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መ ግ ቢ ያ 

የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዑስ ዘርፍ በመንግሥት ትኩረት ከተሰጣቸው የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች 

አንደ ሲሆን በተሇይም መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግርና መካከሇኛ ገቢ ያሊትን አገር ዕውን ሇማዴረግ 

የሚዯረገውን አገራዊ ጥረት የዴርሻውን ሇመወጣት እየተንቀሳቀሰ ያሇ ንዑስ ዘርፍ ነው፡፡  

የብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ዯግሞ የንዑስ ዘርፉን ሌማት ወዯ ተሻሇ ዯረጃ ሇማዴረስና 

በአገር ኢኮኖሚ ውስጥ ኃሊፊነቱን በአግባቡ መወጣት እንዱችሌ፣ በዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ 

የተቀመጡ ግቦችን ሇማሳካት በሚያስችሌ ስትራቴጂክ ዕቅዴ እየተመራ በመንቀሳቀስ ሊይ ይገኛሌ፡፡ በተሇይም  

የንዑስ ዘርፉን ኢንቨስትመንት ማስፋት፣ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ የማምረት አቅም ማሳዯግና 

ሇምርቶቹ የገበያ ዴርሻን ማስፋት የትኩረት አቅጣጫው ነው፡፡  

እነዚህን ተሌዕኮዎች ከግብ ማዴረስ የሚቻሇው በንዑስ ዘርፉ ሌማት ሊይ ሇተሰማሩ ባሇሀብቶችና ተገሌጋዮች 

የሚሰጡ አገሌግልቶች ግሌፅነት፣ ተጠያቂነትና ፍትሐዊነት የሰፈነበት አሠራር የተከተሇ ሲሆንና ተገሌጋዩም 

የሚረካበት ሇማዴረግ ሲቻሌ ነው፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ሌማት ዘርፍ እንዱመራ አገራዊ ተሌዕኮ ተሰጥቶት 

በሚኒስትሮች ምክር ቤት ዯንብ ቁጥር 182/2002 የተቋቋመ ሲሆን ሇተገሌጋዮች የሚሰጠው አገሌግልት 

በግሌፅ ስታንዲርዴ እንዱመራና ፍትሐዊ ሇማዴረግ እንዱቻሌ በ2005 በጀት ዓመት የዜጎች ቻርተር አዘጋጅቶ 

ሲሰራበት መቆየቱ ይታወሳሌ፡፡ 

ሇአምስት ዓመታት ያህሌ የተሰራበት የዜጎች ቻርተር ሰነዴ ንዑስ ዘርፉ ከዯረሰበት የዕዴገት ዯረጃና እየሰፋ 

ከመጣው አገሌግልት እንዱሁም በኢንስቲትዩቱ ከተፈጠሩ አዲዱስ አዯረጃጀቶች አንፃር ነባሩን ቻርተር 

ማሻሻሌ አስፈሊጊ  በመሆኑ አዲዱስ አገሌግልቶችን በማካተት የክሇሳው ሥራ ተከናውኗሌ፡፡  

በዚህም መሠረት  የሚሰጡ ዋና ዋና አገሌግልቶች በሰነደ ተካተው የቀረቡ ሲሆን በተቀመጡ ስታንዲርድች 

መሠረት ኢንስቲትዩቱ አገሌግልቱን በመስጠት ግዳታውን ሇመወጣት ዝግጁ መሆኑን ቃሌ እየገባ 

ተገሌጋዮችም መብታቸውን በአግባቡ በመጠቀም የሚጠበቅባቸውን ግዳታ ሇመፈፀም ትብብር እንዱያዯርጉ 

እንጠይቃሇን፡፡ 
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1. የቻርተሩ ዓሊማ 

በብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት የሚሰጡ አገሌግልቶች፣ የአገሌግልት አሰጣጥ 

ዯረጃዎች፣ የተጠቃሚ መብቶችና ግዳታዎችን ግሌፅ በማዴረግ አገሌግልቶቹ ቀሌጣፋ፣ ተጠያቂነት 

ያሇበት፣ ውጤታማና ጥራቱን የጠበቀ በማዴረግ የተገሌጋዮችን እርካታ ማሳዯግ  ነው፡፡ 

2. የኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮ 

የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ አቅምን ሇማሳዯግ የሚያስችሌ ምርምርና ጥናትን 

