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መግቢያ 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ሇሁለም የኢንደስትሪ ዘርፎች ዕዴገት መሠረት በመሆኑ 

በዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትኩረት ከተሰጣቸው ንዐስ ዘርፎች አንደ እና ዋነኛው ነው፡፡ ንዐስ 

ዘርፉን ሇመዯገፍ የሀገሪቱ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች ቴክኖልጂ ሌማትና ሽግግርን 

በማፋጠን ኢንደስትሪዎቹ ተወዲዲሪ እንዱሆኑና ፈጣን እና ቀጣይነት ያሇው ሌማት እንዱያስመዘግቡ 

የበኩለን ዴርሻ ሲወጣ ቆይቷሌ፡፡ 

በመሆኑም በአምስት ዒመቱ /2008 - 2012/ የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተቀመጡ 

የንዐስ ዘርፉን ግቦች ተፈጻሚ ሇማዴረግ ኢንስቲትዩቱ የአምስት አመት /2008 - 2012/ ስትራቴጂያዊ 

ውጤት ተኮር ዕቅዴ (BSC) ተዘጋጅቶ የ2ዏ11 በጀት ዒመት የውጤት ተኮር ዕቅዴ በማዘጋጀት ወዯ 

ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ 

በዚሁም መሠረት ከመንግስት በተሰጠው አቅጣጫ መሠረት የ2ዏ11 በጀት ዒመት ዕቅዴን መነሻ 

በማዴረግ የተከሇሰው የሁሇተኛው ግማሸ ዒመት የመዯበኛና የኘሮጀክቶች ዕቅዴና ዝርዝር ዴርጊት መርሃ 

ግብር መነሻ ሁኔታዎችን፣ ዒሊማዎችና ግቦች፣ ዝርዝር ዴርጊት መርሃ ግብር፣ ስሌቶች፣ የክትትሌና 

ግምገማ ስርዒትና ዘርፈ ብዙ ጉዲዮችን አካቶ ከዚህ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 
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1. መነሻ ሁኔታ 

1.1.  ራዕይ፣ ተሌዕኮና የኢንስቲትዩቱ ስሌጣንና ተግባር 
 

አገራዊ ራዕይ 
 

በህዝብ ተሳትፎና በህዝቦች መፈቃቀዴ ሊይ የተመሰረተ ዱሞክራሲያዊ ስርዒትና መሌካም አስተዲዯር 

የሰፈነባት፣ ማህበራዊ ፍትህ የነገሰባት፣ ከዴህነት ተሊቃ መካከሇኛ ገቢ ያሊት ኢትዮጵያን በ2017 እውን 

ማዴረግ ነው፡፡ 

የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ አገራዊ ራዕይ 
 

 

በ2017 በአፍሪካ ቀዲሚና በአሇምቀፍ ዯረጃ ተወዲዲሪ የሆነ ቀሊሌ የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍ 

በመገንባት፣ የስትራተጂክ ከባዴ ኢንደስትሪዎችን ሌማት በማፋጠንና ዴርሻውን በማሳዯግ፣ 

በኢንደስትሪ የዲበረች አገር ሇመፍጠር የሚያስፈሌጉ ኢንደስትሪዎችን መሰረት የጣሇ፣ ህዝቦቿን 

ተጠቃሚ የሚያዯርግና ሇተፈጥሮ አካባቢ ምቹ የሆነ ዘርፍ ሆኖ ማየት፡፡ 

የኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮና ራዕይ፣ 
 

 

ሀ) ተሌዕኮ 
 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ አቅምን ሇማሳዯግ የሚያስችሌ ምርምርና ጥናትን መሠረት 

ያዯረገ የተቀናጀ የኢንቨስትመንት፣ የግብይት እና የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖልጂ ዴጋፍ ሇሌማታዊ 

ባሇሃብቱ በመስጠት ተወዲዲሪ ኢንደስትሪዎች እንዱስፋፉ ማዴረግ ነው፡፡ 

ሇ) ራዕይ  
 

በ2017 በአፍሪካ ቀዲሚና በአሇም አቀፍ ዯረጃ ተወዲዲሪ የሆነ ቀሊሌ የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 

ኢንደስትሪ በመገንባት፣ ሇከባዴ ኢንደስትሪዎች ሌማት መሰረት ተጥል ማየት ፡፡ 

ሐ) የኢንስቲትዩቱ ስሌጣንና ተግባራት ጠቅሇሌ ባሇው ሁኔታ ሲተነተን  

   ፖሉሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና መርሃ ግብሮችን ማዘጋጀትና ማፀዯቅ 

 በንዐስ ዘርፉ ትኩረት ሇሚሹና ክፍተት ሇታየባቸው ጉዲዮች አዲዱስ ፖሉሲዎችንና 

ስትራቴጂዎችን ሃሳብ በማመንጨት በማዘጋጀትና እንደስትሪው የተፋጠነ እዴገት 

እንዱያሳይ  አፀዴቆ ስራ ሊይ እንዱውለ  ማዴረግ  

 የንዐስ ዘርፉን እዴገት ሉያፋጥኑ የሚችለ ማሇትም ኢንቨስትመንትን ሇመሳብና 

ሇመዯገፍ፣ የብረታ ብረት እና የኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎችን የማምረት አቅም 
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ሇማሳዯግ፤ እንዱሁም የግብይት አቅምን ሇማሳዯግ የሚያግዙ ፖሉሲዎችን፣ 

ስትራቴጂዎችና መርሃ ግብሮችን ማዘጋጀትና ማጸዯቅ ናቸው፡፡ 

መረጃዎችን መሰብሰብ፣ ማዯራጀት መተንተንና ተዯራሽ ማዴረግ 

 ንዐስ ዘርፉን የሚመሇከቱ ጥራት ያሇው መረጃ ሇመሰብሰብ የሚያስችሌ ዘመናዊ የመረጃ 

ስርዒት መዘርጋት፣  

 የንዐስ ዘርፉን መረጃዎች በየዒይነታቸው በመሇየት በተሇይም የጥሬ እቃ አቅርቦት 

ምንጭ፣የቴክኖልጂ አመራረጥ/የገበያ አዋጭነት ጥናትና ሇአሰራር/ሇምርታማነት 

ማሻሻያዎች የሚጠቅሙ መረጃዎችን በጥራትም በሚፈሇገው መሌክ መሰብሰብ፣ 

ማዯራጀትና መተንተን፣ 

 ተገሌጋዩ ህብረተሰብ የተዯራጀ ወቅታዊና አስተማማኝ መረጃ በአንዴ ቋት በማዯራጀት 

በዴረ ገጽ፣ በኢንተርኔት፣ በሲዱ፣ በህትመት፣ በመገናኛ ብዙሃን በሚፈሇገው መጠንና 

ጥራት ሇተጠቃሚ ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

ኢንቨስትመንትን ማስፋፋት 

 ኢንቨስትመንትን ሇማስፋፋት የሚያስችለ የአካባቢ ዯህንነትና እንክብካቤ ያማከለ 

የፕሮጀክት ሃሳቦችን መሇየትና ፕሮፋይሌ ሰነዴ ማዘጋጀት 

 የተዘጋጁትን የፕሮጀክት መግሇጫዎችና ፕሮፋይልችን ማስተዋወቅና ማሰራጨት፣ 

 ወዯ ትግበራ ሇሚገቡ ፕሮጀክቶች በቴክኖልጂ መረጣ፣ በዴርዴር፣ በግንባታና በተከሊ 

ክትትሌና ዴጋፍ  ማዴረግ፣ 

 ወዯ ዘርፉ ሇሚገቡ ባሇሃብቶች የአዋጭነት ጥናት ማዴረግ በፕሮጀክት አፈፃፀም ሊይ 

ክትትሌ ማዴረግና በአፈፃፀም ሊይ ሇሚከሰቱ ችግሮች መፍትሄ መስጠት፣ 

 በንዐስ ዘርፉ የሚሰጡ አገሌግልቶችን በአንዴ ማእከሌ ተዯራሽ ማዴረግ ናቸው፡፡ 

ምርታማነትን ማሳዯግ 

 ንዐስ ዘርፉን ተወዲዲሪ የሚያዯርጉ የቴክኖልጂ፣የቴክኒክ፣የስራ አመራር ዴጋፍ እና 

ተግባር ተኮር  ስሌጠናዎችን በማዘጋጀት መስጠትና ሰርተፊኬት መሸሇም፣  

 ንዐስ ዘርፉን ሇማሳዯግ የሚያግዙ የጥናትና ምርምር ስራዎችን ማከናወን፣ 

 የዯረጃ ዝግጅትና የጥራት ቁጥጥር ስራዎች ሊይ የማማከርና የዴጋፍ ተግባራትን 

ማከናወን፣ 

 የምርጥ ተሞክሮ መቀመርና ማስፋፋት፣ 

 ሉሇሙ እና ሉሸጋገሩ የሚችለ ቴክኖልጂዎችን መሇየትና እንዱሇሙ ማዴረግ ናቸው፡፡ 
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የግብይት አቅም ማሳዯግ 

