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ትኩረት  የሚሹ የሙስና ስልቶች 

በኮንስትራክሽኑ ዘርፍ 

ዮናስ  06/12/13 

 

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በልማት እንቅስቃሴያችን ውስጥ ልዩ ሚና ያለው ኢንዱስትሪ መሆኑ 

ይታወቃል። ኮንስትራክሽን የማይገባበት የልማት ዘርፍ የለም ማለትም ይቻላል። እንደ መንገድ 

የባቡር መስመር፣ የቤቶች ልማት ፕሮጀክቶቻችን ላይ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው 

የተጫወተውና እየተጫወተ የሚገኘው ሚና ለዚህ ቅርብና ግልጽ ማሳያ ነው። እንደትምህርት 

ቤቶች፣ የህክምና ተቋማት፣ አዳዲሶቹ ዩኒቨርስቲዎቻችን እና ሌሎች የማህበራዊ መሰረተ ልማት 

ተቋሞቻችን ላይ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው የነበረውንና ያለውን ሚናም እዚህ ጋር ማስታወስ 

ተገቢ ነው።  

በማስፋፋት ላይ የምንገኘው የፋብሪካ ግንባታም ከ30 እስከ 60 በመቶ የሚሆነው ወጪ 

የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው ድርሻ እንደሆነ መረጃዎች ያመለክታሉ። በአጠቃላይ በየትኛውም 

የኢኮኖሚ ዘርፍ ፈጣን እድገት ለማምጣት ቀልጣፋና ጠንካራ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ 

መገንባት ያስፈልጋል ማለት ነው። 

የሀገራችን ህዝብና መንግስት ዋነኛ የልማት አጀንዳ የረዥም ጊዜ መገለጫዋ የሆነውን ድህነት 

ታሪክ ማድረግ ነው። ድህነት በራሱ እልፍ መገለጫዎች ያሉት ሲሆን በዋነኛነት ግን ቃሉ 

በማህበረሰብ ውስጥ በሚኖር ኢ-ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍል አማካኝነት ዜጎች መሰረታዊ ፍላጎታቸውን 

ማሟላት ሳይችሉ ሲቀሩ ነው የሚለው ገዥ ትርጓሜ ነው። 

ኢትዮጵያ ለአመታት በተለያዩ መስፈርቶች ድሃ በመባል ከተፈረጁ ሀገራት ቀዳሚ ሆና 

ቆይታለች። ዜጎቿ እጣ ፈንታቸው ሳይሆን በተለያዩ የመልካም አስተዳደር፣ የዴሞክራሲና የልማት 

እጦት ምክንያት የድህነት ገፈቱን  ቀምሰዋል። ከዛሬ ሁለት አስርት ዓመታት ጀምሮ የሀገር 

ገፅታና የዜጎች የተጎሳቆለ ኑሮ ከስር መሰረቱ ለመለወጥ የተጀመረው ዘመቻ የማታ ማታ 

ተጨባጭና አመርቂ ውጤቶችን በማስመዝገብ እነሆ አሁን እውነትም ድህነትን ታሪክ ማድረግ 

የሚቻልበት ወቅት ላይ እየደረስን መሆኑን የሚያመለክቱ ፍንጮች እየታዩ ነው።  

በተለይም የልማት ክፍሎችንና ህብረተሰቡን ቀዳሚ ተሰላፊ በማድረግ በተለያዩ ጊዜያት 

ተዘጋጅተው እውን በሆኑ እቅዶች አማካኝነት የተሰሩ በርካታ የመልካም አስተዳደርና የልማት 

ሥራዎች የዜጎችን ጥቅም መሰረት ያደረገ አስደናቂ እድገት እንድናስመዘግብ አስችሎናል። 
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በዚሁም ላይ የአምስት ዓመቱ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከሁሉም በበለጠ የኢኮኖሚ 

እድገት ማህበራዊ ልማትና መልካም አስተዳደር የሚመዘገብበት በውጤቱም በግንባር ቀደምትነት 

ዜጎች በየደረጃው ተጠቃሚ የሚሆኑበትና ማህበራዊ ዋስትናም የሚረጋገጥበት እንደሚሆን 

ይታመናል። በእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ መሰረት የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ዘርፍ 