መሠረት ያዯረገ የተቀናጀ የኢንቨስትመንት፣ የግብይትና ማኑፋክቸሪንግ ቴክኖልጂ ዴጋፍ 

ሇሌማታዊ ባሇሀብቱ በመስጠት ተወዲዲሪ ኢንደስትሪዎች እንዱስፋፉ ማዴረግ ነው፡፡ 

3. የኢንስቲትዩቱ ራዕይ 

በ2017 በአፍሪካ ቀዲሚና በአሇም አቀፍ ዯረጃ ተወዲዲሪ የሆነ ቀሊሌ የብረታ ብረት እና 

ኢንጅነሪንግ ኢንደስትሪ በመገንባት፣ ሇከባዴ ኢንደስትሪዎች ሌማት መሰረት ተጥል ማየት፡፡ 

4. የኢንስቲትዩቱ ዓሊማ 

የአገሪቷን የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች የቴክኖልጂ ሌማትና ሽግግርን በማፋጠን 

ኢንደስትሪዎቹ ተወዲዲሪ እንዱሆኑና ፈጣን ሌማት እንዱያስመዘግቡ ሇማብቃት ነው፡፡ 

5. የኢንስቲትዩቱ እሴቶች  

 ሇሌማታዊ ባሇሀብት ስኬት እንተጋሇን! 

 ምን ጊዜም ሇመማርና ሇሇውጥ ዝግጁ ነን! 

 ሇፈጣን የቴክኖልጂ ምርምር፣ ሌማትና ተጠቃሚነት እንሠራሇን! 

 ሇምርት ጥራት አስተማማኝነት እንተጋሇን! 

 ሇአካባቢ ዯህንነትና እንክብካቤ እንቆማሇን! 

 ሇኢንደስትሪው ሠራተኞች የሙያ ዯህንነትና ጤንነት መረጋገጥ እንሰራሇን! 

 የሰመረ ቅንጅታዊ አሰራር እንተገብራሇን! 

 ሇሴቶች፣ ህፃናትና ወጣቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንሰራሇን! 

6. በኢንስቲትዩቱ የሚሰጡ ዋና ዋና አገሌግልቶች 

 መረጃ መስጠት 

 የአዋጭነት ጥናት ማረጋገጫ መስጠት 

 በፕሮጀክት ጥናትና ትግበራ የምክር አገሌግልት መስጠት 

 ሇተመረጡ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች የካይዘን ስሌጠና መስጠትና ትግበራውን 

ማስጀመር 

 ሇኢንደስትሪ ማኔጅመንትና ሱፐርቫይዘሮች ስሌጠና መስጠት 
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 በጥገና ሥራ አመራር፣ በብየዲና በማሽኒንግ ስሌጠና መስጠት 

 በዱዛይን የሶፍትዌር ስሌጠና መስጠት 

 ላልች የክህልት ሥሌጠና መስጠት 

 ኢንደስትሪዎችን ከዩኒቨርሲቲዎችና ቴ/ሙ/ትም/ ሥሌጠና ተቋማት ጋር ማስተሳሰር 

 ሇዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የኢንተርኒሺፕ እና ሇመምህራን ኤክስተርንሽፕ አገሌግልት መስጠት 

 ሇብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች በቴክኖልጂ ሌማት የማማከር ዴጋፍ  መስጠት 