 በንዐስ ዘርፉ የተሰማሩ ኢንደስትሪዎችን የግብአት አቅርቦትና የግብአት የምርት ትስስር ስርአት 

መዘርጋት፣ 

 የውዴቅዲቂ ብረታ ብረት ግብይት ስርአት መዘርጋት፣ 

 የንዐስ ዘርፉን ምርቶች የገበያ ጥናት ማከናወን፣  

1.2. የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ንዐስ ዘርፍ ገጽታ 
 

 

1.2.1 ፅንሰ ሃሳብ 

የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዐስ ዘርፍ ከማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፎች አንደ ሲሆን 

በመሠረታዊ ብረታ ብረት፣በኢንጂነሪንግ፣ በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፎች 

የሚመዯብ ነው፡፡ 

በመሠረታዊ ብረታ ብረት የሚመዯቡት የምርት ዘርፎች የብረት ማዕዴናት ማጣራት፣የውዴቅዲቂ ብረታ 

ብረትን፣ የጠገራ ብረትን በመጠቀም በተሇይ ሇኮንስትራክሽን ግብዒት የሚሆኑ የምርት ውጤቶችን 

ከመተካት አንጻር በሀገር ውስጥ በተወሰነ ዯረጃ የነበሩ ውዴቅዲቂ ብረታ ብረቶች በመምረጥ እነሱን ወዯ 

ምርት በመሇወጥ ከፍተኛ የብላትና አርማታ ብረት እንዱሁም ሽቦ /Wire rod/ እና ሚስማር 

የማምረት፣ sheet metal ጥሬ ዕቃዎች በማምጣትና ተጨማሪ ዕሴት በመፍጠር ቆርቆሮና ቱቦሊሬ 

የማምረት እንዱሁም የአገር ውስጥ ውዴቅዲቂ ብረትን በመጠቀም አሌሙኒየም ኘሮፋይሌ፣ 

የአሌሙኒየም እና ኮፐር ሽቦዎች(wire rod)  ምርቶችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

በኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ዘርፍ የሚመዯቡት ዯግሞ የብረታ ብረት ምርት ውጤቶችን በግብአትነት 

በመጠቀም የኮሜርሻሌና ላልች የምርት ዘርፎችን እንዯ ማሽነሪና ኢኩዩፕመንት፣ተሽከርካሪና ላልች 

የኢንጂነሪንግ ምርቶችን ሇመፈብረክ የሚያገሇግለ ናቸው፡፡ ሇግብርና አገሌግልት የሚውለ ትራክተሮችና 

ኢኩዩፕመንቶች፣ የኮንስትራክሽን ማሽሪዎችና ከባዴ የሆኑ ማሽነሪዎችን የሚያጠቃሌሌ ነው፡፡ 

በተጨማሪም ንዐስ ዘርፉ የኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ ምርቶች ውስጥ በዋናነት የኬብሌ፣  

የትራንስፎርሜር፣ የኤላክትሪክ መቆጣጠሪያ እና የማከፋፈያ ቦርድችና ኢኪዮፕመንቶችን፣ ባትሪዎችንና 

ሀይሌ የሚያጠራቅሙ አኩሙላተሮችንና ሇቤት ውስጥ አገሌግልት የሚሰጡ ኤላክትሮኒክስ 

ኢኩዩኘመንትና የሞባይሌ ምርቶችንም የሚያጠቃሌሌ የኢንደስትሪ ዘርፍ ነው፡፡ 

1.2.2 የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪ ዒሊማዎች 
 

1. ከፍተኛ የምርትና የምርታማነት ዕዴገት፣ የቴክኖልጂ ሽግግርና የኢኮኖሚ አወቃቀር 

ትራንስፎርሜሽን ሇማምጣት የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪው ወሳኝ የዕዴገት ሞተር መሆን 

መቻለንና ዕዴገቱም ቀጣይነት ያሇው መሆኑን ማረጋገጥ፣ 
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2. የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪውን የዕዴገት እመርታ ሇማሳካት ከቀጣይ ዕዴገቶች ጋር የተጣመረ 

ጠንካራ የሰው ሃብት ሌማት ውጤቶችን በማረጋገጥ ሇሌማታዊ ባሇሀብት ምቹ ሁኔታ 

መፍጠር፣ ሌማታዊ አስተሳሰብ መገንባት፣ የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮችን መዝጋት፤  

3. የአገር ውስጥ ባሇሀብት በማኑፋክቸሪንግ የኢንደስትሪ ዘርፍ በስፋት እንዱሰማራ ምቹ ሁኔታ 

መፍጠርና ስኬታማ ትራንስፎርሜሽን እንዱኖር ማዴረግ፣  

4. የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪውን ዕዴገትና ተወዲዲሪነትን ቀጣይነት ያሇው ሇማዴረግ የሚያስችለ 

ዯጋፊ ፖሉሲዎችን፣ የህግ ማዕቀፎችን፣ አዯረጃጀቶችንና አሰራሮችን ማመቻቸትና 

ተግባራዊነታቸውን ማረጋገጥ እና 

5.  ከዘሊቂ የአካባቢ ሌማት ጋር የተጣጣመ የማኑፋክቸሪንግ ኢንደስትሪን መገን 

1.2.3 የብ.ብ.ኢ.ኢንደስትሪ ንዐስ ዘርፍ ዒሊማዎች 

 የዱዛይንና የማኑፋክቸሪንግ አቅም በመገንባት የብረታ ብረትና ስቲሌ ውጤቶች፣ 

የማሽነሪና ኢኩዩኘመንቶችን፣ የአውቶሞቲቭና ላልች ተሽከርካሪዎችን እና 

የኤላክትሮኒክና ኤላክትሪካሌ ምርቶችን በማምረት ላልች ኢንደስትሪዎችን መዯገፍ፣  

 የምርት መጠን ጥራትና ምርታማነትን ማሳዯግ፤  

 ገቢ ምርቶችን መተካት እና ሇኤክስፖርት ምርቶች የገበያ መዲረሻን ማስፋት ናቸው፡፡ 

1.2.4 ዋና ዋና ግቦች 

በ2011 በጀት ዒመት በዕቅዴ የተቀመጡ ዒሊማዎችን ሇማሳካት የሚከተለት ግቦች ተቀምጠዋሌ፡፡ 

1. ሁለንም የሌማት ኃይልች በአመሇካከት፣በክህልትና በአቅርቦት አስተባብሮና አቀናጅቶ በመምራት 

ሌማታዊ ሇበጀት ዒመቱ የተያዙት ግቦች ማሳከት፤ 

2. የሀብት አጠቃቀምን ውጤታማነት 95 በመቶ ማዴረስ፤ 

3. ከፍተኛ አፈፃፀም ያስመዘገቡ ሠራተኞች ብዛት አሁን ካሇበት 1ዏ በመቶ ወዯ 25 በመቶ ማዴረስ፤ 

4. የሥራ አካባቢ ምቹነትን በማሻሻሌ የሠራተኞች እርካታ 85 በመቶ ማዴረስ፤ 

5. የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ አቅርቦትና አጠቃቀምን 95 በመቶ ማዴረስ፤ 

6. የንዐስ ዘርፋን ኢንደስትሪ የማምረት አቅም አጠቃቀም ከ 42 በመቶ  በአማካይ ወዯ 60 መቶ 

ማዴረስ፤ 

7. የንዐስ ዘርፋን የሀገር ውስጥ ምርት ያሇውን ዴርሻ በ201ዏ ከነበረበት 29.86 ቢሉየን ብር  ወዯ 

136.2 ቢሉየን ብር ማዴረስ፤ 

8. በበጀት ዒመቱ ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ 47.3 ሚሉዮን ድሊር ገቢ ወዯ 126 ሚሉዮን 

የአሜሪካን ድሊር ማሳዯግ፤ 
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1.2.5 የ2ዏ11 በጀት ዒመት የመዯበኛ ሥራዎች ዝርዝር ዴርጊት መርሃ ግብር 

በውጤት ተኮር የሥርዒት ዕቅዴ ከተቀመጡት ስትራቴጂክ ግቦች አንፃር የ2011 በጀት ዒመት 

የሁሇተኛው ግማሽ ዒመት የውጤት ተኮር ዕቅዴ ከስትራቴጂክ ግቦች አንፃር ሇማከናወን የታቀደ 

ተግባራት ከዚህ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

የመንግስት/የተገሌጋይ ዕይታ (25%)           

