣ ክትትል እና ኦዲት 

ያደርጋል ፣ በመረጃዎች ኦዲት ግኝት መሠረት ተገቢውን የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤ 

14) የክልሉን የመረጃ ክፍተት ለማሟላት የጥናትና ምርምር ሥራዎችን ያከናውናል፤ 

15) የክልሉን የስታቲስቲክስ መረጃ ሥርዓት በማዘመን ለመንግስታዊ መስሪያ ቤቶች ድጋፍ 

ይሰጣል፤ ሥራውን ያስተባብራል፤ ይመራል፤ 

16) የሥነ- ህዝብ ጉዳዮችን በልማት ዕቅድ አካቶ ከመተግበር አኳያ መንግሥታዊና   

መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችን ያስተባብራል፤ 

17) በሥነ -ህዝብ ጉዳዮች የማህበረሰቡንና አመራር አካላትን ግንዛቤ ለማጎልበት የሚያስችሉ 

የትምህርትና ቅስቀሳ ሥራዎችን ያካሂዳል፤ 

18) የሥነ ህዝብና ልማት ጉዳዮችን በተመለከተ የጥናትና ምርምር ተግባራትን ያከናውናል፤ 

19) በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙትን የሥነ ህዝብ ም/ቤቶችን በማጠናከርና ባለድርሻ አካላትን 

በማስተባበር የ5 ዓመት የሥነ ህዝብ ፕሮግራም ያዘጋጃል፣ለሥነ ህዝብ ም/ቤቱ በማቅረብ 

ያፀድቃል፣ ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ይገመግማል አቅጣጫ ያስቀምጣል፤ 

20) በዕቅድና ፕሮጀክቶች ዝግጅት ክትትልና ግምገማ ዙሪያ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን 

ተግባራዊ ያደርጋል፤ 

21) ዓላማውን ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

30.    የመንግስት ኮምዩኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

1) የክልሉን መንግስት እና የርዕሰ መስተዳድሩ ቃል አቀባይ ሆኖ ያገለግላል፤  

2) የክልሉን መንግስት ኢንፎርሜሽን በማእከል አደራጅቶ ለሚመለከታቸው አካላት እና ለሚዲያ 

እንደአስፈላጊነቱ ያሰራጫል 

3) የክልሉ ዞኖችናልዩ ወረዳዎች ሴክተር መስሪያ ቤቶች የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ያስተባብራል፣ 

4) የክልሉ ማዕከል ሴክተር መስሪያ ቤቶችን የኮሚዩኒኬሽን እና የሚዲያ ግንኙነት ስራ 

ያስተባብራል፣ 

5) የክልሉን መንግስት የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ያከናውናል፤ ኮንፈረንሶች፣ ፓናል ውይይቶችን 

እና ሁነቶችን ያደራጃል፣ 

6) የክልሉን ርዕሰ መስተዳደር እና መንግስት የሚዲያ ግንኙነት ስራ ያከናውናል፣ 

7) የሚዲያ ሞኒተሪንግና እና ትንታኔ ስራ እያከናወነ መረጃውን ለርዕሰ መስተዳደሩ እና 

እንደአስፈላጊነቱ ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል፣ 
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8) የሚዲያ አዝማሚያ ጥናት ያከናውናል፤ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለርዕሰ መስተዳድሩ እና 

እንደአስፈላጊነታቸው ለሚመለከታቸው አካላት ያስተላልፋል፣ 

9) በየወቅቱ ህዝብን በሚያሳስቡ ጉዳዮች ላይ ዕለታዊ እና ሳምንታዊ የህዝብ አስተያየት 

መረጃዎችን ያሰባስባል፡፡ ለርዕሰ መስተዳድሩ እና እንደ አስፈለጊነታቸው ለሚመለከታቸው 

አካላት ያስተላልፋል፡፡ 

10) በትላልቅ የህዝብ እና መንግስት ጉዳዮች እና ፖሊሲዎች ላይ የህዝብ አመለካከት ጥናት 

ያከናውናል፡፡ ለሚመለከታቸው አካላት ያቀርባል፡፡ 

11) የክልሉን መንግስት መረጃ፤ ኢንፎርሜሽን እና መልዕክት በቋሚነት ያሰራጫል፡፡ 

12) የክልሉን ኢንፎርሜሽን እና ኮሚዩኒኬሽን ስራ ከፌደራሉ መንግስት ስራ ጋር የሚያቀናጅ የስራ 

ግንኙነት እና ትብብር ይፈጥራል፤ ያስፈጽማል፡፡ 

13) አገራዊ እና ክልላዊ የኢንፎርሜሽን፤ የኮሚዩኒኬሽን እና የሚዲያ ሴክተር ፖሊሲዎች እና 

ሕጎች በክልሉ መተግበራቸውን ይከታተላል፡፡ 

14) የፌደራል የማስታወቂያ ህጎችን መሰረት በማድረግ የማስታወቂያ ስራ ብቃት ማረጋገጫ  

ይሰጣል፤ይከታተላል፡፡ 

15) የክልሉን ገጽታ ግንባታ ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

16) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

31. የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ቢሮ 

      ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

1) በክልሉ  የሳይንስና የኢንፎርሜሽ ቴክኖሎጂ እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ ይደግፋል፣ ያስተባብራል፤  

2) የክልሉን የሳይንስና የቴክኖሎጂ ፍላጎት ይለያል፣ ከሚመለከታቸዉ አካላት ጋር በመመካከር 

ፍላጎቱ የሚሟላበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ 

3) ከሚመለከታቸው ሌሎች አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ የቴክኖሎጂ ፓርኮች እንዲቋቋሙ 

ያደርጋል፣  

4) የምርምር ፕሮቶኮሎች ሥነ-ምግባር በማዘጋጀት ሥራ ፈጠራዎቹ በፕሮቶኮል እንዲደገፉ 

ያደርጋል፣ የሥነ-ምግባር ጉድለት ሲያጋጥም አስፈላጊ የሆነ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል፣  

5) በክልሉ የሚካሄዱ የሳይንስ፣ ቴክኖሎጂና ፈጠራ ስራዎች እንቅስቃሴዎች የገንዘብ፣ 

የማቴሪያልና የቴክኒክ ድጋፎች የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፣ ዘርፎችን ለማዳበር የበለጠ 