 የምርት ጥራት ፍተሻ አገሌግልት መስጠት 

 የምርት ጥራት ዯረጃ  መግሇጫ ማዘጋጅት 

 የምርት ግብአት ጥምርታ (input/ output coefficient) አገሌግልት መስጠት 

 የጥገናና ቴክኒክ ማማከር ዴጋፍ መስጠት 

 የምርት ሌማት ሥራ የዲሰሳ ጥናት በማዴረግ ዱዛይንና ሜተዴ ማዘጋጀት 

 የምርት ሌማት ማከናወንና ቴክኖልጂውን ሇተጠቃሚዎች ማስተሊሇፍ 

 የመሇዋወጫና ኮምፖነንት ምርት ማምረት 

 ከብቃት ምዘና ማዕከሊት ጋር በመተባበር የባሇሙያዎች የምዘና አገሌግልት መስጠት፣ 

 የጉሙሩክ ታሪፍ 2ኛ መዯብ "ሀ" ዴጋፍ መስጠት፣ 

 በግብዓት አቅርቦት፣ በምርትና  ገበያ  የመረጃና የማማከር አገሌግልት ሇንዑስ ዘርፉ ኢንደስትሪዎች 

መስጠት 

 የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ እንዱካሄዴ ዴጋፍ መስጠት፣ 

 ከኢንደስትሪው የሚወጣው የፍሳሽ፣ የጠጠር እና የጋዝ ሌቀትን በተመሇከተ የማማከር አገሌግልት 

መስጠት፣ 

 

7. ተገሌጋዮች/ዜጎች  

 የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች 

 ሌማታዊ ባሇሀብት 

 የቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥሌጠና ተቋማት 

 የሳይንስና የቴክኖልጂ ትምህርት ዘርፍ የሚሰጡ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት 

 የኢፌዳሪ ፓሉሲ ጥናትና ምርምር ማዕከሌ 

 የግብርና ምርምር ተቋማት 

 የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የምርምር ማዕከሌ 

 የኢትዮጵያ ሌማት  ምርምር ኢንስቲትዩት 

 የአካባቢ ዯንና የዓየር ንብረት ሇውጥ ሚኒስቴር 

 የክሌልችና ከተማ መስተዲዴሮች የሙያ ብቃትና ምዘና ማረጋገጫ ማዕከሊት 
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 የክሌልችና የከተማ መስተዲዴር ኢንደስትሪ ቢሮዎች 

 ትምህርት ሚኒስቴር 

 ሳይንስና ቴክኖልጂ ሚኒስቴር 

 የመገናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ሚኒስቴር  

 የዘርፍና የሙያ  ማህበራት 

 የጨርቃ ጨርቅ፣ ቆዲ፣ ኬሚካሌ፣ ስኳር፣ፋርማሲቲካሌ፣ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ሥጋና ወተት እና  

የኮንስትራክሽን ኢንደስትሪዎች 

 አነስተኛና መካከሇኛ ማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪዎች እና ዯጋፊ ተቋማት 

 የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት፣ 

 ላልች መሰሌ ተቋማት እና ዜጎች   

8.  የአገሌግልት አሰጣጥ የጥራት መርሆዎች 

 ሇተገሌጋዮች እርካታ እንተጋሇን! 

 በሠራተኛው ተሳትፎ እና በመረጃ ሊይ የተመሰረተ ውሳኔ ሰጪነትን እናዲብራሇን! 

 የተቀናጀና ውጤታማ የሆነ የሥራ ሂዯት ሊይ እንመሰረታሇን! 

 የአሰራር ሥርዓት ማሻሻሌን ታሳቢ እናዯርጋሇን! 

 ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር መሌካም የሥራ ግንኙነት እናዲብራሇን! 

 ዓሇም አቀፍ የጥራት ዯረጃን ያሟለ ምርቶች እንዱቀርቡ ዴጋፍ እንሰጣሇን! 

 የቅዴመ ምርት ፍተሻ በሁለም የምርት ዓይነቶች እናስፋፋሇን! 

 ኢንደስትሪዎች አካባቢያዊ ብክሇት ከማዴረሳቸው በፊት እንከሊከሊሇን! 

 የሰሇጠነና የሙያ ብቃቱ የተመዘነ  የሰው ሃይሌ እናፈራሇን! 

 ሇንዑስ ዘርፉ ሌማትና ዕዴገት ከባሇዴርሻ አካሊት ጋር በጥናትና ምርምር በትብብር እናሰራሇን! 