ከተሞች ለዘላቂና ፈጣን ኢኮኖሚያዊ ልማት የሚጠበቅባቸውን ሚና እንዲጫወቱ በሚያስችል 

አቅጣጫ የተቀመጡትን ዕቅዶች ተረክቦ ለተፈጻሚነቱም መትጋት ከጀመረ ሰነባብቷል። 

የከተማ ነዋሪዎችን የመጠለያ እጦት ከማቃለል ጀምሮ የትምህርት የጤና የኢንዱስትሪውን ልማት 

እውን የሚያደርጉ የተለያዩ ግዙፍ የልማት ፕሮጀክቶችን ተግባራዊ ማድረግ በኮንስትራክሽን ዘርፍ 

ከተጣሉ የአምስት ዓመታት ግቦች መካከልበ በቀዳሚነት የሚቀሱ ናቸው። በተለይም አሁን 

በግንባታ ዝግጅት ላይ የሚገኘውና የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን የቤት ባለቤት ለማድረግ 

በተያዘው ሰፊ እቅድ ላይ የኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚኖረው ሚና ከፍተኛ መሆኑ ሳይታለም የተፈታ 

መሆኑም ይታወቃል። 

ታዲያ ድህነትን  የማስወገድና ፍትሃዊ የሀብት ክፍፍልን ማስፈን የሁሉም ዘርፍ ግብ ከሆነ ዘንዳና 

በተለይም የኮንስትራክሽን እንዱስትሪው በዚህ ላይ ያለው ሚና የላቀ ከሆነ የድህነት ምንጭና 

የልማት ነቀርሳ የሆነው ሙስና በዚህ ዘርፍ ውስጥ ያለውን ልዕልና ማወቅና ትኩረት መስጠት 

ተገቢ ስለሚሆን፤ ይህንኑ የተገነዘበው የከተማና ኮንስትራክሽን ሚ/ር ሙስናና የኮንስትራክሽን 

ዘርፉን በተመለከተ ከስነምግባርና ፀረ መስና ኮሚሽን ጋር በመተባበር ከባለድርሻ አካላቱ ሁሉ ጋር 

ያደረገውን ውይይት መሰረት በማድረግ፤ በውይይቱ ላይ ያልተነሱትን እና ሳይብራሩ በጥቅል 

የቀረቡ እንዲሁም በዘርፉ ከሚከናወኑ የሙስና አሻጥሮች መካከል ጥቂቶቹንና ዋና ዋና የሆኑትን 

መጠቆም እየተደረገ ባለው የፀረ ሙስና ዘመቻ ላይ አስተዋጽኦ የማድረግ የዜግነት ግዴታዬን 

መወጣት ከመሆኑም በላይ ሌሎችም ኮሚሽኑን መረጃ በመስጠት ያግዙ ዘንድ  የመነሻ ግብአት 

ይሆናቸዋል። 

የፀረ ሙስና ትግሉ በኮንስትራክሽን ዘርፉም እንደሚቀጥል በማውሳት በስነምግባርና የፀረሙስና 

ኮሚሽን በተዘጋጀው የውይይት መድረክ የኢትዮጵያ ደረጃ አንድ የሥራ ተቋራጮች፣ 

የኮንስትራክሽን ሥራ ተቋራጮች አማካሪ መሃንዲሶችና አርክቴክቶች፣ የኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂና 

ሥራ አመራር ባለሙያዎች እንዲሁም ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳታፊ የነበሩ ሲሆን ፤ 

በተሳታፊዎቹ በኩል ከተነሱት እና ትኩረት ያሻቸዋል ከተባሉት ነጥቦች መካከል ከቅድመ ግንባታ 

የሚጀምረው የጥራት ችግር ነው። ፕሮጀክቶች ሲጠኑ አሊያም ዲዛይናቸው ሲዘጋጅ በቂ እውቀትና 

ልምድ ባላቸው ባለሙያዎች ካልታዘጋጁ የተፈለገውን ውጤት ማምጣት አይቻልም ያሉት 
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የውይይቱ ታዳሚዎች ሥራውን እንዲቆጣጠሩ የሚሰየሙ አማካሪ መሃንዲሶች ጥራቱን ለማስጠበቅ 