አስተዋጽኦ ያደረጉ አካላትንና ግለሰቦችን ያበረታታል፣ 
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6) በክልሉ የሚካሄዱ የጥራት መሰረተ ልማትና የጨረራ መከላከያ እንቅስቃሴዎችን 

ያስተባብራል ተግባራዊም ያደርጋል፣ 

7)  ክልላዊ የሳይንስና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መማክርት ጉባኤ እንዲቋቋም ያስተባብራል፣ 

8)  በምርምር የሚገኙ ወይም የሚፈጠሩ የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውጤቶች የአእምሯዊ ንብረት  

         መብት እንዲያገኙ ድጋፍ ያደርጋል፣ 

9)  የመገናኛና የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች ጥራታቸው፣ ደህንነታቸውና  

       አስተማማኝነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን የሚያስችሉ ደረጃዎችን ይወስናል፣ ተግባራዊ  

        መደረጋቸውን ያረጋግጣል፣ 

10)  የመንግስት ተቋማት የመረጃ ስርዓትን ከመገንባትና ከማቀናጀት አንፃር የመንግስት የዶሜይን         

     ስም ይደለድላል፣ አደራሻ ይመዘግባል ይቆጣጠራል፣ 

11) በክልል መንግስት ተቋማት መካከል ዘመናዊ የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን መረብ መዘርጋቱን       

    ይከታተላል፣ የሶፍትዌርና የሲስተም ልማት ሥራን ያከናውናል፣ እንዲከናወን ያደርጋል፣  

        ተገቢውን ድጋፍም ይሰጣል፣ ተግባራዊነቱን ይቆጣጠራል፡፡ 

12)  በመንግስት ተቋማት መካከል የተቀናጀና ደህንነቱ የተጠበቀ የመረጃ ፍሰትና ልውውጥ  

     እንዲኖር ድጋፍ ይሰጣል፤ በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋሉን ይከታተላል' 

13) በየደረጃው ላሉ የመንግስት ተቋማትና የሕብረተሰብ ክፍሎች የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ጥናት  

    ዲዛይን ያዘጋጃል፣ ዘመናዊ የመረጃ ልውውጥ ፍላጎት ወይም ክፍተት የመለየት ስራ    

     ያከናውናል፣ የመፍትሄ ሃሳብ ያቀርባል፣ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

14)  በክልሉ በየደረጃው ላሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች ውስብስብና መለስተኛ ኢንፎርሜሽንና  

    ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሰረተ-ልማት ይዘረጋል፣ 

15) በክልሉ የአስተዳደር እርከኖች የቪዲዮ ኮንፈረንሲንግ፣ የማህበረሰብ የመረጃ ማዕከላትን፣ የጥሪ    

ማዕከልና የማህበረሰብ ሬድዮ ጣቢያዎችን ያቋቁማል፣ ያስተዳድራል፣ ይቆጣጠራል፣  

16) የኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ የግል ሥራ ፈጠራ ማእከላትን ያቋቁማል፤ 

17) የክልሉን መረጃ መረብ ዝርጋታ እና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ መሠረተ ልማት ሥራን 

ይከታተላል፣ ይደግፋል፣ ይቆጣጠራል፣ የሚለሙ ሶፍትዌሮችና አኘሊኬሽኖችን ደረጃ ይወስናል፤ 

18) በኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ ላይ የቴክኒክ የስልጠናና መሰል ድጋፎችን ያደርጋል፣   

     የብቃት ማረጋገጫና ፈቃድ ይሰጣል፣ ተግባራዊነቱንም ይቆጣጠራል፤ 

19) የክልሉ መንግስት የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መሳሪያዎችን አጠቃቀም ይቆጣጠራል፣    

    እንዲጠገኑ ያደርጋል፣ ብልሽታቸው ከአቅም በላይ የሆኑትን ያሰውግዳል፣ 

20) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚያግዙ ሌሎች ተዛማጅ ተግባሮችን ያከናውናል፣ 
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32. ወጣቶችና ስፓርት ቢሮ 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

1) የወጣቶች መብትና ጥቅሞችን በማስከበር ዙሪያ ግንዛቤና ንቅናቄ እንዲፈጠር ያደርጋል፣ 

2) የወጣቶችን ሁኔታ የሚያመላክቱ ዝርዝር መረጃዎችን ይሰበስባል ያደራጃል፣ በሚመለከታቸው ሁሉ 

እንዲታወቁ ያደርጋል፣ 

3) ወጣቶች በክልሉ የኢኮኖሚና ማሕበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ በንቃት ለመሳተፍ እና ተጠቃሚ 

እንድሆኑ  የሚያስችላቸው   ዕድሎች የተመቻቹላቸው መሆኑን ያረጋግጣል፣ 

4) ወጣቶች እንደየፍላጎቶቻቸውና እንደ ችግሮቻቸው ተደራጅተው ለመብቶቻቸው እንዲታገሉና                      

ችግሮቻቸውን ማስወገድ እንዲችሉ ያበረታታል፣ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፣ 

5) ወጣቶች በልማት፣ በመልካም አስተዳደርና ዴሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ላይ ንቁ ተሳታፊና 

ተጠቃሚ እንዲሆኑ ስልት ይቀይሳል፣ ድጋፍ ይሰጣል፣ 

6) የወጣቶች አደረጃጀቶችን አቅም ለማጎልበት የሚያስችሉ ጥናቶችን ያካሂዳል፣ ስልጠናዎችን 

ይሰጣል፣ የስልጠና አገልግሎት የሚሰጥበትን አሰራር ያመቻቻል፣ ያስተባብራል፣ 

7) በክልላችን የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ተግባራትን ያስተባብራል፣ ይመራል፣ ጥናት ያደርጋል፣ 