 ሇእሴቶቻችን ተገዢ በመሆን ኃሊፊነታችንን እንወጣሇን!  
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9.  በኢንስቲትዩቱ የሚሰጡ አገሌግልቶች እና የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ 

 

ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

1 መረጃ መስጠት በኮሙዩኒኬሽን 

ጉዲዮች 

ዲይሬክቶሬት 

ሇተዯራጀ 

መረጃ በ1 

ቀን   

ሇሚዯራጅ  

 በ7 ቀናት 

በአካሌ 

በመምጣት/ 

በኢሜሌ  

በሀርዴ ኮፒ ከሆነ 

ተገሌጋይ የፎቶ 

ኮፒ ወጪ 

ይሸፍናሌ 

የዯንበኞች የመረጃ መጠየቂያ ቅፅ መሙሊት 

2 የአዋጭነት ጥናት 

ማረጋገጫ መስጠት 

በኢንጂነሪንግ 

አገሌግልት 

ዲይሬክቶሬት 

15 ቀናት በጽሑፍ በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ 

ተገሌጋዩ ይጋራሌ 

በደብዳቤ መጠየቅ፣  ለአገልግሎት  ሲመጡ  

የተዘጋጀ ቅጽ መሙላት፣  

3 

 

በፕሮጀክት ጥናትና 

ትግበራ የምክር 

አገሌግልት መስጠት 

በኢንጂነሪንግ 

አገሌግልት 

ዲይሬከቶሬት 

10 ቀናት በጽሑፍ/ 

በቃሌ 

በተገባው ውሌ 

መሠረት 

ስሇሚፈሌጉት አገሌግልት የተሟሊ መረጃ 

ማቅረብ 

4 ሇተመረጡ የብረታ ብረት 

እና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪዎች የካይዘን 

ስሌጠና መስጠትና 

ትግበራውን ማስጀመር 

በቴክኖልጂ ሌማት 

ዘርፍ  

በ15 ቀናት በኢንደስትሪው  

በመገኘት 

በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ 

ተገሌጋዩ ይጋራሌ 

የካይዘን ትግበራ ፍሊጎታቸውን ማሳወቅ፣ 

ከኢንስቲትዩቱ ጋር ውሌ መፈራረም፣ 

ማኔጅመንቱንና ሠራተኛውን ሇሥሌጠና 

ማዘጋጀት፣ ሇስሌጠናውና ሇትግበራው ምቹ 

ሁኔታ መፍጠር፣  
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ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

5 ሇኢንደስትሪ 

ማኔጅመንትና 

ሱፐርቫይዘሮች ስሌጠና 

መስጠት 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

30 ቀናት  በኢንስቲትዩቱ 

ወይም በመስክ 

በተገባው ውሌ 

መሰረት 

የሥሌጠና ፍሊጎት ማቅረብ፣  የሰሌጣኞች 

ፕሮፋይሌ ማዘጋጀትና ማቅረብ  

6 በጥገና ሥራ አመራር፣ 

በብየዲና በማሽኒንግ 

ስሌጠና መስጠት 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

15 ቀናት በኢንስቲትዩቱ 

ወይም በመስክ 

በተገባው ውሌ 

መሠረት 

የሥሌጠና ፍሊጎት ማቅረብ፣የሰሌጣኞች 

ፕሮፋይሌ ማዘጋጀትና ማቅረብ 

7 በዱዛይን የሶፍትዌር 

ስሌጠና መስጠት 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

20 ቀናት በኢንስቲትዩቱ 

ወይም በመስክ 

በተገባው ውሌ የሥሌጠና ፍሊጎት ማቅረብ፣የሰሌጣኞች 

ፕሮፋይሌ ማዘጋጀትና ማቅረብ 

8 ላልች የክህልት 

ሥሌጠና መስጠት 

 

 

 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

15 ቀናት በኢንስቲትዩቱ 

ወይም በመስክ 

በተገባው ውሌ 

መሰረት 

የሥሌጠና ፍሊጎት ማቅረብ፣የሰሌጣኞች 

ፕሮፋይሌ ማዘጋጀትና ማቅረብ 

9 ኢንደስትሪዎች 

ከዩኒቨርሲቲዎችና 

ቴ/ሙ/ትም.ሥሌጠና 

ተቋማት ጋር ማስተሳሰር 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

10 ቀናት በኢንስቲትዩቱ/እ

ንዯ አስፈሊጊነቱ 

በላልች 

ሥፍራዎች 

በመገኘት 

በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

የትስስር ፍሊጎት ማቅረብ 
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ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