1 የህብረተሰቡን 

ዘሊቂ ተጠቃሚነት 

ማሳዯግ፣ 

5 አማራጭ የፕሮጀክት/ 

ኢንቨስትመንት ዕዴልችን 

በማስተዋወቅ/በማስተሊሇፍ አነስተኛ 

፣መካከሇኛ እና የአገር ውስጥ 

ከፍተኛ ኢንደስትሪዎችን/ 

ኢንቨስትመንት በመሳብ ወዯ   

ኢንቨስትመንት እንዱገቡና 

እንዱሸጋገሩ በማዴረግ ሇህብረተሰቡ 

የሥራ ዕዴሌ መፈጠር 

የተፈጠረ 

የስራ ዕዴሌ  

በቁጥር 

740 1200  200 200 200 300 300 

 

2 በማኑፋክቸሪንግ 

ዘርፍ የብረታ 

ብረትና 

ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪ 

የኢኮኖሚ ዴርሻን 

ማሳዯግ፣ 

10 የኢንደስትሪው የኢኮኖሚ ዴርሻ 

ማዯጉን ሇማረጋገጥ የንዐስ ዘርፋን 

የሃገር ውስጥ ባሇሃብትን ፡- 

 የኢንደስትሪ ዘርፍ የኢኮኖሚ 

ዴርሻን ቀጣይነት ባሇው መሌክ 

ማዯጉን፤  

 የማክሮ ኢኮኖሚን፣ 

 የኢንደስትሪ ምርቶች የውጭ 

ምንዛሪ ግኝት ማዯጉን፣  

 ገቢ ምርቶችን የሚተኩ የሀገር 

የኢንደስትሪ

ው የምርት 

ዕዴገት 

በመቶኛ፣ 

 

5      5 ባሇፈው በጀት 

ዒመት 

የነበረውን 

የሃገር ውስጥ 

ባሇሃብት 

የምርት 

አፈፃፀም በፊት 

ከነበረበት 

በአምስት 

በመቶ 

የኢንደስትሪ 

ምርቶች 

የውጭ 

ምንዛሪ ግኝት 

ዕዴገት 

በመቶኛ 

 

5      5 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

ውስጥ ምርቶችን በስፋት 

መመረታቸውን፣ 

መረጃዎች ከተሇያዩ ምንጮች 

በማሰባሰብ የመተንተንና 

የማጠናቀር ሥራዎች በበጀት 

ዒመቱ መጨረሻ ይከናወናለ፡፡ 

ሇማሳዯግ 

ዕቅዴ 

ተይዟሌ፡፡ 

3 የሌማታዊ 

ባሇሀብቶች 

እርካታን ማሳዯግ 

10 የግቡን ስኬት ሇማረጋገጥ፡- 

 በሚወጡ ፖሉሲዎች፣ ህጎች፣ 

ዕቅድች እንዱሁም በላልች 

ጉዲዮች ሊይ ተሳታፊና 

ተጠቃሚ መሆናቸውን፣ 

 በዜጎች ቻርተር መሠረት 

የሚሰጡ ዴጋፍና አገሌግልቶች 

የሌማታዊ ባሇሀብቱ እርካታ 

ማዯጉን፤ 

 የተሰጡ ማበረታቻዎችና 

ዴጋፎች ውጤታማና 

ባሇሀብቱን ተወዲዲሪ 

ማዴረጋቸውን፤ 

መረጃዎችን በመጠይቅ ማሰባሰብ 

የሌማታዊ 

ባሇሀብት 

እርካታ 

በመቶኛ፤ 

78 85      85 

 

በዜጎች 

ቻርተር 

መሠረት 

የተሰጡ 

አገሌግልቶች 

በመቶኛ፤ 

78.78 100  80  85  100 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

የመተንተንና የማጠናቀር ሥራዎች 

በየግማሽ ዒመቱ ይከናወናለ፡፡ 

የሀብት ዕይታ (15%)           

4 የሀብት 

አጠቃቀምን 

ማሻሻሌ 

10 የሀብት አጠቃቀምን  ሇማሻሻሌ፡- 

 በመንግሥት የሚመዯብ 

የፕሮግራም በጀትን በታቀዯው 

መሠረት ሥራ ሊይ በማዋሌ 

ስትራቴጂያዊ ግቦችን ማሳካት፣  

 በጀትና ሀብትን ውጤታማ 

በሆነ መንገዴ በቁጠባ 

መጠቀም፣  

 የበጀትና የሀብት አጠቃቀም 

የመንግሥትን አዋጆች፣  

ዯንቦችና መመሪያዎች የተከተሇ 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

ተግባራት ይከናወናለ፡፡ 

ጥምርታ 

የፋይናንስና 

የፊዚካሌ 

25፡78.9 

 

90፡90 

  

75፡80   90፡90 

 

የበጀት 

አጠቃቀም 

በመቶኛ 

25 75  40 65 75 80 90 

ነቀፌታ 

የላሇበት 

የፋይናንስ 

ኦዱት 

በመቶኛ 

75 85   80   85 

5 የሀብት ምንጭን 

ማሳዯግ 

5 በመንግሥት የሚመዯበውን በጀት 

በቁጠባ ከመጠቀም በተጨማሪ 

ከሌማት አጋሮች በGIZ ሇአቅም 

ግንባታ  የፋይናንስና የቴክኒክ 

የተዘጋጀ 

ፕሮጀክት 

ፕሮፖዛሌ 

በቁጥር 

3 1    1  
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

ዴጋፍ ሇማፈሊሇግ የፕሮጀክት 

ፕሮፖዛልችን በማዘጋጀት ዴጋፍ 

በማፈሊሇግ አቅም ማጏሌበትና 

አሠራርን ማሻሻሌ፣ 

የውስጥ አሠራር ዕይታ(40%)           

6 የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪ 

ኢንቨስትመንትን 

ማሳዯግ 

5 6.1 ወዯ ኢንቨስትመንት 

ሉገባባቸው የሚችለ 

የብ.ብ.ኢንጀነሪንግ ምርቶች 

የቅዴመ-አዋጭነት ጥናት ሰነዴ 

ማዘጋጀት፣ 

የተዘጋጀ 

የቅዴመ 

አዋጭነት 

ጥናት በቁጥር 

3 4  1 1 1 1  

 

6.2 አዲዱስ ኢንቨስትመንቶችን 

ሇመሳብ የማስተዋወቂያ ስራዎችን 

በክሌሌ መስራት 

የተከናወነ 

የማስተዋወቅ 

ስራ በቁጥር 

0 2   1 1   

 

6.3 በኢንቨስትመንት ሂዯት ሊይ 

የቴክኖልጂ መረጣና የቴክኖልጂ 

ዴርዴር፣ የዱዛይንና የግንባታ ፕሊን 

ዝግጅት ዴጋፍ፣ የመሳሪያ ተከሊና 

ኮሚሽኒንግ አገሌግልት ዴጋፍ 

በመስጠት  ወዯ ማምረት 

እንዱሸጋገሩ ማዴረግ 

ወዯ ማምረት 

የተሸጋገሩ 

ኘሮጀክቶች 

በቁጥር 

14 8  2 2 2 2 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

 6.4 ከክሌሌና ከተማ መስተዲዴር 

ጋር በመቀናጀት  በፍላክሴብሌ 

ወርክቮፖችና በአነስተኛና መካከሇኛ 

ኢንደስትሪዎች ሇማጠናከር 

በተዘጋጀው ኘሮፖዛሌ መሠረት፡- 

         

 

በኘሮፖዛለ መሠረት የማነቃቂያ 

ስሌጠና በሁሇት ከተማ 

መስተዲዴርና በስዴስት ክሌልች 

ሇአመራሮችና ሇባሇሙያዎች 

መስጠት፣ 

በኘሮፖዛለ 

መሠረት 

ሇክሌሌና ከተማ 

መስተዲዴር 

የተሰጠ ስሌጠና 

በቁጥር 

20 80  20 20 20 20 

 

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ስሌጠና ተቋማት የኢንደስትሪ 

ኤክስቴንሽን አገሌግልት ዴጋፍ 

አቅም የሚሆኑ እንዱሁም ሇከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት መምህራን 

የማኔጅመንትና የቴክኒክ ስሌጠና 

ሇባሇሙያዎች መስጠት፣ 

የተሰጠ 

ስሌጠና 

በቁጥር 

0 100 60 10 10 10 10 

 

   2 ቴክኖልጂዎች እንዱኮረጁና 

እንዱተሊሇፋ በቴክኒክና ሙያ 
የተሊሇፈ 

ቴክኖልጂ 

0 2   1  1 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

ትምህርት ማሠሌጠኛ ተቋማት 

እንዱተሊሇፋ በማዴረግ የቴክኖልጂ 

ዴጋፍ ተዯራሽነትን ማሻሻሌ፣ 

በቁጥር 

7 

 

የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪ  

የአቅም 

አጠቃቀም፣ 

የምርት ጥራት፣ 

ስብጥርና 

ምርታማነትን  

ማሳዯግ 

6  7.1 ገቢ ምርቶችን የሚተኩ የሀገር 

ውስጥ ምርቶችን የተሇያዩ 

ዴጋፎችን ሥራዎች በማከናወን 

የአቅም አጠቃቀማቸውን 

ማሳዯግ፣ 

የአቅም 

አጠቃቀም 

በመቶኛ 

35.37 60   40   60 

 

7.2 ነባር ካይዘን የተገበሩ 

የመሠረታዊ ብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች 

በተቋሙና በhand holding 

ኘሮጀክት ክትትሌና ዴጋፍ 

በማዴረግ ወዯ አዴቫንስዴ ካይዘን 

ትግበራ እንዱገቡ ማዴረግ፣  

ክትትሌና 

ዴጋፍ 

የተዯረገሊቸው  

ኢንደስትሪዎ

ች በቁጥር 

1 2    1 1  

 

7.3 በ2ዏ11 በጀት ዒመት ወዯ 

መጀመሪያ ካይዘን ትግበራ ሇገቡ 

በሊይ አብ ኬብሌና ናስቹቭ 

ኢንደስትሪ ክትትሌና ዴጋፍ 

በማዴረግ ወዯ ቀጣይ ምዕራፍ 

ወዯ ቀጣይ 

ምዕራፍ 

የተሸጋገረ 

ኢንደስትሪ 

በቁጥር 

2 1      2 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

እንዱሸጋገሩ ማዴረግ፣ 

7.4 ሶስት ኢንደስትሪዎች/ጣና 

ኢንጂነሪንግ፣ የሱና በሊይነህ መኪና 

መገጣጠሚያ/ ወዯ መጀመሪያ 

ካይዘን ትግበራ እንዱገቡ ማዴረግ 

ወዯ ትግበራ 

የገቡ 

ኢንደስትሪ 

በቁጥር 

2 3   2 1   

 

7.5 ሇንዐስ ዘርፉ ባሇሙያዎች 

የተግባር ስሌጠና በመስጠት 

የሴቶችና ወጣቶች ተጠቃሚነት 

ማረጋገጥ፣(20%  የሴቶች ዴርሻ 

ይሆናሌ) 

ስሌጠና ያገኙ 

የንዐስ ዘርፋ 

ባሇሙያዎች  

በቁጥር  

394 180  36 36 36 36 36 

 

7.6 ሇንዐስ ዘርፋ ባሇሙያዎች 

የሙያ ዯረጃቸውን እንዱመዘኑ 

ማዴረግ፣ 

የተመዘኑ  

ባሇሙያዎች 

በቁጥር 

403 400 65 65 65 65 70 70  

 

  7.7 በንዐስ ዘርፋ ኢንደስትሪዎች 

ሇሴቶችና ወጣቶች ምቹ የስራ ከባቢ 

እንዱፈጠር ማዴረግ፣ 

ምቹ የሥራ 

ሁኔታ 

የተፈጠረሊቸው 

ኢንደስትሪዎች 

በቁጥር 

4 3  1 1 1 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

 

  7.8 የምርት ጥራትና ተወዲዲሪነትን 

የሚያጎሇብቱ እና ጥናትን መሰረት 

ያዯረጉ  አዲዱስና የተሻሻለ ምርት 

ጥራት ዯረጃ ፕሮፖዛልች 

ማዘጋጀት፣ 

በቁጥር 12 14  2 3 3 3 3  

 
  7.9 በኢ-አበሊሽ (NDT) እና በአበሊሽ 

ፍተሻ ማዴረግ፣ 

በቁጥር 246 50 10 20 20     

8 የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ  

ቴክኖልጂ አቅም 

ማሳዯግና የሊቀ 

ክህልት ያሇው 

የሰው ኃይሌ 

ማፍራት 

6 8.1 በኢንደስትሪ ዩኒቨርስቲ ትስስር 

የንዐስ ዘርፉን ችግር የሚፈቱ የጥናትና 

የምርምር  ሥራዎችን ከተሇያዩ 

የትምህርት እና የምርምር  ተቋማት 

ጋር ማከናወን፣  

የተከናወኑ 

የምርምር 

ስራዎች 

በቁጥር 

4 4  1 1 1 1   

8.2 ችግር ፈቺ የሆኑ የውስጥ 

የምርምር ስራዎችን ሇማከናወን 

የምርት ዱዛይን ስራን ማጠናቀቅ፣  

የተጠናቀቁ 

የዱዛይን 

ስራዎች 

በቁጥር 

2 3  1 1 1  

 

 

8.3 ምርታማነት እና የምርት 

ስብጥርን ሉያሳዴጉ የሚችለ የውስጥ 

የምርት ሌማት ሥራዎችን  ማከናወን፤ 

ተመርተው 

የሚጠናቀቁ 

የምርት ሌማት 

ሥራዎች 

4 3  1 1 1  
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

8.4 ሇክሌሌና ከተማ መስተዲዴር 

በተዯረገው ዲሰሳ በተዘጋጀው 

ኘሮፖዛሌ መሠረት የጥገና እና 

የቴክኒካሌ ዴጋፍ መስጠት 

የተሰጠ ዴጋፍ 

በቁጥር 

0 2   1  1   

8.5 ሇንዐስ ዘርፋ መካከሇኛና 

ከፍተኛ ኢንደስትሪዎች የቴክኒክና 

የጥገና ዴጋፍ አገሌግልት መስጠት 

የተሰጠ ዴጋፍ 

በቁጥር 

4 6  1 2 1 1 1  

9 በብረታ ብረት እና 

ኢንጂነሪንግ ዘርፍ 

የአካባቢ ጥበቃ፣ 

ክብካቤንና የኃይሌ 

አጠቃቀምን አቅም 

ማሳዯግ 

5 በመጀመሪያው ግማሽ ዒመት 

ከተዘጋጀው ሶስት ኘሮፖዛልች 

ውስጥ ችግር ፈቺ የአካባቢና 

የኢነርጂ ጥናቶች በተመሇከተ፡-  

 የተዘጋጀውን መነሻ ኘሮፖዛሌ 

በማኔጅመንት ዯረጃ 

እንዱገመገም በማዴረግ ሇቀጣይ 

ጥናት የሚቀርበውን ኘሮፖዛሌ 

መወሰን፣ 

ሇምርምር 

መነሻ የሚሆን 

ኘሮፖዛሌ 

ሰነዴ በቁጥር 

3 3  3      

 የአካባቢ ብክሇትን ሇመከሊከሌ 

የዯረቅ ቆሻሻን መሌሶ ጥቅም 

ሊይ ሇማዋሌ፣ በኢነርጂ ኦዱትና 

ኢነርጂ ኢፍሸንሲ እንዱሁም 

የተጠናቀቁ 

የጥናት 

ስራዎች  

0 2   1   1 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

በአካባቢ ተፅዕኖ ግምገማና 

ትግበራ ዙሪያ ውስጥ በሁሇቱ 

ዙሪያ  ጥናት ማካሄዴ፣ 

10 የግብዒት አቅርቦት 

ማሳዯግ 

3 10.1. በሃገር ውስጥ የሚመረቱ 

የመሇዋወጫና ኮምፖነንት እና 

የማሸነሪና ኢኩዩኘመንት ዒይነት፣ 

አምራች ኢንደስትሪዎችን 

የመሇየት፣ መረጃ የማሰባሰብና ሰነዴ 

የማዘጋጀት ስራን በማጠናቀቅ 

በሃገር ውስጥ የሚመረቱ ማሽኖችና 

መሇዋወጫ የመሇየትና ስታንዲርዴ 

የማዘጋጀት ስራ ማከናወን   

ስታንዲርዴ 

የተዘጋጀሊቸው 

የጥናት ሰነዴ 

በቁጥር 

1.5 2    1  1 

 

10.2 የሀገር ውስጥ የውዴቅዲቂ 

ብረታ ብረት ሇሚጠቀሙ 

ኢንደስትሪዎች ግብዒት እንዱያገኙ 

ማዴረግ 

በሺህ ቶን 

4.13432 5 .5 .5 1 1 1 1 

10.3 ትኩረት ሇተሰጣቸው ዘርፎች 

መሇዋወጫና ኮምፖኔንቶችን 

ማምረት 

በኢንስቲትዩቱ  

የተመረተ 

መሇዋወጫና 

ኮምፖነንት 

በዒይነት 

10 12 2 2 2 2 2 2 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

11 የብ/ብ/ኢ/ኢንደስት

ሪዎችን የሀገር 

ውስጥ እና 

የወጪ ንግዴ 

የግብይት አቅም 

ማሳዯግ 

5 11.1 አነስተኛ፤መካከሇኛ እና 

ከፍተኛ እንደስትሪዎችን በምርትና 

ግብዒት ማስተሳሰር ፍላክሰብሌ 

ወርክሾኘንና አነስተኛና መካከሇኛ 

ኢንተርኘራይዝን በምርት 

ሇማስተሳሰር፡- 

o precision casting ከጋፋት 

ኢንጂነሪንግ፣ 

o በGear casting ከአቃቂ 

ቢዚክ ሜታሌ፣ 

o በኤላክትሪክ ፖሌ ምርት 

ከኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ  

ጋር የማስተሳሰር ሥራ ማከናወን፣ 

ትስስር 

የተፈጠረባቸ

ው ምርቶች 

በዒይነት 

17 18 3 3 3 3 3 3  

11.2 ዘርፈ - ብዙ የግብይት 

ዴጋፎችን በመስጠት የብረታ 

ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪዎች ውጤታማ የወጪ 

ንግዴ ግብይት እንዱያዯርጉ 

ማስቻሌ 

የአሜሪካን 

ድሊር 

በሚሉየን 

11.507 2. 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4  
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