በመላው ህ/ሰባችን ዘንድ ባህል ሆኖ እንዲወጣ ጥረት ያደርጋል፡፡ 

8) ወጣቶች በስነምግባር የታነጹና አዎንታዊ አመለካከት እንዲያጎለብቱ የስብዕና ግንባታ ስራዎችን 

ይሰራል፣ ያስተባብራል፣ ከአሉታዊና መጤ ባህሎች እንዲጠበቁ ይሰራል፡፡ 

9) የወጣቶች ማዕከላትን በማስፋፋት ወጣቶች ተገቢውን መረጃ እንዲያገኙ፣ እምቅ ችሎታቸውንና 

ዝንባሌያቸውን እንዲያወጡበት ድጋፍ ያደርጋል፣ ይከታተላል፣ ያስተባብራል  

10) በክልሉ ለሚንቀሳቀሱ የስፖርት ማህበራት ፈቃድ ይሠጣል፣ ይሠርዛል፣ ኘሮግራማቸውን 

ይከታተላል፣ ይቆጣጠራል፣ 

11) የስፖርት ውድድሮችን እንዲዘጋጁ ያደርጋል፣ ያስተባብራል፣ 

12) በክልሉ የስፖርት ማህበራት መካከል፣ የሚነሱ ክርክሮችን በስፖርት ምክር ቤት እንዲዳኙ 

ያደርጋል፣ 

13) የባህል ስፖርት እንዲታወቅና እንዲዘወተር ያደርጋል፣  
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14) የስፖርት ማዘወተሪያ ሥፍራዎች እንዲዘጋጁ ያደረጋል፣ የቴክኒክ ድጋፍ ይሠጣል፣ 

15) የስፖርት ትምህርትና ሥልጠና እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ 

16) በግል ለሚቋቋሙ የስፖርት ሥልጠና ማዕከላት ፈቃድ ይሰጣል፣ ይመዘግባል፣ ይሠርዛል፣ 

17) ለስፖርት ልማት ዕድገት የሚሆን የገቢ ምንጭ እንዲፈጠር የተለያዩ ስልቶችን ይቀይሣል፣ 

18) ክልላዊ የውድድር እና የስፖርት ማህበራት ደንብና መስፈርት ያዘጋጃል፣ 

19) የስፖርት ጉዳይን በሚመለከት መንግሥታዊ ካልሆኑ አካላት ጋር የሚደረጉ ግንኙነቶችን 

ያስተባብራል፣ 

20) ዓላማውን ለማስፈፀም የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡  

 

33. የሥራ እድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ 
 

ቢሮው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩል፣  

 

1) የክልሉ ሥራ ፈላጊዎች በተለይም ወጣቶች እና ሴቶች በስራ ፈጠራ ላይ በስፋት 

እንዲሰማሩ ግንዛቤ ይፈጥራል፣ የስልጠና ድጋፍ፣ የመስሪያ ቦታ፣ ብድር፣ ገበያ ትስስር 

ምክር እና ሌሎች ድጋፎች እንዲያገኙ ያደርጋል፣ ያመቻቻል፤ 

2) ኢንተርኘራይዞች  ተወዳዳሪ ሆነው ቀጣይነት ላለው ልማትና ለኢንዱስትሪ ልማት ጽኑ 

መሠረትን መጣል እንዲችሉ ድጋፍ የሚሰጡ ተቋማትን ያጠናክራል፣ ያደራጃል፡፡ 

3) የኢንተርኘራይዞች የድጋፍ ፓኬጅ ያዘጋጃል፡ ያቀናጃል፡ ያስፈጽማል በስራ ላይ መዋሉን 

ይከታተላል፡፡ 

4) ለኢንተርኘራይዞች የስልጠና፣ የፋይናንስ አቅርቦት፣ የብድር፣ የማሽን፣ የገበያ ትስስር 

እና የተሟላ የኢንዱስትሪ ኤክስቴንሽን አገልግሎት የሚያገኙበትን ሁኔታ ያመቻቻል፡ 

5) የስራ ፈጠራ እና የስራ እድል ላይ ጥናት ያደርጋል፣ ለሚመለከተው አካል በማቅረብ 

ሲጸድቅ ስራ ላይ መዋሉን ይከታተላል፣  

6)  ኢንተርኘራይዞች ላይ ያሉ ምርጥ ተሞክሮዎችን በጥናት ለይቶ በማቀናጀት እዲስፋፉ 

ያደርጋል፤ ተመሳሳይነት ያላቸውን ትስስር እንዲኖር ይሰራል፡፡ 

7) ለኢንተርኘራይዝ ልማት የሚውሉ የክልሉ የተፈጥሮ ሀብት ላይ ከሚመለከተው አካል 

ጋር ጥናት ያካሄዳል፡ የጥናቱ ውጤት ለሚመለከተው አካል ያቀርባል፡ ሲጸድቅ በስራ 

ላይ ያውላል፡፡ 

www.ashamlaws.wordpress.com



39 

 