10 ሇዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 

የኢንተርኒሺፕ እና 

ሇመምህራን 

ኤክስተርንሽፕ 

አገሌግልት መስጠት 

በትምህርትና 

ሥሌጠና 

ዲይሬክቶሬት 

10 ቀናት 

 

በኢንስቲትዩቱ 

በመገኘት 

በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

በዩኒቨርሲቲዎች የአገሌግልት ጥያቄ በዯብዲቤ 

ማቅረብ 

11 ሇብረታብረት እና 

ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች 

በቴክኖልጂ ሌማት 

የማማከር ዴጋፍ  መስጠት 

በቴክኖልጂ ሌማት 

ዘርፍ ማስተባበሪያ 

10 ቀናት በኢንደስትሪ 

በመገኘት 

በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ ሆኖ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ 

ተገሌጋዩ ይጋራሌ 

 የኢንስቲትዩቱ ባሇሙያዎች በምርትና 

ምርታማነት ሊይ የሚሰጡዋቸውን ምክርና 

የሙያ ዴጋፎች መተግበር 

12 

 

የምርት ጥራት ፍተሻ 

አገሌግልት መስጠት 

 

በሊብራቶሪ፣ የጥራት 

ፍተሻና የዯረጃ 

ዝግጅት  

ዲይሬክቶሬት 

7 ቀናት በተጠየቀው 

መሠረት 

በተገሌጋዮች የአገሌግልቱ ጥያቄ በዯብዲቤ ማቅረብ፣ እንዯ 

አስፈሊጊነቱ የፍተሻ ናሙና ማቅረብ  

13 የምርት ጥራት ዯረጃ  

መግሇጫ ማዘጋጅት 

 በሊብራቶሪ፣ 

የጥራት ፍተሻና 

የዯረጃ ዝግጅት  

ዲይሬክቶሬት 

5 ቀናት በዲሰሳ እና 

በኢንደስትሪው 

ፍሊጎት 

በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ 

  የአገሌግልቱ ፍሊጎት በዯብዲቤ ማቅረብ 
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ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

14 የምርት ግብአት ጥምርታ 

(input/ output 

coefficient)  አገሌግልት 

መስጠት 

በኮሚቴ  15 ቀናት በኢንደስትሪ 

በመገኝት 

በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ 

 በዯብዲቤ  የአገሌግልቱ ፍሊጎት ሲቀርብ፣ 

ኢንደስትሪዎቹ የሚፈሇግባቸውን መረጃዎች 

ማቅረብ 

15 የጥገናና ቴክኒክ ማማከር 

ዴጋፍ መስጠት 

በምርት ሌማትና 

ምርምር ዘርፍ 

10 ቀናት በአካሌ/ 

በጽሑፍ/ 

በስሌክ 

በተገባው ውሌ 

መሠረት 

 

 

 

የፍሊጎት መጠየቂያ በዯብዲቤ ማቅረብ 

16 የምርት ሌማት ሥራ 

የዲሰሳ ጥናት በማዴረግ 

ዱዛይንና ሜተዴ 

ማዘጋጀት 

ምርት ዱዛይንና 

ምርምር 

ዲይሬክቶሬት  

45 ቀናት በፅሁፍ/ 

በአካሌ 

በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

የፍሊጎት መጠየቂያ በዯብዲቤ ማቅረብ 

17 የምርት ሌማት 

ማከናወንና ቴክኖልጂውን 

ሇተጠቃሚዎች 

ማስተሊሇፍ 

በምርት ሌማትና 

ምርምር ዘርፍ  

በ90 ቀናት በፅሁፍ/ 

በአካሌ 

በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

የሚሇማውን ምርት ሇይቶ በዯብዲቤ  መጠየቅ፣ 

የሇማውን ምርት ማብዛትና  ማሰራጨት  

 