12 የሰመረ ቅንጅታዊ 

አሰራርን 

ማጎሌበት 

2 በየዯረጃው  ከሚገኙ ባሇዴርሻ 

አካሊትና ላልች  ተዋንያን   ጋራ  

በቅንጅት የማቀዴ፣ የመፈጸም፣ 

የመከታተሌና የመገምገም  

ተግባራት ማከናወን 

ተግባራዊ 

የተዯረጉ 

ቅንጅታዊ 

መዴረኮች 

በቁጥር 

1 3 1   1 

 

 

 

 1 

 

በክሌሌና ከተማ መስተዲዴር ሊለ 

ፍላክሰብሌ ወርክሾኘና አነስተኛና 

መካከሇኛ ኢንተርኘራይዝ እንዱሁም 

በንዐስ ዘርፋ ኢንደስትሪዎች 

የሚታዩ ማነቆዎችን መፍትሄ 

እንዱያገኙ ክትትሌና ዴጋፍ 

ማዴረግ(የውጪ ምንዛሪ 

እጥረት፣የሰኘሊይ ክሬዱት፣ 

የመብራት መቆራረጥ፣ የግብዒት 

አቅርቦት እና የኮንትሮባንዴ) 

እንዱፈቱ  

ክትትሌ 

የተዯረገባቸው 

የኢንደስትሪ  

ችግሮች 

አፈፃፀም  

በመቶኛ 

100 100 75 80 85 90 95 100 

13 

የመረጃ 

ውጤታማነትን 

ማሳዯግ  

 

4 የንዐስ ዘርፉን የመረጃ ሥራ 

አመራርን በዘሊቂነት በማጠናከር 

ብቃት ያሇው ዴጋፍና አገሌግልት 

ሇመስጠት፡-  

 ሇኢንቨስትመንት ውሳኔ 

ተሰባስቦ 

የተዯራጀ 

መረጃ በቁጥር 

10 12 2 2 2 2 2 2 

 

ጥራቱ 

ተጠብቆ 

90 95   90   95 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

የሚረደ በመንግሥት የሚሰጡ 

ማበረታቻዎች፣ የፕሮጀክት 

ፕሮፋይልችን፣ የአዋጭነት 

ጥናት ሰነድችን እና የተሇያዩ 

የማክሮ ኢኮኖሚ፣ የምርት  

መረጃዎችን በየጊዜው 

በማሰባሰብና በማጠናቀር 

ወቅታዊ የማዴረግና 

የማሰራጨት፣ 

 ኢንደስትሪዎችንና ግብዒት 

አቅራቢዎች ሇማስተሳሰር 

የሚያስችለ የምርት ግብዒት 

እና ፍሊጎት መጠን፣ የምርት 

ጥራት፣ ወቅታዊ የገበያ ዋጋ 

መረጃ የማጠናቀርና 

የማሰራጨት፣ 

የተሰራጨ 

መረጃ 

ከተዯራጀው 

መረጃ 

በመቶኛ 

14 የጥናት፣ ዴጋፍ፣ 

ክትትሌና 

የአመራር 

ስርዒትን ማሻሻሌ 

4  የአገር ውስጥና የውጭ ባሇሃብት 

የተጨማሪ እሴት ሌዩነት ጥናት 

በቤት ክዲን ቆርቆር ምርት 

ሂዯት ዙሪያ እንዱሁም 

የተዯረገ 

ክትትሌ 

በመቶኛ 

 

100  100 100 100 100 100 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

የአርማታ ብረት ምርት ከውጭ 

የሚገባው ኢንቨስትመንት 

ሇተወሰነ ጊዜ ከውጭ እንዲይገባ 

በመርሃ ግብር እንዱገዯብ 

የተጠናውን ጥናት 

ሇሚመሇከተው በማቅረብ 

እንዱወሰን ክትትሌ ማዴረግ  

በአገር ውስጥ ባሇሃብት በኢንጂነሪንግ 

ምርቶች የተሰማሩ ባሇሃብትን 

የኢንቨስትመንት መሠረት ሇማስፋት 

ሇማበረታቻ   በተሇይ ትሬሇርና ካርጏ 

ቦዱ፣ አሌሙኒየም የቤት ዕቃዎችና 

ቀሊሌ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች 

ምርት ዙሪያ የተጀመረውን ጥናት 

ማጠናቀቅ፣  

 

 

 

የተጠና 

ጥናት 

በቁጥር 

1 3  1  1  1  

የመማማርና ዕዴገት (20%)           

15 የአመራሩንና 

የፈፃሚውን  

ዕውቀት፣ 

7  በመዋቅሩ መሠረት በቂ የሰው 

ሃይሌ በቅጥር፣ ዕዴገትና 

ዝውውር እንዱሟሊ ማዴረግ 

የተሟሊ 

የሰው ሃይሌ 

በቁጥር 

30 55  15  40    
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

ክህልትና 

አመሇካከት 

ማሻሻሌ 

 የኢንስቲትዩቱን የሰው ኃይሌ 

አቅም ሇመገንባት የተሇያዩ 

የአጭር ጊዜ ስሌጠናዎችን 

እንዱያገኙ ማዴረግ 

በስሌጠና 

ዒይነት 

በቁጥር  

47 

/የባሇሙያ 

ብዛት/ 

10 1 1 1 2 2 2  

 በውስጥ አቅም በኢንስቲትዩቱ 

ባሇሙያዎችና ኃሊፊዎች ስሌጠና 

መስጠተ፣ 

የተሰጠ 

ስሌጠና 

በዒይነት 

4 6  2 1 1 1   

16 

የኢንፎርሜሽን 

ቴክኖልጂ 

አቅርቦትና 

አጠቃቀምን 

ማሳዯግ 

7 የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ 

አቅርቦትና አጠቃቀምን ሇማሳዯግ፡- 

በተቋም ዯረጃ የIFMIS እና 

ሠራተኞች የመረጃ አያያዝ ስርዒት 

(ICMIS) ሙለ ሇሙለ ተግባራዊ 

ማዴረግ 

በመቶኛ 

75 100 75 80 85 90 95 100 

 

17 

የሥራ አካባቢ 

ምቹነትን ማሻሻሌ 

6 ብቃት ያሇው ዴጋፍና አገሌግልት 

ሇመስጠት እንዱቻሌ ፋሲሉቲን 

ከማሟሊትና የሥራ አካባቢ ምቹነትን 

ሇማሻሻሌ፡- 

          

 ሇአካሌ ጉዲተኞች የሚሆን 

አንዴ የምርት ሌማት 

ማሌማት፣ 

በቁጥር 0 1     1 
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ተ 

ቁ 

የተቋም 

ስትራቴጂያዊ ግብ 

የግብ 

ክብዯት 

ግብ ተኮር ተግባራት መሇኪያ 

 

የ1ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

አፈፃፀም  

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዑሊማ  

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ 

ምርመራ 

 ሇህፃናት የማቆያ ባታ 

የማዯራጀት ስራ ማጠናቀቅ፣ 
በመቶኛ 

60 100  70 85 100    

 ሇሴቶች እና ሇወጣቶች  

በተቋም የማጠናከሪያ ስሌጠና 

በመስጠት በሙያ ዯረጃ 

እንዱመዘኑ በማዴረግ 

ዯረጃቸውን እንዱያሻሽለ 

ማዴረግ፣  

በቁጥር 

18   18      

 የተሻሻሇ የቤተሰብ ህግ ዙሪያ 

ሇአጠቃሊይ ሠራተኞች በሁሇት 

ዙር የግንዛቤ ማስጨበቻ 

መስጠት  

በቁጥር 

0 2    2   

 

 በኤች አይ ቪ ሇተጠቁ ሇሁሇት 

ህፃናትና ሇአንዴ እናት 

የማቴሪያሌና የገንዘብ ዴጋፍ 

ማዴረግ፣ 

በቁጥር 

3 3 3 3 3 3 3 3 

 