የበኩላቸውን ድርሻ መወጣት አለባቸው ሲሉ ገልጸዋል።  

ይህ ውይይት ጅምር ከመሆኑ አንፃር ተሳታፊዎቹ በዚህ ደረጃ ያሉ ችግሮችን መግለፃቸው 

የሚያኮራና በፀረ ሙስና ትግሉ ላይ የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን ቢያመላክትም  

ግልጽ መሆንና መብራራት ያለባቸው ጉዳዮችም ያሉ ይመስለኛል። ለምን ቢባል ከላይ 

እንደጠቀስኩት በጸረ ሙስና ትግሉ ላይ ሁሉም ዜጋ የድርሻውን እንዲወጣ ። 

ይኸውም ከቅድመ ግንባታ ይጀምራል የተባለው የጥራት ችግር በቂ እውቀትና ልምድ ከሌላቸው 

ባለሙያዎች ጋር መያያዙን ነው መብራራትና ግልጽ መሆን አለበት የምለው። 

ቅድመ ግንባታ ማለት እንግዲህን የሚጀምረው ከፕሮጀክት ዝግጅቱ ሲሆን እስከ  ጨረታ ያለውን 

ሂደት የሚያጠቃልል ነው። በዚሁ መሠረት በቅድመ ግንባታ ወቀት በጨረታ አዘጋጁ (አማካሪ 

ድርጅቱ) በስራ ተቋራጩና በተቆጣጣሪ መሃንዲሱ መካከል ያለው የጥቅም ግንኙነት የሚጀምረው 

ከፕሮጀክቱ ዝግጅት ነው፡፡ 

የግንባታ  ዲዛይኑን የሚያዘጋጀው አማካሪ ድርጅት ስራውን አጠናቆ ጨረታውን ለሚያሰናዳው 

ወይም Bill of quantity specification ለሚያዘጋጀው quantity surveyer ይሰጠዋል። ይህ ባለሙያ 

በኮሚሽኑ ስብሰባ ላይ እንደተገለፀው በእውቀት እና በልምድ ችግር ሳይሆን ከስራ ተቋራጩ ጋር 

በመሰረተው የጥቅም ግንኙነት የግንባታ ስራውን ጥራትና የመንግስትን ሀብት ለድርድር 

ያቀርበዋል።  

የሙስና ስልቱን የሚጀምረውም ከመሰረተ ቁፋሮው ነው። እንደሚያሸንፍ ከሚጠበቀው እጩ ስራ 

ተቋራጭ ጋር በመመሳጠር በትክክለኛው አግባብ ለምሳሌ የመሰረት መጣያ ቁፋሮው ጥልቀት 1 

ሜትር ቢሆን ጨረታ አዘጋጅ የሆነው ባለሙያ 2 ሜትር አድርጎ በጨረታ ሰነዱ ላይ ያዘጋጀዋል። 

ይህ ደግሞ የጠቅላላ ግንባታውን በጀት ከፍ የሚያደርገው እና ከትክክለኛው ዲዛይን ባሻገር ያለው 

የአንድ ሜትር ልዩነቱን ዋጋ ተሞዳማጆቹ ኪስ ይገባል ማለት ነው። በተለይም የመሰረት ግንባታ 

ከመሬት በታች ያለ ጉዳይ በመሆኑና ተቆጣጣሪ መሃንዲሱና ስራ ተቋራጩ በሙስና እስከተጣመሩ 

ድረስ በርክክብ ጊዜም ቢሆን የማይታይ በመሆኑ ችግሩ ሊከሰት የሚችለው ከጥቂት ዓመታት በኋላ 

በመሆኑ የህዝብ ሀብት ምን ያህል በጥቂቶች ጥቅመኝነት ለብክነት እንደሚዳረግ የሚያመላክት 

ሂደት ነው፡፡  

ይህቺ አንዲቷ ምሳሌ ናት። በኮንስትራክሽን ጨረታ ህግ መሰረት  Under estimation (ከጠቅላላ 

ዋጋ በታች) እና Over estimation (ከጠቅላላ ዋጋ በላይ) የሚባሉ ነገሮች አሉ። ምን ማለትስ 

ናቸው? ለምትሉኝ ቀደም ብዬ በጠቀስኩት አማካሪ ድርጅት ውስጥ ያለው ጨረታ አሰናጁ ባለሙያ 
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አጠቃላይ የግንባታውን ወጪ (Engineering estimation) ያዘጋጃል። ይህ ዋጋ ለማንም 