 18 የመሇዋወጫና 

ኮምፖነንት ምርት 

ማምረት 

በምርት ሌማትና 

ምርምር ዘርፍ  

45 ቀናት በፅሁፍ/ 

በአካሌ 

በዋጋ ማቅረቢያ 

መሠረት 

የፍሊጎት መጠየቂያ በዯብዲቤ ማቅረብ 
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ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

19 ከብቃት ምዘና ማዕከሊት 

ጋር በመተባበር 

የባሇሙያዎች የምዘና 

አገሌግልት መስጠት፣ 

በትምህርትና 

ሥሌጠና  

ዲይሬክቶሬት 

10 ቀናት በሚቀርበው 

ጥያቄ መሠረት 

በምዘና ማዕከለ 

የክፍያ ሥርዓት 

መሠረት 

ከብቃት ምዘና ማዕከሊት በሚቀርብ ዯብዲቤ 

መሠረት 

20 የጉሙሩክ ታሪፍ 2ኛ 

መዯብ "ሀ" ዴጋፍ  

መስጠት 

በኮሚቴ  10 ቀናት በኢንስቲትዩቱ በኢንስቲትዩቱ 

ወጪ 

በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስቴር በተዘጋጀ 

የጉሙሩክ ታሪፍ 2ኛ መዯብ "ሀ" ዯንብ ቁጥር 

45/2008 መሠረት መረጃን አዯራጅቶ ማቅረብ 

21  በግብዓት አቅርቦት፣ 

በምርትና  ገበያ  

የመረጃና የማማከር 

አገሌግልት ሇንዑስ ዘርፉ 

ኢንደስትሪዎች መስጠት 

በግብዓት አቅርቦትና 

የገበያ ትስስር 

ዲይሬክቶሬት 

10 ቀናት በኢንስቲትዩቱ/ 

በላልች 

ቦታዎች 

በኢንስቲትዩቱ ወጪ  በዯብዲቤ ጥያቄ ማቅረብ 

22 የአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማ 

እንዱካሄዴ ዴጋፍ 

መስጠት፣ 

በአካባቢ ዯህንነት፣ 

የኢንደስትሪ 

ሴፍቲና ኢነርጂ 

ዲይሬክቶሬት 

5 ቀናት የቀረበውን 

ጥናት ሰነዴ 

ገምግሞ 

አስተያየት 

መስጠት 

በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

በዯብዲቤ  ጥያቄ ማቅረብ፣ የጥናት ሰነደን 

ማቅረብ  
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ተ.ቁ 

 

የሚሰጡ አገሌግልቶች  

አገሌግልቶቹ 

የሚሰጡባቸው 

የሥራ 

ክፍልች/ዘርፎች 

የአገሌግልት አሰጣጥ ስታንዲርዴ   

አገሌግልቱን ሇማግኘት የሚጠየቅ ቅዴመ ሁኔታ ጊዜ የሚሰጥበት 

ሁኔታ 

ወጪ 

23 ከኢንደስትሪው 

የሚወጣው የፍሳሽ፣ 

የጠጠር እና የጋዝ 

ሌቀትን በተመሇከተ 

የማማከር አገሌግልት 

መስጠት፣ 

በአካባቢ ዯህንነት፣ 

የኢንደስትሪ 

ሴፍቲና ኢነርጂ 

ዲይሬክቶሬት 

3 ሳምንት በኢንደስትሪው በሚገባው ውሌ 

መሠረት 

በዲብዲቤ ጥያቄ ማቅረብ 
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10.   ሇተገሌጋዮቻችን የምንገባው ቃሌ 

  ተገሌጋዮች ሇአገሌግልት  ወዯ እኛ ሲመጡ በቀና አመሇካከት እንቀበሊሇን! 

 አገሌግልታችንን የተቀናጀ በማዴረግ የተጠቃሚዎችን እርካታ እናሳዴጋሇን! 

 ምንጊዜም ቢሆን አገሌግልታችን ግሌጽነትና ተጠያቂነት የሰፈነበት እንዱሆን እንጥራሇን! 

  ምን ጊዜም አገሌግልታችን ፍትሐዊና ከአዴሌዎ የፀዲ እናዯርጋሇን! 