8) የአንድ ማዕከላትን አገልግሎት አሰጣጥ ሥርዓት ይዘረጋል፣ ያደራጃል፣ ያጠናክራል፣ 

9) ኢንተርኘራይዞች የሚመዘገቡበትን፡ የሚደራጅበትን፡ ህጋዊ ሰውነት የሚያገኙበትን 

አሰራር ከሚመለከተው አካል ጋር ይሰራል፣ 

10) ኢንተርኘራይዞች የሂሳብ አያያዝ ምክር እና የኦዲት አገልግሎት እንዲያገኙ ድጋፍ 

ያደርጋል፣ ሂሳባቸውን ይመረምራል፡ እንዲመረመር ያደርጋል፡ በአፈጻጸማቸው እና 

ሀብት አያያዛቸው ላይ የኢንስፔክሽን ስራ ያካሄዳል፣ የእርምት እርምጃ ይወስዳል፡ 

11)  የስራ ዕድል ፈጠራ ምክር ቤት በሁሉም ደረጃ እንዲቋቋም ያደርጋል፣ የምክር ቤቱን 

ስራ ያደራጃል፡ አስፈላጊውን ድጋፍ ይሰጣል፡ 

12)  ከጥቃቅን ወደ አነስተኛ ኢንተርኘራይዝ የእድገት ደረጃቸውን በመጠበቅ ከጀማሪነት 

ወደ ታዳጊ ወደ መካከለኛና ከፍተኛ እንዲሸጋገሩ ያደርጋል፣ የምስክር ወረቀት 

ይሰጣል፡፡ መረጃቸውን በመለየት ይይዛል፣ ደረጃውን የጠበቀ ድጋፍ ይሰጣል፡ 

13) በየደረጃው ድጋፍ አግኝተው ከመካከለኛ ወደ ከፍተኛ አምራች ኢንተርኘራይዝነት 

የተሸጋገሩትን አምራች ኢንዱስትሪ ወደ ሚያስተባብር ተቋም ከነሙሉ መረጃቸው 

ያስተላልፋል ፡፡  

14) ለሚያደራጃቸውና ለሚደግፋቸው ኢንተርፕራይዞች የማምረቻ ፣የምርት ማሳያና 

መሸጫ ፣ የገቢያ ማእከላትና ሸዶችን ይገነባል ፣ ያስገነባል ፣ ይደግፋል ፣ 

ለኢንተሪፕራይዞች ያስተላልፋል ፣ የአሰራር ስርዓት ይዘረጋል፣ ያስተዳድራል  

15) የኢንተርፕራይዞች ዘመናዊ የመረጃ አያያዝ ስርዓት ይዘረጋል ፣ያስተዳድራል  

16) የአነስተኛና መካከለኛ አምራ ኢንተርፕራይዞች ዘርፍ ማህበራትን እንዲያደራጁና 

እንዲያጠናክሩ ድጋ ያደርጋል፤ 

17) ሞዴል ኢንተርፕራይዞች ዕቅቅና አሰጣጥ ሥርዓት ይዘረጋል ፣ተግባራዊ እንዲሆን 

ያደርጋል፤ 

18) የኢንተርኘራይዝ ልማት ተደራሽነት እና ምርታማነት ለማጠናከር ከሚመለከተው አካል 

ጋር ይሰራል፣ መካከለኛ ስልጠና ያለው የሰው ኃይል እንዲያገኙ ያመቻቻል፣ 

በክልሉ ገጠር አካባቢዎች የሚስተዋለውን ሥራ አጥነት መሠረት በማድረግ የሥራ 

ዕድል ለመፍጠርና ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሚያስችል ስልት ይቀይሳል፣ የአፈፃፀም
  

19) የኢንተርኘራይዝ ልማት ተደራሽነት እና ምርታማነት ለማጠናከር ከሚመለከተው አካል 

ጋር ይሰራል፣ መካከለኛ ስልጠና ያለው የሰው ኃይል እንዲያገኙ ያመቻቻል፣ 

20) በክልሉ ገጠር አካባቢዎች የሚስተዋለውን ሥራ አጥነት መሠረት በማድረግ የሥራ 
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ዕድል ለመፍጠርና ዘላቂ ልማት ለማምጣት የሚያስችል ስልት ይቀይሳል፣ የአፈፃፀም 

አቅጣዎችን የስቀምጣል፣ ይከታተላል፣ ከባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ይሰራል፤ 

21) የከተሞች የስራ ዕድል ፈጠራና ልማት ስራዎችን ለማፋጠን የሚረዱ ስትራቴጂዎችን 

ይነድፋል፣ መርሀ-ግብሮችን ያዘጋጃል፣ ሲፈቀድም አፈጻጸሙን ይከታተላል፣ 

ከሚመለከተው የባለድርሻ አካላት ጋር በትብብር ይሰራል 

22) የከተማ ምግብ ዋስትና ፕሮግራምን በባለቤትነት ያስተባብራል፣ ከሚመለከታቸውም 

አካላት ጋር በመቀናጀት ይደግፋል፣ አፈጻጸሙንም ይከታተላል፣ ዘላቂነት ካለው 

የልማት ተግባር ጋርም ያስተሳስራል፣ 

23) ዓላማውን ለማስፈጸም የሚችሉ ሌሎች ተዛማጅ ተግባራትን ያከናውናል፣  

 

34. የደንና አካባቢ ጥበቃና ልማት ቢሮ 

   ቢሮው የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፣ 

1) የሀገሪቱና የክልሉ የአካባቢ ደህንነትና ዓላማዎቸ እንዲሁም የአከባቢ ፖሊሲዎች ከግብ መድረሳቸውን 
ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራትን ያስተባብራል፣ ይመራል፤ 

2) አግባብ ባለው ሕግ መሠረት የአከባቢ ተፅዕኖ ግምገማ በሚያስፈልገው በመንግስትም ሆነ በግል 
ፕሮጀክት፣ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ የልማት ፖሊሲ፣ ስልት፣ ሕግና መርሐ ግብር ተግባራዊ 
እንዲሆን የሚቀርብ የአካባቢ ተፅዕኖ ጥናት ዘገባ በመመርመር የይሁንታ ፍቃድ ይሰጣል ወይም 
ተገምግሞ ውሳኔ እንዲሰጥበት ለሚመለከተው የመንግስት አካል አስተያየት ይሰጣል፣ በተሰጠው 
ፍቃድ መሰረት መተግበሩን ይከታተላል፣ በሕግ መሠረት አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል፤ 

3) ጽዱና አረንጓዴ አካባቢን ለመፍጠር የቆሻሻ አያያዝ ሥርዓት እንዲዘረጋ ያደርጋል፤ የከተማ ደረቅና 
ፈሳሽ ቆሻሻ አወጋገድና መልሶ ጥቅም ላይ ማዋል የሚያስችሉ የቴክኖሎጂ አማራጮችን እና 
ምንጮችን ይለያል፤ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት አቅርቦቱን ያስፋፋል፤ ክትትልና 
ድጋፍ ያደርጋል፣ 

4) የአካባቢ ደረጃዎች በስራ ላይ መዋላቸውን ያረጋግጣል፤  

5) የማንኛውም የማምረቻ እና የአገልግሎት መስጫ ተቋማት አከባቢን ከብክለት ለመጠበቅ የወጣውን 
ህግ ጠብቀው መስራታቸውን ይቆጣጠራል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኝ ህጋዊ እርምጃ ይወስዳል፣  

6) አደገኛ ነገሮችን ወይም ዝቃጮችን ማምረትን፣ ማዘዋወርንን፣ አያያዝና አጠቃቀምን  በተመለከተ 
የወጡ ፖሊሲዎችና ሕጎችን ተፈፃሚነታቸውን ይከታተላል፤ ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