 የተቋሙን ሥራ በብቃት 

ሇማከናወን የሰው ሃይሌ፣ 

የግብዒትና የልጂስቲክስ 

አቅርቦትን የማቅረብ፣  

የቀረበ 

ግብዒት 

በመቶኛ 

30 80 40 50 60 80   
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2. ኘሮጀክቶች ዝርዝር ዴርጊት መርሃ ግብር 

ተ.ቁ 
ኘሮጀክት 

ዝርዝር 
የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

መሇኪያ 

 

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዕቅዴ 

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ መግሇጫ 

1 የየቁርኝት 

ፕሮጀክት  

1.1 የውስጥ አቅም ግንባታ ወይም 

የአጭር ጊዜና የረጅም ጊዜ ስሌጠናን  

በተመሇከተ 

         

1.1.1 ሇከፍተኛ አመራርና ሇመካከሇኛ 

አመራሩ በስራ አመራር ዙሪያ በሁሇት 

ዙር በህንዴ ሃገር ስሌጠና እንዱያገኙ 

ማዴረግ፣ 

ስሌጠና ያገኙ 

አመራሮች በቁጥር 

24   12 12    

1.1.2 በAcademic Activities 

በሁሇተኛ ዱግሪ አዱስ አበባ 

ዩኒቨርስቲ የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት 

በሶስት የሁሇተኛ ዱግሪ ኘሮግራሞች 

ሊይ ከቁርኝት አጋሩ ጋር ውሌ 

የማሻሻሌና ከአ/አ ቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩት የፋይናንስ ስምምነት 

በማዴረግ 21 የኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች በmineral processing, 

industrial system and innovation እና 

mechanical design ትምህርታቸውን 

ትምህርት የጀመሩ 

ተማሪዎች 

በቁጥር 

21  21      
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ተ.ቁ 
ኘሮጀክት 

ዝርዝር 
የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

መሇኪያ 

 

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዕቅዴ 

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ መግሇጫ 

እንዱጀምሩ ማዴረግ 

  1.1.3. በህንዴ አገር በሚሠጡ 

በስምንት ዒይነት/metrology and 

calibration, CNC programming, 

metal forming, melting and 

casting, cnviromental issues, 

heat treatments, industrial 

failures and basic electronics 

ስሌጠና 32 ሠራተኞችን 

በመመሌመሌ ስሌጠና እንዱያገኙ 

ማዴረግ 

ስሌጠና ያገኙ 

ባሇሙያዎች 

በቁጥር 

32  8 12 12    

1.2 የአሠራር ስርዒት ዝርጋታን 

በተመሇከተ፡ 

         

1.2.1 የጥራት ስራ አመራር ስርዒትን 

ተግባራዊ ከማዴረግ አንፃር 

         

ዝርዝር ተግባራትና የተሇያዩ 

ፎርማቶችን የማዘጋጀትና የማጣራት 

ስራ በማጠናቀቅ ወዯ ትግበራ 

መግባት፣ 

በመቶኛ 100  75 80 85 95 100  
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ተ.ቁ 
ኘሮጀክት 

ዝርዝር 
የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

መሇኪያ 

 

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዕቅዴ 

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ መግሇጫ 

  በውስጥ ኦዱት ስሌጠና በመውሰዴ 

የክትትሌና የግምገማ ስራ ማከናወን፣ 

በመቶኛ 100   25 50 75 100  

1.2.2 የዲታ ቤዝ አሠራርን 

ከመተግበር አንፃር 

         

Industrial data base, expert data 

base, facility data base የዱዛይን 

ስራውን በማጠናቀቅና ባሇሙያዎችን 

በማሠሌጠን የሙከራ ተግባራት 

መጀመር፣   

በመቶኛ 100   30 50 70 100  

1.2.3. የኢንትራኔት ሌማት ስራን 

በተመሇከተ የዱዛይንና የኘሮቶታይኘ 

ስራውን በማጠናቀቅ ስሌጠና መስጠት 

ወዯ ትግበራ መግባት፣ 

በመቶኛ 100    100    

1.3 የኢንስቲትዩቱ የቪዱዮ 

ኮንፈረንስ፣ የህንፃ፣  የወርክሾፕና 

የተሇያዩ ሊብራቶሪ ግንባታ 

በተመሇከተ፡ 
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ተ.ቁ 
ኘሮጀክት 

ዝርዝር 
የሚከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት 

መሇኪያ 

 

የ2ኛ 

ግማሽ 

ዒመት 

ዕቅዴ 

ጥ የ መ ሚ ግ ሰ መግሇጫ 

  1.3.1 የተጠናቀቀውን ቀሊሌ የቢሮ 

ግንባታ የስሌክ መስመርና 

የኢንተርኔት መስመር ዝርጋታ 

ማጠናቀቅ፤   

በመቶኛ 100   100     

1.3.2 ሇቪዴዮ ኮንፈረንስ ክፍሌ 

ሇማዯራጀት የጨረታ ሰነዴና 

አሸናፊዎችን የመምረጥ ስራ 

በማከናወን ግንባታው ማጠናቀቅ፣ 

በመቶኛ 100  30 70 100    

1.3.3 ሇአዱሱ የሊብራቶሪና 

የማሰሌጠኛ ህንፃ ግንባታ ስራ 

ሇዱዛይን ስራ የጨረታ ሰነዴ 

ማዘጋጀትና ዱዛይኑን ማጠናቀቅ   

በመቶኛ 100 

 

 

  25 50 75 100  

1.4 ሇሊብራቶሪና ሇወርክሾኘ 

መሣሪዎችና ማሽኖች ግዥ ዝርዝር 

የቴክኒካሌ ሰነዴና የጨረታ ሰነዴ 

አዘጋጅቶ በማጠናቀቅ፣ 

በቁጥር 1  1      

1.4.1. ዒሇም አቀፍ ግሌፅ ጨረታ 

እንዱወጣ በማዴረግ የጨረታውን ስራ 

ማስጀመር፣ 

በመቶኛ 100   25 25 50   
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3. በሥራ ሂዯት ያጋጠሙ ችግሮችና በቀጣይ መፍትሄ የሚፈሌጉ ጉዲዮች 

 የኢንስቲትዩቱ ውስጣዊ ቁሌፍ ችግሮች/ማነቆዎች  

 በተቋሙ በሙለ ቁመና ኢንደስትሪዎችን ሇመዯገፍ የሰው ሃይሌ እጥረትና በገበያ ሊይ 

በሚፈሇገው ዯረጃ አሇማግኘት፣ 

 የኢንስቲትዩቱ የዯመወዝ ስኬሌ አነስተኛ በመሆኑ ያሇውን የሰው ሃይሌ ሇማቆየትም ሆነ ሌምዴ 

ያሊቸውን ሇመቅጠር ክፍተት መፍጠሩ፣ 

 የምርምር ሥራውን ሇማበረታታት የማበረታቻ ሥርዒት አሇመኖር፣ 

 የቢሮና የሊብራቶሪ ፋሲሉቴሽንና ወርክሾኘ ንዐስ ዘርፉ ከሚፈሌገው አቅም አንፃር ያሇመኖር፣ 

 በንዐስ ዘርፉ ያለ ኢንደስትሪዎችን ሇመዯገፍ በቂ ተሽከርካሪ ያሇመኖርና ያለትም 

ተሽከርካሪዎች አብዛኛዎቹ ከሃያ ዒመት በሊይ ያገሇገለ መሆናቸው፣ 

 የንዐስ ዘርን ሌማት በሚዯግፉ አስፈጻሚ አካሊት መካከሌ ባሇ የቅንጅታዊ አሰራር ጉዴሇት 

ያሇውና የኢንስቲትዩቱ የውስጥ አቅም ውስንነት ምክንያት የንዐስ ዘርፉ የምርትም ሆነ የአቅም 

አጠቃቀም ዕዴገት በሚፈሇገው ዯረጃ አሇማዯግ ናቸው፡፡  

 በንዐስ ዘርፉ ያጋጠሙ ችግሮች/ማነቆዎች  

በሁሇተኛው የዕትዕ ዘመን ንዐስ ዘርፋ በአዱስ ኢንቨስትመንትና በነባር ኢንደስትሪዎች የማምረት አቅም 

230 ቢሉየን ብር በሊይ የዯረሰ ቢሆንም የአምራች ኢንደስትሪዎች አቅም ከ20-30 በመቶ በመሆኑ 

በትራንስፎርሜሽን ዕቅደ የተቀመጡ ግቦችን ሇማስመዝገብ የኢንደስትሪው ምርትና ምርታማነት ሊይ 

አለታዊ ተጽእኖ አሳዴራሌ ሇዚህም በዋናነት ፡-  

 ኢንደስትሪዎች የውጭ ምንዛሪ  በበቂ ሁኔታ ማግኘት አሇመቻሌ፤  

 የኃይሌ አቅርቦትና መቆራረጥ ችግር፤ 

 የግብዒት አቅርቦት ችግር፤ 

 የፋይናንስ አቅርቦት ችግር፣ 

 Supplier credit ሇአገር ውስጥ ባሇሃብት የተከሇከሇ መሆን፣ 

 የኮንትሮባንዴ መስፋፋትና በአገር ውስጥ ምርት ሊይ የፈጠረው የገበያ ችግር፣  

 የመንግስት የቀረጥና የጉምሩክ ህጎችና አሠራሮች ችግር፤ 

 በአሁኑ ወቅት እየተፈጠረ ያሇው የኢንደስትሪ ሰሊም ችግር የሚጠቀሱ አበይት ጉዲዮች ሊይ 

ሉሠራ ይገባሌ፡፡  
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4. የዕቅዴ ማስፈፀሚያ ስሌቶች 