የማይገለጽና   በጨረታው ተወዳዳሪዎች ከተሞላው ዋጋ 10 በመቶ ዝቅ ያለው under estimarion 

በመሆን ከ10 በመቶ ከፍ አድርጎ ዋጋ ያቀረበው ደግሞ over estimation ሆኖ ከጨረታው ውጪ 

ሲሆን  በጨረታ አሰናጁ ለተዘጋጀው ጠቅላላ ዋጋ( Engineering estimation) የቀረበና ከ10 በመቶ 

ዝቅ ያላለው አካል የጨረታው አሸናፊ ይሆናል ማለት ነው።  

ከላይ በተጠቀሰው የሙስና ስልት መሰረትም እንኳንስ ጠቅላላ የሆነውን የግንባታ   ወጪ ይቅርና 

ጨረታውን በአጠቃላይ በጋራ በማለት በሚቻል ደረጃ ከባለሙያው ጋር ያዘጋጀው የሥራ ተቋራጭ 

አሸናፊ ሆኖ እንዲሚወጣ ምንም ጥርጥር አይኖረውም። ከዚያ በኋላ ያለውና ከጠጠር ከሲሚንቶ 

ከብረትና ሌሎች ግብአቶች ጋር በተያያዘ የሚሰራው አሻጥር ደግሞ በተቋራጩ በተቆጣጣሪው 

አካል  ብቻ የሚፈፀም ይሆናል ማለት ነው። 

ተቆጣጣሪ መሃንዲሱ በተሰጠው ሃላፊነትና ተግባር መሰረት ለፕሮጀክቱ የሚውሉ የጠጠር አይነቶች 

Material test መደረጋቸውንና ማለፋቸውን የማረጋገጥ ትክክለኛ የሳጥን (መስፈሪያ) መጠንና 

የድብልቅ ምጣኔ የብረት ደረጃና መጠን ሳይጠበቅ ሥራ ተቋራጩ በሠራ ጊዜ ለጥራቱ ሲባል 

እንዲፈርስ ማድረግ አለበት። ሆኖም እስከዛሬ ቢያንስ ይህ ህንፃ  ወይም ይህ መንገድ ደረጃውን 

በጠበቀ ግብአት ባለመሠራቱ እንዲፈርስ ተደረገ ሲባል ብዙ ጊዜ በሚባል ደረጃ ሰምተን 

አለማወቃችን የተቆጣጣሪውን እና የሥራ ተቋራጩ የጥቅም ትስስር ምን ያህል ስር የሰደደና 

የህዝብ ሀብት በጥቂቶች እየተቦጠቦጠ መሆኑን ያመላክተናል፡፡  

የፌዴራሉ የስነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽን ባዘጋጀው የውይይት መድረክ ላይ ከተነሱት ነጥቦች 

መካከል ሁለተኛውና ትኩረት ያሻዋል ስል የማነሳው ደግሞ በኮንስትራክሽን ጨረታ ሂደትና 

በግንባታ ወቅት የፕሮጀክት ተዋናዮች በሙሉ ከፍተኛ የሙያ ስነምግባር ተላብሰው የድርሻቸውን 

ሃላፊነት ሊወጡ ይገባቸዋል የተባለውን በተመለከተ ነው፡፡ 

ከላይ በሰፈረው ነጥብ መሰረት በዘርፉ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የሙያ ስነ ምግባር ችግር አለ ማለት 