7) በአካባቢ ሀብቶች አጠቃቀም ዘላቂ የአካባቢ አያያዝ ለማስፈን የአካባቢ አመላካቾች ላይ መሠረት 
በማድረግ መረጃ በማሰባሰብ፣ በማደራጀት፣ በመተንተን፣ የተቀናጀ የአካባቢ ሁኔታና ለውጥ ዘገባ 
ያዘጋጃል፤ በጥናቱ መሠረት ችግሮቹን ለመፍታት የሚያስችል መርሀ ግብር ያዘጋጃል፤ የአካባቢ 
መረጃ ሥርዓቶችን ይዘረጋል፣ 
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8) የአካባቢና የደን ጥበቃ ግዴታዎች መከበራቸውን ለማረጋገጥ በክልሉ ውስጥ ወደሚገኝ ማንኛውም 
መሬት፣ ቅጥር ግቢ ወይም ሌላ ቦታ ይገባል፤ ኃላፊነቱን ለመወጣት ተገቢ ሆኖ ያገኘውን 
ማንኛውንም ነገር ይፈትሻል፤ ናሙናዎችን ይወስዳል፣  

9) በረሃማነትን ለመከላከልና የተራቆቱ አካባቢዎች ሥነ-ምህዳር መልሶ ማገገም እንዲችል ስልቶችን 
ይቀይሣል፤ አግባብ ባላቸው አካላት መተግበሩን ይከታተላል፣ 

10) የክልሉን ብዝሃ ህይወት ሃብት አጠቃቀምና አያያዝ በተመለከተ ጥናቶችን ያካሂዳል፤ ስልቶችን 
ይቀይሳል፤ የአሠራር ስርዓት ይዘረጋል፤ ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፣ 

11) አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር በክልሉ ውስጥ የደንና የዱር እንስሳት ጥበቃና አጠቃቀም 
ተግባራትን በበላይነት ይመራል፣ 

12) ለአየር ንብረት ለውጥ የማይበገር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታን ለማፋጠን የደን ጭፍጨፋንና 
መራቆትን የሚያስቀሩ ቴክኖሎጂዎች ጥቅም ላይ የሚውሉበትን አማራጭ ያዘጋጃል፣ ጥቅም ላይ 
እንዲውልም ያደርጋል፣ 

13) አግባቡ ባለው ሕግ የክልሉን የገጠር መሬት አጠቃቀምና አስተዳደር ሥርዓትን ያስፈጽማል፤ 
ይከታተላል፤ ይቆጣጠራል፣ 

14) የአካባቢና ደን ጥበቃና እንክብካቤ ግንዛቤ በኀብረተሰቡ ውስጥ የሚሰረጽበትን ስልት ይቀይሳል፤ 
ስልጠና ይሰጣል፣ 

15) ዓላማውን ለማሳካት የሚረዱ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

35.   የመንግስት የልማቴ ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ቢሮ  

      ቢሮ የሚከተሉት ስልጣንና ተግባራት ይኖሩታል  

1) በክልሉ የሚገኙ የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን እንቅስቃሴና ተግባራት ይከታተላል፣ 

ይቆጣጠራል፣ የፈጻማቸውን ይገመግማል፣ ለሚመለከተው አካል ሪፖርት ያቀርባል 

2) አግባብነት ካላቸው አካላት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ቦርድ አባላትንና ሰብሳቢን እንዲሁም 

የተጓደሉ ቦርድ አባላት እና ሰብሳቢን ከክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ጋር በመምከር ይሰይማል፤ 

3) የመንግስት የልማት ድርጅቶች ስትራቴጂክና ዓመታዊ ዕቅድ መያዛቸውን ያረጋግጣል፤ ዕቅዶቹን 

ያፀድቃል፤ አፈፃፀማቸውን ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ ይገመግማል፣ከሚመለከተው አካል በሚሰጠው 

አቅጣጫ የማስተካከያ እርምጃ ይወስዳል፤ 

4) የልማት ድርጀቶችን ሒሳብ የሚመረምር የውጪ ኦዲተር በቦርድ ውሳኔ ይሰይማል፤ የውጪ ኦዲት 

ሪፖርቶችን ለቦርዱ አቅርቦ ያፀድቃል፤ የኦዲት ግኝቶች ላይ ለቦርዱ ያቀርባል ፣ውሳኔውንም 

ያስፈጽማል ፤ 

5) የመንግስት የልማት ድርጅቶች አፈፃፀም እና ተወዳዳሪነት እንዲሻሻል ለማድረግ ዘመናዊ የኮርፖሬት 

አስተዳደርና ኮርፖሬት ፋይናንስ አስተዳደር ሥርዓት ይዘረጋል፤ 
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6) የልማት ድርጅቶችን መነሻ ካፒታል፤ የድርጅቶች ካፒታል እንዲጨምር ወይም እንዲቀንስ ምክረ 