  ሁላም ቀሌጣፋና በተመጣጣኝ ዋጋ ውጤታማ አገሌግልት ሇመስጠት እንጥራሇን! 

  በዘርፉ የተሰማሩትን ባሇሀብቶች አቅም ሇመገንባትና ሇመዯገፍ የዘወትር ሥራችን ነው! 

  አገሌግልታችንን በምቹ ቦታና ጊዜ እናቀርባሇን! 

  ሇምንሰጠው አገሌግልት ኃሊፊነት እንወስዲሇን! 

11.  አስተያየትና ተሳትፎ  

ተገሌጋዮች በአገሌግልት አሰጣጡ ሊይ አስተያየት፣ ጥያቄ ማቅረብና ማብራሪያ ሲፈሌጉ ከዚህ በታች 

በተዘረዘሩት መንገድች መጠቀም ይችሊለ፡፡ 

 በኢንስቲትዩቱ በሚገኝ የአስተያየት መስጫ ሣጥን፣  

 በአካሌ በመገኘት፣ 

 በፖስታ ሣጥን፣  በፋክስ፣ በስሌክና ኢ-ሜይሌ መጠቀም ይችሊለ፡፡   

12.  የቅሬታ አቀራረብ  ሂዯት 

 በቻርተሩ በተቀመጠው ስታንዲርዴ መሠረት አገሌግልት ያሊገኘ ተገሌጋይ ቅሬታ በአካሌ፣ 

በጽሁፍ ወይም በስሌክ  አገሌግልቱን ሇሰጠው ባሇሙያ/ኃሊፊ ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

 ቅሬታው የቀረበሇት ባሇሙያ ወይም ኃሊፊ የቀረበሇትን ቅሬታ ወዱያውኑ አጣርቶ  ሇቅሬታ 

አቅራቢው ተገቢውን ምሊሽ መስጠት አሇበት፡፡ 
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 በተሰጠው ምሊሽ ያሌረካ ተገሌጋይ ቀጥል ሊሇው ኃሊፊ ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ቅሬታ 

የቀረበሇት የሥራ ኃሊፊም አጣርቶ ምሊሽ መስጠት አሇበት፡፡ 

 በተሰጠው ምሊሽ ያሌረካ ዯንበኛ ሇኢንስቲትዩቱ የቅሬታ ማስተናገጃ ክፍሌ ያቀርባሌ፡፡ ክፍለም 

ሁኔታውን አጣርቶ ወዱያውኑ መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

 በዚህ ያሌረካ ተገሌጋይ ጉዲዩን ሇኢንስቲትዩቱ ዋና ዲይሬክተር ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ ዋና 

ዲይሬከተሩም ቅሬታውን እንዱጣራ በማዴረግ ሇቅሬታ አቅራቢው መሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

  እነዚህን ዯረጃዎችን ተከትል ተገሌጋዩ በተሰጠው ውሳኔ ያሌረካ ከኢንስቲትዩቱ ውጭ 

አግባብ ሊሇው አካሌ ቅሬታውን ማቅረብ ይችሊሌ፡፡ 

13.  የክትትሌና ግምገማ ሥርዓት 

 በዓመት ሁሇት ጊዜ የተገሌጋዮች እርካታ መጠይቅ በማዘጋጀት አስተያየት በማሰባሰብ 

መተንተን፣ 

 ከተገሌጋዮች/ዯንበኞች ጋር በሚኖሩ መዴረኮች በአገሌግልት አሰጣጥ ሊይ አስተያየት እንዱሰጡ 

ማበረታታትና የተሰጡ አስተያየቶችን ተቀብል ማሻሻሌ፣  

    አገሌግልቱ ያሊሳካቸውን በመሇየት ማሻሻያ እንዱዯረግባቸው ይሰራሌ፣ 

  በአገሌግልት አሰጣጣችን ሊይ የሚዯረገውን ማሻሻያ ሇዯንበኞች ተዯራሽ ይዯረጋለ፡፡ 
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14. አገልግሎት የሚሰጥባቸው የኢንስቲትዩቱ የሥራ ክፍሎች 

 