ነው። ይኸውም የስነምግባር ችግር በዋናነት የሚገለፀው ደግሞ የጨረታ ሂደቱ ላይ ነው። ምን 

አይነት የስነ ምግባር ችግር? የሚለውን ከምንሰማውና ከምናየው አንድ ማሳያ ልስጣችሁ። 

አጃቢና ታጃቢ በመባል ይታወቃል ወይም በአራድኛ ነጭ እግር ይባላል አሻጥሩ። አንድ የግንባታ 

ፕሮጀክት ለጨረታ ሲቀርብ ለመወዳደር ሰነዱን የገዙት በርከት ካሉ ያንን ጨረታ ማሸነፍና 

ፕሮጀክቱን መስራት የፈለገው ኮንትራክተር ከአጫራቹ በውስጥ በደረሰው መረጃ መሰረት 

ለጨረታው መከፈት የሚያበቁ ከ3 በላይ ተጫራቾች እርሱን ለማጀብ ሲሉ ብቻ ሰነድ እንዲገዙ 

ያደርግና ከውስጥ በደረሰው የፕሮጀክት ጠቅላላ ወጪ ግምት (engineering estimation) መሰረት 
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የራሱን ዋጋ አስተካክሎ በመሙላት የሌሎች ጓደኞቹን (አጃቢዎችን) ዋጋ (under) ከጠቅላላ ዋጋ 

በታች እና (over estimation)ከጠቅላላ ዋጋ በላይ በማድረግ ይሞላና ማህተማቸውን አድርገው 

እንዲያስገቡለት ያደርጋል። ከዚህም አልፎ በውድድሩ ለመሳተፍ የተመዘገቡት የበዙና የማጀብና 

የመታጀብ የጥቅም ግንኙነት የሌላቸው ተጫራቾች ከሆኑ በጨረታው እለት የፕሮጀክቱን ጠቅላላ 

ዋጋ የተወሰነ ፐርሰንት በጥሬ ገንዘብ ለእነርሱ በማከፋፈል ከውድድሩ እንዲወጡ የሚያደርጉበት 

ግልጽ የሆነ የስነ ምግባር ችግር ነው። 

አንዳንድ አሰሪዎች ደግሞ በተለይ እነዚህኞቹ በአብዛኛው መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ናቸው። 

በነፃ ገበያ የኢኮኖሚ ስርዓት ውስጥ ሆነውና ፍትሃዊ ውድድር ሊኖር ግድ በሆነበት ሀገር ውስጥ 

ቁጭ ብለው ህጋዊ ለመምሰል ሲሉ ብቻ ጨረታ ቢያወጡም የጨረታው ተጋባዦች ግን በፊት 

እነርሱ ጋር ሰርተው የሚያውቁትና እንዲሰሩ የተፈለጉቱ ብቻ ናቸው። ለምሳሌ የጨረታ ህግ 

ጠበቅን ለማለት ለ1 ፕሮጀክት 5 ተቋራጮችን ቢጋዙም ይህም ሆኖ ደግሞ ሌላም አሻጥር  

በድርጅቱ መሃንዲስና በስራ ተቋራጩ በኩል ይፈፀማል። ጨረታው የሚወጣለት ፕሮጀክት ሃላፊ 

የሆነው መሃንዲስ ለለመደውና ከዚህ ቀደም በጥቅም ለተሳሰረው ተቋራጭ የፕሮጀክቱን ሚስጥሮችና 

ዋጋ አሳልፎ በይሰጠዋል ብቻ ሳያበቃ የፕሮጀክቱ አጠቃላይ ወጪ(Engineering estimation)  