ሃሳብ ለመስተዳድር ምክር ቤት ያቀርባል ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤ 

7) በክልሉ መንግስት አጠቃላይ አመራርና አቅጣጫ በመምራት የመንግስት የልማት ድርጅቶች ወደ ግል 

እንዲዛወሩ የአሠራር ሥርዓት የሚዘረጋበት አግባብ ለመስተዳድር ምክር ቤት ምክረ ሃሳብ ያቀርባል፤ 

ሲወሰንም ሥርዓት ይዘረጋል፤ ተግባራዊ እንዲሆንም ያደርጋል፤ 

8) አስፈላጊ ሲሆን በሥሩየሚገኙ የመንግስት የልማት ድርጅቶች እንዲፈርሱ ከሌላ ድርጅት ጋር 

እንዲዋሃዱ፤ እንዲሸጡ ወይም እንዲከፋፈሉ ለመስተዳድ ምክር ቤት ምክረ ሃሳብ ያቀርባል፤ ሲፈቀድ 

ተፈፃሚነቱን ይከታተላል ያስፈፅማል ሲፈቀድም ተግባራዊ ያደርጋል፤ 

9) የትርፍ ድርሻ ክፍፍል ሥርዓት ያዘጋጃል፤በቦርዱ በሚቀርብለት ሃሳብ መሠረት ከተጣራ ትርፍ 

በየበጀት ዓመቱ ከልማት ድርጅቶች ለመንግስት ስለሚከፈል የትርፍ ድርሻ ክፍያ መጠን 

ለመስተዳድር ምክረ ሃሳብ ያቀርባል፤ሲወሰንምተግባራዊነቱን ይከታተላል፤ 

10)  የመንግስት የልማት ድርጅቶች ሂሳብ ከመዝገብ መሰረዝን በሚመለከት ለመስተዳድር ምክር ቤት 

ምክረ ሃሳብ ያቀርባል፤ አፈፃፀሙን ይከታተላል፤ 

11)  የመንግስት የልማት ድርጅቶችን የፋይናንስ አጠቃቀማቸውን፤ የብድር አወሳሰድና አመላለሳቸውን 

በቅርበት ይከታተላል 

12)  የመንግስት የልማት ድርጅቶች ለምርምር እና ለፈጠራ በቂ በጀት እንዲመድቡ እንዲሁም የተገኘውን 

የምርምር እና የፈጠራ ውጤት የሚመለከተው አካል ለዚህ ተግባር ያስቀመጣቸውን አሰራር ተከትሎ 

እንዲያሰራጩ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ 

13)  የመንግስት የልማት ድርጅቶችን አፈፃፀም እና ሁኔታ የሚያሳዩ የመረጃ ሥርአት ያደራጃል፤    

ማዕከላዊ አስቀማጭም ሆኖ ያገለግላል፣ የድርጅቶችን አፈፃፀም የሚመለከቱ የወል መረጃዎችን 

ለቦርዱና ሚመለከተው አካል ያሳውቃል፤ 

14)  የልማት ድርጅቶች ተሞክሮ የሚለዋወጡበትን መድረክ ያዘጋጃል፣ የድርጅቶቹን የአመራር አቅም  

ለማሳደግ የሚያስችሉ ሥልጠናዎች እንዲሰጡ ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤ 

15)  ከሕግ አግባብ ውጪ የተወሰዱ ንብረቶችን እና በእንጥልጥል ያሉ ጉዳዮችን በሥራ ላይ ባሉና 

ሌሎች አግባብነት ባላቸው ሕጎች መሠረት አጣርቶ ውሳኔ እንዲሰጥ አግባብ ላለው አካል ያቀርባል 

ተግባራዊነቱን ይከታተላል፣ ያስፈጽማል፤ 

16)   በመንግስት የልማት ድርጅቶ ውስጥ መንግስት ያለውን የባለቤትነት መብት ለማስከበር የሚያስፈልጉ 

ተግባሮችን ለማከናወን የሚያስችል የአሠራር ሥርዓት ይዘረጋል፤ 
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17)   የመንግሥት የልማት ድርጅቶችን የሥጋት ሥራ አመራር ሥርዓት ያዘጋጃል፤ እንዲሁም 

የግምገማና የማበረታቻ አፈፃፀም አሠራር ሥርዓት ያዘጋጃል፤ 

18)   የመንግሥት ልማት ድርጅቶች የመንግስት የልማት ፖሊሲዎች ጋር የተጣጣመ መሆኑን 

ለማረጋገጥ ከሚመለከተው አካል ጋር ይመክራል፤ ክትትልም ያደርጋል፤ 

19)   የመንግሥት ልማት ድርጅቶች ኪሳራ ሲያጋጥማቸው ምንጩን በጥናት በመለየት፤ አዋጭ የሆነ    

የወጪ ቅነሳ ሥርዓት አዘጋጅቶ ለመስተዳድር ምክር ቤት ያቀርባል፤ 

20)   የመንግሥት ልማት ድርጅቶች የአጭር እና የረጅም ጊዜ ብድር ከባንክ የሚያገኙበትን የአሰራር 

ስርዓት ያጠናል ፣ስፈቀድ ይዘረጋል፤ ተግባራዊነቱንም ይከታተላል፤ 

21)   የልማት ድርጅቶቹ የፋይናንስ አሠራር ሥርዓት በተለይም ገንዘብና ገንዘብ ነክ ጉዳዮችን ያዘጋጃል    

 ወይም ይዘረጋል፡፡ የልማት ድርጅቶቹን ውጤታማነት ይበልጥ ለማረጋገጥ የሚያስችል እና የሥራ  

 ባህሪያቸውን ያገናዘበ ልዩ ልዩ መመሪያዎችን ያወጣል፤ 

22)    የባለስልጣኑን ዓላማ ለማስፈፀም የሚያስፈልጉ ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡ 

 

ክፍል አምስት 

ስለሌሎች አስፈፃሚ አካለት እና ተጠሪነት 
 
35. ሌሎች የአስፈጻሚ አካላት መስሪያ ቤቶች 
 

1) በዚህ አዋጅ ውስጥ ያልተመለከቱ ሌሎች የክልሉ መንግሥት አስፈጻሚ አካላት 
በማቋቋሚያ ሕጎቻቸው መሰረት ስራቸውን ይቀጥላሉ፡፡ 
 

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ ቀደም ሲል 
የተቋቋሙት አስፈጻሚ አካላት አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር በተመለከተ 
በመስተዳደር ምክር ቤት በሚወጣው ደንብ መሠረት እንዳስፈላጊነቱ የሚወሰን  
ይሆናል፡፡  

 

36. ስለተጠሪ አስፈፃሚ አካላት  

1) በሚከተሉት ንዑሳን አንቀጾች የተደረጉት የተጠሪነት ማሻሻያዎች እንደተጠበቁ ሆነው፣  

ሌሎች አስፈፃሚ አካላት በተቋቋሙባቸው ሕጎች በተደነገገው መሠረት ሥራቸውን  

ይቀጥላሉ፡፡  

2) የዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ 1 አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የስያሜና የተጠሪነት  
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ማሻሻያ የተደረገባቸው አስፈፃሚ አካላት በመስተዳደር ምክር ቤት በሚወጣ ደንብ መሰረት  