4.1. ስሌቶች 

በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ንዐስ ዘርፍ የምርት መጠን ጥራትና ምርታማነትን ሇማሳዯግ፤ገቢ 

ምርቶችን መተካት እና የገበያ መዲረሻን ሇማስፋት፣ የዱዛይንና የማኑፋክቸሪንግ አቅም በመገንባት 

በሀገር ውስጥ በሚመረት ምርት ላልች ኢንደስትሪዎችን ሇመዯገፍና በበጀት ዒመቱ የተቀመጠሇትን 

የኤክስፖርት ግብ ሇማሳካት ከባሇዴርሻ አካሊትና አጋር ዴርጅቶች ጋር በቅንጅትና በመተባበር ይሠራሌ፡፡ 

በዚህም መሠረት፡- 

1. ከክሌሌ የኢንደስትሪ ቢሮዎች ጋር በየክሌለና በሁሇቱ ከተማ መስተዲዴሮች የሚገኙ 

ኢንደስትሪዎችን በቅርበት ከመዯገፍ አንጻር የአቅም ግንባታ ስራዎችን በመስራት የቅርብ ክትትሌ 

በማዴረግ ዴጋፍ እንዱሰጡ ማስቻሌ፡፡ በተጨማሪም የአነስተኛ ኢንደስትሪዎችና የመካከሇኛና 

ከፍተኛ ኢንደስትሪዎችን በምርትና በግብዒት ሇማስተሳሰር ከኢንደስትሪ ቢሮዎች በተጨማሪ 

ከክሌሌና ከፌዯራሌ አ/መ/ኢ/ኤጀንሲዎች እንዱሁም የሰሇጠነና ብቁ የሰው ኃይሌ ሇንዐስ ዘርፉ 

ኢንደስትሪ ከማቅረብ አንጻር ከፌዯራሌና ከክሌሌ የቴ/ሙ/ት/ሥ/ኤጀንሲዎች፣ ከሙያ ብቃት 

ምዘናና ማረጋገጫ ማዕከሊትና ከዩኒቨርሲቲዎች ጋር፣  

2. የንዐስ ዘርፉን ምርታማነትና ጥራትን ከማሳዯግ አንጻር ከአምራቾች፣ ከጥራት መሰረተ ሌማት 

ተቋማት፣ ከንዐስ ዘርፉ አምራቾች ማህበር፣ ከሰራተኛ ማህበራት፣ ከፋይናንስ ተቋማት፣ 

ከልጅስቲክስ ተቋማት፣ ከጥሬ ዕቃ አቅራቢ ዴርጅቶች፣ ከገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን፣ 

ከኢትዮጵያ ኤላክትሪክ ኃይሌ ኮርፖሬሽን ጋር፣ 

3. አዲዱስ ፕሮጀክቶችን ከመቅረጽና በትግበራ ሊይ ያለትን ከመዯገፍ አንጻር ከክሌሌ የመሬት 

አስተዲዯር ቢሮዎች፣ ከግሌና የመንግስት የፕሮጀክት አማካሪ ተቋማት ጋር፣ 

4. በምርምርና ምርት ሌማት ዙሪያ ከዩኒቨርስቲዎች፣ ከቴ/ሙ/ት/ሥሌጠና ኢንስቲትዩት፣ ትኩረት 

ከተሰጣቸው የኢንደስትሪ ዘርፎች ጋር፣ 

5. የኤክስፖርት ግብን ከማሳካት አንጻር ከውጭ ጉዲይ ሚኒስቴር፣ ከአጎራባች ሀገሮች ኢምባሲዎችና 

ቆንጽሊዎች፣ ከንግዴ ምክር ቤትና ከብሔራዊ ባንክ ጋር ትኩረት በመስጠት በቅንጅት ይሰራሌ፡፡ 

6. የኢንስቲትዩቱን የመፈጸምና የማስፈጸም አቅም ሇማጎሌበት የቁርኝት (Twinning) ፕሮግራምን 

በመጠቀም አቅምን ማጏሌበት፡፡ 

7. የሌማታዊ አስተሳሰብ የበሊይነትን ሇማስፈንና የኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትን ሇመናዴ በንኡስ 

ዘርፉ የሚታዩ መገሇጫዎችን በመሇየት በየዯረጃው ሇሚገኘው አመራርና ፈጻሚ ግንዛቤን 

ማስጨበጥና ግሌጸኝነትን በመፍጠር የመታገያ ስሌት ይነዯፋሌ፡፡ 

8. የምርምር ስራውን በሊቀ ዯረጃ ሇመምራት የሚያስችሌ አዱስ የተመራማሪዎች አዯረጃጀት 

ተግባራዊ ማዴረግ፣ 



31 

 

9. ሁለም የኢንስቲትዩቱ ሠራተኞችና የሥራ ኃሊፊዎች እንዱሁም የዘርፉ ተዋናዮችና የተሇያዩ 

ባሇዴርሻ አካሊት በተቀናጀ ሁኔታ የተጣለ ግቦችን ማሳካት በሚያስችሌ ዯረጃ እንዱንቀሳቀሱ 

መጠነ ሰፊ የሆነ የቅስቀሳ ሥራ መሥራት፣ 

10.  አነስተኛና ታዲጊ መካከሇኛ  ወዯ መካከሇኛ ኢንደስትሪዎች እንዱያዴጉ ተከታታነት ያሇው ዴጋፍ 

ይሰጣሌ፡፡ 

11.  የዩንቨርሲቲ ኢንደስትሪ ትስስርን ቀጠናዊ የትስስር ፎረሞችን በመመስረት ወዯ ተግባር 

እነዱሸጋገሩ ይዯረጋሌ፡፡ 

12.  ካይዘንን እንዯ አቅም ግንባታና የግንኙነት ትስስር በማየት የማስተሊሇፍ ስራ ይሠራሌ፡፡ 

4.2. የተፈቀዯ በጀት 

የ2011 በጀት ዒመት ዕቅዴን ተግባራዊ ሇማዴረግ በዋናነት በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ንዐስ ዘርፍ 

የታቀደትን ግቦች ሇማሳካት ሇአራት ፕሮግራሞችና በስራቸው ሊለ ሰባት ዋና ተግባራት  በመዯበኛ 

በጀት ብር 31.7 ሚሉዮን እና በካፒታሌ በጀት ሇቁርኝት ፕሮጀክት ትግበራ  70 ሚሉዮን  

በአጠቃሊይ 101.7 ሚሉዮን ብር ስራ ሊይ እንዱውሌ ከመንግስት ግምጃ ቤት ተፈቅዶሌ፡፡ በዚሁም 

መሠረት የኘሮግራም በጀትን በዕቅዴ ሇመምራት የተዘጋጀው የኘሮግራም በጀት ዴርጊት መርሃ ግብር 

ከኘሮግራምና ውጤት አንፃር በማስተሳሰር በመጀመሪያው ግማሽ ዒመት የነበረውን የ25 በመቶ 

ዝቅተኛ አፈፃፀም ሇማሻሻሌ በኘሮግራም በጀት አስተዲዯር ዯንብ መሠረት ተግባራዊ በማዴረግ 

የግምገማ ስርዒቱ ተጠናክሮ ይቀጥሊሌ፡፡ 

5. የዕቅዴ አፈጻጸም ክትትሌና ግምገማ ሥርዒት 

 የዕቅደን ዒሊማና ዝርዝር ግቦች በማሳካቱ ሂዯት በየበጀት ዒመቱ በመርሃ-ግብር የተሇዩ ዝርዝር 

ተግባራት የሚፈሇገውን ዉጤት በሚጠበቀው ሌክ እያስገኙ ስሇመሆናቸዉ ሇማረጋገጥ 

በየዯረጃው የክትትሌና ግምገማ ተግባራት ይከናወናለ፡፡  
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የክትትሌና የግምገማ ሥርዒት ማሳያ 

ተ.