በተቋራጩ ተዘጋጅቶ ለመሃንዲሱ ይላክና የአሰሪው መስሪያቤት  መሃንዲስ የጨረታው አካል 

እንዲሆን ያደርገዋል።  ከዚያም ተቋራጩ እራሱ ያዘጋጀው ዋጋ ጨረታ ሆኖ በመውጣቱ 

የሚወድቅበት መንገድ አይኖርም ማለት ነው። ሙስናውም እንዲህ እንዲህ እያለ ይደራል ማለት 

ነው። ከዚህ በላይ የስነ ምግባር ችግርና የድህነት ነቀርሳነት ከወዴትስ ሊገኝ ነው  ብለን ሳናበቃ 

ሌላም መመልከት እንችላለን። 

ሌላው ከጥራት ጋር መያያዝ ያለበትና መፍትሄ ሊበጅበት የሚገባው ነጥብ ደግሞ አስገዳጅ የሆነና  

የኮንስትራክሽን ዘርፉን የጥራት ደረጃ እያወረደው የሚገኘው በኮንክሪት ሙሌት ጊዜ የሚከናወነው  

ተግባር ነው። 

በተለይም በቤት ልማት ፕሮጀክቶችና አነስተኛ የህንፃ ግንባታዎች በኮንክሪት ሙሌት ፍተሻው 

(Test) የሚከናወነው በየደረጃው በ7 በ14 እና ከ21ኛው ቀን በኋላ መሆኑና ተቋራጩም ያን ያህል 

አርማታ ሲሞላ እንደማያፈርሰው ተገንዝቦ ችግር ካለ እንኳ ለተቆጣጣሪው ገንዘብ ሰጥቶ 

እንደሚያልፍና ተቆጣጣሪውም ቢሆን ችግር ቢኖር ያን ያህል የቆየ ኮንክሪት አፍርስ እንደማይልና 

የሚገባውን እንደሚቀበል አምኖ የሚተገብሩት ፀያፍ ተግባር በመሆኑ የፍተሻውና ቴስት ስራው 

እንዴት ባለ አካሄድ መፈፀም እንዳለበት የከተማና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር መፍትሄ ቢያበጅለት 

ጥሩ ይመስለኛል።  
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ሌላውና ሃላፊነት የጎደለው ብልሹ አሰራር የሚከናወነው ደግሞ ከከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን 

ሚኒስቴር የመረጃ አያያዝ የመነጨ እና ከተቋራጮች ስነ ምግባር ጋር በተያያዘ ነው። 

እንደሚታወቀው አንድ የስራ ተቋራጭ ፈቃድ ለማሳደስ ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ሲያመራ 

በተቋራጩ ውስጥ እንደተቋራጩ የስራ ደረጃ የሚያስፈልጉ የባለሙያዎችን ሰነድ አስገብቶ 

ሰራተኞች ስለመሆናቸው አስመዝግቦና ፈርሞ ነው ፈቃድ የሚያሳድሰው። ነገር ግን እነዚህ የስራ 

ተቋራጮች በደረጃቸው ልክ አስፈላጊ የሆኑ ባለሙያዎችን ሳይሆን በመስሪያ ቤቶቻቸው 

የሚቀጥሩት ለያዙት ፕሮጀክትና ላላቸው ሳይቶች ብቻ ነው። ይህም ማለት ለምሳሌ አንድ ደረጃ 4 

የሆነ ተቋራጭ በተለያዩ የምህንድስና ዘርፎች ያሉ እና ከታወቀ ዩኒቨርስቲና ኮሌጆች የተመረቁ 30 

ባለሙያዎች ሊኖረው ግድ የሚል ከሆነና ይህንኑ ሳያሟላ ፍቃዱ የማይታደስለት እንደሆነ 

ቢያውቅም የሚቀጥረው ባለሙያ በያዘው ፕሮጀክት ልክ እንጂ ህጉ ባስቀመጠለት አግባብ 

አይደለም ። ስለሆነም ከላይ በተጠቀሰው ደረጃ ላይ ያለ ተቋራጭ ለምሳሌ ያለው ፕሮጀክት 1 

ከሆነና ለዚህ ፕሮጀክት የሚያስፈልገው 5 ባለሙያ ከሆነ 5 ባለሙያ ይቀጥርና ፈቃድ በሚያሳድስ 

ወቅት የ25 ባለሙዎችን ፈቃድ ተከራይቶ በማስገባት ያሳድሳል ማለት ነው። የሚገርመው ይህ 

መሆኑ ብቻ አይደለም አንድ ባለሙያ የሙያ ፈቃዱን ከ10 በላይ ለሆኑ ተቋራጮች ሲያከራይ 

ከተማና ኮንስትራክሽን ሚ/ር አለማወቁ ወይ የመረጃ አያያዙ ያልተደራጀና ኋላ ቀር ነው ወይም 

ደግሞ ተቋራጮቹ እጃቸው እዛም ቤት አለ ማለት ነው እንድንል ያስችለናል። 

ስለሆነም በእነዚህና በመሳሰሉት ምክንያቶች በባለሙያዎች፣ በባለሃብቶችና በፈፃሚዎች መካከል 

የተሰገሰገውን የኪራይ ሰብሳቢነት  አመለካከት መናድና ማስወገድ ከምንም በላይ ትኩረት 

የሚያሻው ጉዳይ ሊሆን ይገባዋል። ከእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ጀምሮ የምዕተ ዓመቱን 