አደረጃጀትና ስልጣንና ተግባራት የሚወሰን ይሆናል፡፡  

3) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳደሩ ይሆናል፡፡  

ሀ) የደቡብ አመራር አካዳሚ 

ለ) የፖሊሲ ጥናትና ምርምር ኢንስቲትዩት 

ሐ) የግብር ይግባኝ ሰሚ ኮሚሽን 

4) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ለሠላምና ፀጥታ ቢሮ ተጠሪ ይሆናል  

ሀ) ፖሊስ ኮሚሽን  

ለ) ሚሊሻ ጽሕፈት ቤት  

ሐ) ወሳኝ ኩነት ኤጀንሲ  

 

5) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት የግብርና ቢሮ ተጠሪ ይሆናል 

 

ሀ) ህብረት ስራ ልማት ኤጄንሲ፣ 

ለ) ደቡብ ግብርና ምርምር ኢንስትቲዩት 

ሐ) ቡና፣ ሻይና ቅመማ ቅመም ባለስልጣን 

መ) የግብርና ግብዓቶች ጥራት፣ ቁጥጥርና ኳራንትን ባለስልጣን 

        ሠ) ደቡብ ምርጥ ዘር ድርጅት 

                          ረ) የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም ኤጀንሲ 

ሸ) የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን፣ 

6) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት የፋይናስ ቢሮ ተጠሪ ይሆናል 

ሀ) የመንግስት ግዢ ኤጀንሲ 

ለ) የመንግስት ንብረት ማስወገድ አገልግሎት ኤጀንሲ 

7) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ተጠሪ ይሆናል 

ሀ) ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን 

ለ) የፍትህ አካላት ማሰልጠኛና የሕግ ምርምር ማዕከል 
 
8) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ 
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ሀ) የከተማ መሬትና መሬት ነክ ንብረት ምዝገባና መረጃ ኤጀንሲ/ፅ/ቤት 

ለ) የከተሞች ፕላን ኢንስቲዩት 

ሐ) የቤቶች ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ 

መ) የኮንስትራክሽን ባለስልጣን 

ሠ) የከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት ኤጀንሲ 

9) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት የውሃ፣ማዕድንና ኢነርጂ ልማት ቢሮ ተጠሪ ይሆናል 

ሀ) የመስኖ ተቋማት ልማትና አስተዳደር ኤጀንሲ 

ለ) የማዕድንና ኢነርጂ ልማት ኤጀንሲ 
 
10) የገጠር ቀበሌ አስተዳደር መዋ/ማጠ/ፕሮ/ ጽህፈት ቤት የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሃብት 

ልማት ቢሮ ይሆናል 

11) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ለመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን 

ተጠሪ ይሆናል 

ሀ) የቤቶች ልማት ኢንተርፕራይዝ 
 

ለ) የውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት 

ሐ) የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን 

መ) ደቡብ ዲዛይን ግንባታ ቁጥጥር ኢንተርፕራይዝ 
‹‹ 

12) የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ለቴክኒክና ሙያ፣ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ተጠሪ 
ይሆናል፡፡ 

 

    ሀ) የሙያ ብቃት ማረጋገጫ ኤጀንሲ 

         ለ) የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ማዕከል 

 
13)  የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ለትራንስፖርትና መንገድ ልማት ቢሮ ተጠሪ ይሆናል፡፡ 

 ሀ) የመንገዶች ባለስልጣን 

ለ) ለትራንስፖርት ባለስልጣን 

       ሐ) የፐብሊክ ሰርቪስ ሰራተኞች የሰርቪስ አገልግሎት ድርጅት፣ 

14)  የሚከተሉት አስፈፃሚ አካላት ለጤና ቢሮ ተጠሪ ይሆናል፡፡ 

     ሀ) የጤናና ጤና ነክ አገልግሎቶችና ግብዓቶች ጥራት ቁጥጥር ባለስልጣን  

        ለ) የሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት 

15)   የደቡብ ብሄር በሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል መንግስት የሬድዮና ቴሌቪዥን ድርጅት 
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እንዲሁም የሥነ-ምግባርና የፀረ-ሙሥና ኮሚሽን ተጠሪነት ለክልሉ ምክር ቤት 
ይሆናል፡፡  

 
 
 
 

 
ክፍል ስድስት  

 
የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች መዋቅር እና ኃላፊዎች  

 
37. የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች በየደረጃው የሚቋቋሙ ስለመሆኑ  

 
1) በዚህ አዋጅ አንቀጽ 3 መሠረት የተቋቋሙ አስፈጻሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች  

እንደሁኔታው በዞን፣ በልዩ ወረዳ፣ በወረዳ፣ በከተማና በክፍለከተማ ደረጃ ሊቋቋም  

ይችላል፡፡ ዝርዝሩ በመስተዳድር ም/ቤቱ ይወሰናል፡፡  

 
2) የአስተዳደር ምክር ቤት አባል የሆኑ በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ የአስፈፃሚ  

አካላት መስሪያ ቤቶች ተጠሪነት ለአስተዳደሪውና ለአስተዳደር ምክር ቤቱ  

እንዲሁም በየደረጃወው ላሉ የአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤቶች ይሆናል፡፡  

3) ለአስፈፃሚ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የተሰጠው ሥልጣንና ተግባር በየአስተዳደር  

እርከን ላሉት መስሪያ ቤቶች እንደአስፈላጊነቱ ተፈፃሚ ይሆናል፡፡  

 
4) እያንዳንዱ የአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤቶች ኃላፊና እንደአስፈላጊነቱ ምክትል  

ኃላፊዎች፤ እንዲሁም የሥራ ሂደት ባለቤቶች እና ሠራተኞች ይኖሩታል፡፡  

 
5) ተቀራራቢ ተግባር ያላቸው የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች አንድ የድጋፍ ሰጪ  

ማዕከል በጋራ ሊጠቀሙ ይችላሉ፡፡  

 
6) በየደረጃው ያሉ አስፈጻሚ መሥሪያቤቶች በየአስተዳደር ዕርከኑ እንደ-አስፈላጊነቱ  

ተቀናጅተው ወይም ተጣምረው ሊደራጁ ይችላሉ፡፡  

 
38. የአስፈፃሚ አካላት መስሪያ ቤት ኃላፊዎች ተጠሪነት፣ ሥልጣንና ተግባር  

 
1) የመስተዳድር ምክር ቤት አባላት የሆኑ የአስፈፃሚ አካላት መሥሪያ ቤቶች  
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ኃላፊዎች ለርዕሰ መስተዳደሩ እና ለመስተዳደሩ ምክር ቤት ተጠሪ ይሆናሉ፡፡  