ተ.ቁ 

የዲይሬክቶሬቱ ስም የቢሮ 

ቁጥር 

አዴራሻ 

ስሌክ ፋክስ ኢ-ሜይሌ 

1 ዋና ዲይሬክተር ጽ/ቤት F-17 0116293475 0116293479 workneh- elelegn@yahoo.com 

 የቴክኒክ ዴጋፍ ዘርፍ      

2 የኢንጂነሪንግ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት  S-11 0116293393   

3 የግብዓት አቅርቦትና የገበያ ትስስር ዲይሬክቶሬት   S-14 0116293476   

4 የአካባቢ ዯህንነት፣ የኢንደስትሪ ሴፍቲና የኤነርጂ ዲይሬክቶሬት  S-2 0116293323   

5 የአነስተኛና የታዲጊ መካከሇኛ ኢንተርፕራይዞች ዲይሬክቶሬት 

 

   Derejekassa440@gmail.com 

 የቴክኖልጂ ሌማት ዘርፍ     
6 የመሠረታዊ ብረታ ብረት ቴክኖልጂ ሌማት ዲይሬክቶሬት  F-35 011629344

7 

 Derejeasfaw1@gmail.com 

7 የኢንጂነሪንግ ምርቶች ቴክኖልጂ ሌማት ዲይሬክቶሬት     

8 የኤላክትሪክ/ኤላክትሮኒክስና የኦፕቲካሌ ምርቶች ቴክኖልጂ ሌማት  

ዲይሬክቶሬት 

    

9 የሥሌጠናና የትምህርት ዲይሬክቶሬት F-27  011293386 zerumulu@gmail.com 

 የምርት ሌማትና ምርምር ዘርፍ       

10 የምርት ዱዛይንና ምርምር ዲይሬክቶሬት  F-41 0116293492  minedemissie@gmail.com 

11 የምርት ሌማትና ምርምር ዲይሬክቶሬት     

12 የሊቦራቶሪ፣ የጥራት ፍተሻና የዯረጃ ዝግጅት ዲይሬክቶሬት  F-26 0116293483   

13 የዋና ዲይሬክተር ሌዩ ረዲት  F-29 0116293446  seifualemu@yahoo.com 

14 የዕቅዴ፣ የፖሉሲ ጥናትና መረጃ ዲይሬክቶሬት  F-1 0116292949  tilchuch@gmail.com 

15 የኮሙኒኬሽን ጉዲዮች ዲይሬክቶሬት F-33 0116295486 0116293486 fitebekele@yahoo.com 
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ተ.ቁ 

የዲይሬክቶሬቱ ስም የቢሮ 

ቁጥር 

አዴራሻ 

ስሌክ ፋክስ ኢ-ሜይሌ 

16 የኦዱትና ኢንስፔክሽን ዲይሬክቶሬት  F-14 0116293500  getaaf@gmail.co 

17 የፋይናንስና ግዥ አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት  G-17 0116293312  Edlawit- amde@yahoo.com 

18 የንብረትና ጠቅሊሊሇ አገሌግልት ዲይሬክቶሬት 

 

G-7 0116293417   

19 የሰው ሀብት ሌማትና ሥራ አመራር ዲይሬክቶሬት  G-1 0116292951  Lemlem1st@yahoo.co 

20 የሇውጥና መሌካም አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት  F-15 0116293487   

21 የኢንፎርሜሽንና ዌብ ሳይት ቴክኖልጂ ዲይሬክቶሬት  F-5    
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15. የኢንስቲትዩቱ አዴራሻ፡- 

 አዱስ አበባ ከተማ   

 ከአንበሳ ጋራዥ ወዯ ገርጂ መብራት ኃይሌ በሚወስዯው መንገዴ 

 ክፍሇ ከተማ:- ቦላ 

 ወረዲ :-  11 

 ስሌክ:- 0116 293006/ 0116 293475 

 ፋክስ፡-  0116 293474 

 መ.ሳ.ቁ፡- 1180 

 ኢ-ሜይሌ፡- midi@ethionet.et 

 ዴረ-ገፅ፡-  www.midi.gov.et 

 

mailto:midi@ethionet.et
http://www.midi.gov.et/