ቁ 

ክትትሌና ግምገማ 

የሚያዯርጉ አካሊት 
ክትትሌና ግምገማ የሚዯረጉ ተግባራት/ግቦች አመሌካች / indicators ዘዳ የጊዜ ሰላዲ 

1 

የሚ/ር መስሪያ ቤቱ የበሊይ  

ኃሊፊዎችና  

 የንዐስ ዘርፉ የሌማት ዕቅዴ አቅጣጫዎችና 

የምርትና ምርታማነት ግቦች፤ 

 የኢንስቲትዩቱ የዴጋፍ አፈፃፀም፤ 

 የቅንጅትዊ ሥራዎች አፈፃፀም፤ 

 የንዐስ ዘርፉ ባሇሃብቶች፣ማህበርና አመራሮች 

እንዱሁም ሠራተኞችና ባሇሙያዎች ያሇበት 

ሁኔታ (አፈፃፀም)፤ 

ከዕቅዴ አፈፃፀሞች የሚገኙ  

ውጤቶች፣ 

በሚቀርቡ ሪፖርቶች ሊይ 

በመንተራስ ስብሰባ 

በማዴረግ፣ 
 በየወሩ፣ 

 በየሦስት ወሩ፣ 

 በግማሽ ዒመቱ፣ 

 

በአካሌ በሥራ ቦታ ሊይ 

በመገኘት፣ 

2 የንግዴና ኢንደስትሪ ጉዲዮች 

ቋሚ ኮሚቴ፤የንዐስ ዘርፋ 

የባሇዴርሻ አካሊትና 

ባሇሃብቶች፣ 

 የንዐስ ዘርፉ የሌማት ዕቅዴ አቅጣጫዎችና 

የምርትና ምርታማነት ግቦች፤ 

 የኢንስቲትዩቱ የዴጋፍ አፈፃፀም፤ 

 የቅንጅትዊ ሥራዎች አፈፃፀም፤ 

 የንዐስ ዘርፉ ባሇሃብቶች፣ማህበርና አመራሮች 

እንዱሁም ሠራተኞችና ባሇሙያዎች ያሇበት 

ሁኔታ (አፈፃፀም)፤ 

ከዕቅዴ አፈፃፀሞች የሚገኙ  

ውጤቶች፣ 

በሚቀርቡ ሪፖርቶች ሊይ 

በመንተራስ ስብሰባ 

በማዴረግ፣ 

 

 በየሦስት ወሩ፣ 

 በግማሽ ዒመቱ፣ 
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3 እያንዲንደ ዲይሬክቶሬትና 

የሥራ ክፍሌ 
እንደሁምበየሥራ ክፍለ 

በተቋቋሙ የሌማት ቡዴኖች 

 በየበጀት ዒመቱ የሚከናወኑ ተግባራት በዕቅዴ 

ሊይ በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት የንዐስ 

ዘርፉን ቀጣይነት ያሇው አስተማማኝ ሌማት 

በሚገባ በሚያሳካ መሌኩ መሆኑን የማረጋገጥ፤ 

 በየበጀት ዒመቱ በየዯረጃው የኢንስቲትዩቱ ሥራ 

ኃሊፊዎችም ሆነ ሠራተኛ ክህልት፣ከአመሇካከትና 

ከአቅሪቦት አንፃር ዕቅደን ሇማሳካት ያሊቸዉን 

ዝግጁነት የማረጋጥ፤ 

 በተሇያዩ ዯረጃ ከሚገኙ የባሇዴርሻ አካሊት ጋር  

ያሇውን ቅንጅታዊ ሥራ አስመሌክቶ፤ 

እያንዲንደን ግብ ከሚያሳኩ 

ተግባራት የሚጠበቅ ውጤት 

በየበጀት ዒመቱ በሚዘጋጁ 

ዝርዝር ዝርዝር የዴጋፍ 

መርሃ-ግብር ሠነዴ ሊይ 

የተቀመጡትን መሠረት 

በማዴረግ፣ 

እያንዲንደ ሰራተኛ 

የሚያቀርበውን 

የክንውን ሪፖርት፣ 

በአካሌ በሥራ ቦታ 

በመገኘት በማመሳከር፣ 

በበጀት ዒመት፡- 

 በየዕሇቱ፣ 

 በየሳምንቱ፣ 

 በየወሩ፣ 

 በየሩብዒመቱ፣ 
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6. ዘርፈ- ብዙ ጉዲዩች 

ዘርፈ ብዙ ጉዲዩችን በተመሇከተ በሌማት ዴርጅቶች በዕቅዴ ዘመኑ የሚሰሩ ዋና ዋና ጉዲዩች 

እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

6.1. ሥርዒተ- ጾታ ጉዲዮችን በተመሇከተ 

1. የሴቶችና የወጣቶች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ሇማጎሌበት የሚያስችለ የክትትሌና የዴጋፍ 

ሥራዎችን መሥራት፣  

2. ሴቶችንና ወጣቶችን በማብቃት በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊና በፖሇቲካዊ ዘርፎች ተሳታፊና 

ተጠቃሚ ኢንዱሆኑ ማዴረግ፣   

3. በየሥዒተ-ጾታ ማካተቻ የትግበራ ማኑዋሌ መሠረት የሚከናወኑ ተግባራትን ተፈጻሚነትና 

ውጤት ሇማሳየት የሚያስችሌ ክትትሌ፣ ዴጋፍና ግምገማ በየወቅቱ ማከናወን፣ 

4. የሴቶችንና የወጣቶችን ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት የሚያረግጡ የሌማት ስራዎችን ማከናወን፣ 

5. በንዐስ ዘርፋ የሴቶችን ተጠቃሚነት የሚያረግጡና የአቅም ግንባታ ስራዎችን በንዐስ ዘርፋ 

ኢንደስትሪዎች ተግባራዊ ማዴረግ፣ 

6.2.  የአካሌ ጉዯተኞችን በተመሇከተ 

የሌማት ዴርጅቶች ሇአካባቢ ጥበቃ ስራዎች በዕቅዴ እንዱይዙ ተዯርጎ በአፈፃፀሙ ሊይ ክትትሌ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

1. ሇአካሌ ጉዲተኞች ምቹ የስራ ከባቢ የመፍጠር ስራ ማከናወን፣ 

2. የአካሌ ጉዲተኞችን ተጠቃሚነት ሇማጎሌበት የሚያስችለ የክትትሌና የዴጋፍ ሥራዎችን 

አንዱሁም የምርት ሌማት ስራዎችን አካሌ ጉዲተኞችን የሚዯግፋ እንዱሆኑ መሥራት፣ 

6.3. ኤች.አይ.ቪ ኤዴስ መከሊከሌና መቆጣጠር በተመሇከተ 

1. በኢንስቲትዩቱ ኤች አይ ቪ ኤዴስን የመከሊከሌና የመቆጣጠር ሥራዎችን ክንዋኔ ማስቀጠሌ   

 ሇመከሊከለ ስራ አስፈሊጊ የሆኑ ቁሳቁሶችን ማቅረብ  

 የግንዛቤ ማስጨበጫ መዴረክን ማስፋት እና ማጠናከር  

 በኤች አይ ቪ ኤዴስ ዙሪያየሚመጡ ሌዩ ሌዩ ወቅታዊ መረጃዎችን (በራሪ ወረቀቶች' 

መጽሄቶች'ፖስተሮቸ ወዘተ)ሰራተኞችተዯራሽ ማዴረግና መሌእክትአዘሌ የሆኑ 

ቢሌቦርድችንእንዱዘጋጁ ማዴረግ:: 
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 በፈቃዯኝነት ሊይየተመሰረተኤች አይ ቪ ኤዴስምክርና ምርመራ ( VCT) አገሌግልት 

ሇሰራተኞች መስጠት:: 

2. የዴጋፍና የእንክብካቤ ተግባርን ማከናወን 

 በኢንስቲትዩቱ የተጠናከረ የኤዴስ ፈንዴ እንዱኖር በማዴረግ ከቫይረሱ ጋር ሇሚኖሩና 

ዴጋፍ ሇሚያስፈሌጋቸው ቋሚ  ዴጋፍ መስጠት እንዱቻሌ  በመቅረፅ የገቢ ማጠናከሪያ 

መንገድችን ማፈሊሇግና መዯገፍ ፡፡ 

 ከቫይረሱ ጋር ሇሚኖሩ ሰራተኞች እንዯአስፈሊጊነቱ የምክር እና  የፀረኤች አይ ቪ ኤዴስ 

ህክምና (ART) አገሌግልት እንዱያገኙ ማዴረግ:: 

3. ክትትሌና የግምገማ ተግባርን ማከናወን  

 የኢንስቲትዩቱ የፀረ ኤች አይ ቪ ኤዴስ ሃይሌ አመታዊ  የስራ ዕቅዴን መወያየትና 

መገምገም:: 

 የኢንስቲትዩቱ የፀረ ኤች አይ ቪ ኤዴስ ግብረሃይሌን የሶስት (3) ወር የስራ አፈፃፀም 

ዏቅዴ ሪፖርት ሊይ መወያየትና የማሻሻያ ሃሳቦችን ማስቀመጥ:: 