 
2) እያንዳንዱ የአስፈፃሚ መሥሪያ ቤት ኃላፊ፡-  

ሀ/ ለመሥሪያ ቤቱ የተሰጠውን ሥልጣንና ተግባራት በሥራ ላይ መዋሉን  

ያረጋግጣል፣  

ለ/ መሥሪያ ቤቱን ይወክላል፤ ያስተዳድራል፣  

ሐ/ ሥራንና ሠራተኛን ይመራል፣  

መ/ ዕቅድና በጀት ያዘጋጃል፣ ሲðpድም ሥራ ላይ ያውላል፣ አፈፃፀሙንም  

ለመስተዳድር ምክር ቤት ሪፖርት ያደርጋል፣  

ሠ/ በሕግ ለመሥሪያ ቤቱ የተሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡  

3) የዚህ አንቀጽ ከንዑስ አንቀጽ 1 እና 2 ድንጋጌዎች እንደ አግባብነቱ በየደረጃው  

ለሚገኙ የአስተዳደር እርከኖች ተፈፃሚ ሊሆን ይችላል፡፡ 

 

 

 

ክፍል ሰባት  

 
ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች  

 
39. አስፈጻሚ አካላትን እንደገና ስለማደራጀት  

የመስተዳደር ምክር ቤት አስፈላጊ ሆኖ ሲያገኘው ደንብ በማውጣት፣ ማንኛውም አስፈጻሚ  

አካል እንዲታጠፍ ወይም ከሌላ አስፈጻሚ አካል ጋር እንዲዋሃድ ወይም እንዲከፋፈል  

ወይም ተጠሪነቱ ወይም ሥልጣንና ተግባሩ እንዲለወጥ ወይም አዲስ አስፈጻሚ አካል  

እንዲቋቋም በማድረግ የክልሉን መንግሥት አስፈጻሚ አካላትን የማደራጀት ሥልጣን  

በዚህ አዋጅ ተሰጥቶታል፡፡  

 

 40 ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን  

 
1) ይህን አዋጅ ለማስፈፀም የሚረዱ ደንቦችን መስተዳድር ምክር ቤት ሊያወጣ  

ይችላል፡፡  

2) ይህን አዋጅና አዋጁን ለማስፈፀም የሚወጡ ደንቦችን ለማስፈፀም የሚረዱ 

መመሪያዎችን የመስተዳደር ምክር ቤት አባል የሆኑ አስፈፃሚ አካላት መስሪያ 

ቤቶች ሊያወጡ ይችላሉ፡፡ 
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41. የተሻሩ ሕጐች 

 
1) የተሻሻለው የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት የአስፈፃሚ 

አካላትን ሥልጣንና ተግባር እንደገና ለመወሰን የወጣው አዋጅ ቁጥር 
180 /2012 በዚህ አዋጅ ተሽሯል፡፡ 

2) ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ደንብ፣ መመሪያ ወይም አሠራር በዚህ 

ደንብ በተሸፈኑ ጉዳዮች ላይ ተፈፃሚነት አይኖረውም፡፡ 

 
42. መብትና ግዴታዎች ስለማስተላለፍ 

1) የእንስሳትና ዓሳ ሃብት ልማት ቢሮ መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው 

የግብርና ቢሮ ተላልፏል፡፡ 

2) ወጣቶችን የሚመለከቱ የሴቶች፣ ሕፃናት እና ወጣቶች ቢሮ እንዲሁም ስፖርትን 

የሚመለከቱ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ እና የስፖርት ኮሚሽን መብትና ግዴታዎች 

በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው ወጣቶችና ስፓርት ቢሮ ተላልፏል፡፡  

3) የኢንቨስትመንት ኮሚሽን እንዲሁም እንዱስትሪን የሚመለከቱ የኢንትርፕራይዞችና 

ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮው መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለተቀቋቋመው 

ኢንቨስትመንት እና ኢንዱስትሪ ቢሮ ተላልፏል፡፡ 

4) ኢንትርፕራይዞችን የሚመለከቱ የኢንትርፕራይዞችና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮው 

መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የሥራ እድል ፈጠራና 

ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ተላልፏል፡፡ 

5) የልዩ ድጋፍ ማስተባበሪያ ፕሮጀክት ጽሕፈት ቤት መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ 

ለተቋቋመው አርብቶ አደር ጉዳዮች ቢሮ ተላልፏል፡፡ 

6) የአካባቢ ጥበቃ፣ ደን እና የአየር ንብረት ለውጥ ቁጥጥር ባለስልጣን የሚመለከቱ 

መብትና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው ደንና አካባቢ ጥበቃ ልማት ቢሮ  

ተላልፏል፡፡ 

7) የገጠር ሥራ ዕድል ፈጠራ ኤጀንሲ እና የከተማ ስራ ዕድል ፈጠራ እና ምግብ 

ዋስትና ኤጀንሲ መብትና ግደታዎች በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የስራ እድል ፈጠራና 

ኢንተርፕራይዝ ልማት ቢሮ ተላልፏል፡፡ 

8) የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለስልጣን መብትና ግዴታዎች በዚህ 

አዋጅ ለተቋቋመው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ቢሮ ተላልፏል፡፡ 
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9) የገቢዎች ባለስልጣን መብትና ግደታዎች በዚህ አዋጅ ለተቋቋመው የገቢዎች ቢሮ 

ተላልፏል 

43.   አዋጁ ተፈፃሚ የሚሆንበት ጊዜ  

      ይህ አዋጅ ከመስከረም 26 ቀን 2014 ጀምሮ የፀና ይሆናል፡፡  

 
 ሀዋሳ መስከረም 26 /2014 ዓ.ም  

እርስቱ ይርዳ 

  
የደቡብ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ክልል መንግሥት  

 
ርዕሰ መስተዳድር  
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