የልማት ግቦች ሙሉ በሙሉ ለማሳካትና አገራችንን መካከለኛ ገቢ ካላቸው ሃገራት ተርታ 

ለማሰለፍ በተለይም ብዙ የሚጠበቅበት የኮንስትራክሽን ዘርፍ ለእያንዳንዷ ሀብትና ንብረት ዋጋ 

በመስጠት ሀገሪቱ ያላትን ውስን ጥሪት በሚፈለገው ቦታና ጊዜ በተገቢ ሁኔታ ማዋል 

ይጠበቅበታል። 

 

በሌሎች ዘርፎች ያለው ጅምር የሚያበረታታ ቢሆንም በተለይም በኮንስትራክሽን ዘርፍ የተሰማሩ 

ባለሙያዎች እና ስራ ተቋራጮች የመንግስት ፕሮጀክቶች ወጪ ቆጣቢና ጥራት ባለው መልኩ 

እንዲከናወኑ ተገቢውን ትኩረት ሰጥተው በመስራት በኩል አሁንም ብዙ የሚቀራቸውና ከሙስና 

ጋር የተያያዙ የቤት ስራዎች ያሉባቸው ከመሆኑ አንፃር አሁን የተጀመረውን ውይይት አጠናክሮ 

የመቀጠልና በተመረጡ የስጋት ቀጣና(Sensitive areas)  በሆኑ የዘርፉ እንቅስቃሴዎች ላይ 
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ስልጠና ከመስጠት ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ ክትትሎች በማድረግ እርምጃ የመውሰድና የማስወሰድ 

ጉዳይ ለነገ የሚባል መሆን የለበትም። 

 

ስራ ተቋራጮች፣ አማካሪዎች እንዲሁም በኮንስትራክሽን ዘርፍ በጥቃቅን እና አነስተኛ 

ኢንተርፕራዞች ተሰማርተው የሚገኙ ዜጎች የፀረሙስና ትግሉ አካል መሆን ያለባቸው መሆኑ 

እንደተጠበቀ ሆኖ በኮንስትራክሽን ዘርፍ አለማችን የደረሰችበትን ደረጃ መከታተልና ራሳቸውን 

ማብቃት እንደዚሁ የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን ዓለም አቀፍ ተወዳዳሪ እንዲሆን ከሚያስችሉ 

ምክንያቶች ውስጥ አንዱ መሆኑን ሊረዱት ይገባል፡፡ 

 

በመጨረሻም በፀረሙስና ኮሚሽን መድረክ ላይ የተነሱትንም ሆነ በእኔ በኩል ባደረኩት ምልከታ 

እና በሰበሰብኩት መረጃ መሰረት የተጠቀሱትን በኮንስትራክሽን ዘርፍ የሚስተዋሉ ሙስናዊ 

አሻጥሮችን ለማስወገድ ይቻል ዘንድ የከተማና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር የኮንስትራሽን ማኔጅመንት 

ኢንስቲቲዩት ማቋቋሙና የስራ ተቋራጮችና አማካሪ ድርጅቶች የስነ ምግባር ኮድ በማዘጋጀት 

ሂደት ላይ መሆኑ የሚያስመሰግነውና ይበል የሚያሰኝ ሲሆን የስነ ምግባርና የፀረ ሙስና ኮሚሽንም 

ዘርፉ የአሻጥረኞችና ሙሰኞች መነሃሪያ መሆኑን ተገንዝቦ ፊቱን ወደዚሁ በማዞር ሂደት ላይ 

መገኘቱ ሊበረታታና የዜጎችን እገዛም የሚፈልግ በመሆኑ ሁላችንም እንደአቅማችን እና ባለን 

መረጃ ልክ ሙስና ላይ እንዝመት ስል አበቃለሁ፡፡ 
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