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 መግቢያ 

 

አገራችንን በ2017 ዒ.ም መካከሇኛ ገቢ ካሊቸው አገሮች ተርታ ሇማሰሇፍ፣ ከ40 እስከ 50 ዒመታት 

ባለት ጊዜያት ውስጥ ዯግሞ በኢንደስትሪ የዲበረች፣ በኢኮኖሚ የበሇጸገችና ሇዜጎቿ ከፍተኛ ገቢ 

የምታስገኝ ዯረጃ ሊይ ሇማዴረስ የሚያስችለ የረጅምና የመካከሇኛ ጊዜ ራዕይ በመቅረፅ በመተግበር ሊይ 

ነው፡፡  

ይህን የሌማት ጉዞ በስኬት ሇማጠናቀቅ የሚያስችለ የተሇያዩ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎችም ተነዴፈው 

ሇሌማትና ዕዴገት አመቺ የሆኑ ሁኔታዎች እንዱፈጠሩ የተዯረገ ሲሆን የኢኮኖሚውን ዕዴገትና ነባራዊ 

ሁኔታ መሰረት ያዯረጉ የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ዘመን የአምስት ዒመታት 

እቅድችና ማስፈጸሚያ መርሀ-ግብሮችም ተዘጋጅተው ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ይገኛለ፡፡ 

የኢኮኖሚው መዋቅራዊ ሇውጥ ሇማምጣት በሁሇተኛው የዕትዕ ዘመን የኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪውን 

አቅም አሟጦ ሇመጠቀም የሚያስችሌ አቅም የመፍጠር፣ ጥራት ያሇው የተጨማሪ ኢንቨስትመንት 

የመሳብ፣ ከውጭ የሚገቡ ስትራቴጂክ ምርቶችን በሀገር ውስጥ የመተካትና ዘርፉ ሇውጭ ገበያ 

የሚያቀርባቸው ምርቶች በስብጥራቸው፣ በመጠንና በያዙት የእሴት ጭማሪ መጠንም አቅጣጫ 

በማስቀመጥ ዘርፈ- ብዙ እንቅስቃሴዎች በመዯረግ ሊይ ይገኛለ፡፡ 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ሇሁለም የኢንደስትሪ ዘርፎች ዕዴገት መሠረት በመሆኑ 

በዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ ትኩረት ከተሰጣቸው ንዐስ ዘርፎች ቀዲሚው ነው፡፡  

በመሆኑም ከ2008 - 2012 የሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ የተቀመጡ የንዐስ ዘርፉን 

ግቦች ተግባራዊ ሇማዴረግ ኢንስቲትዩቱ የአምስት አመት ስትራቴጂያዊ ውጤት ተኮር ዕቅዴ (BSC) 

መሠረት የ2010 በጀት ዒመት ዕቅዴ ተዘጋጅቶ ወዯ ትግበራ ተገብቷሌ፡፡ 

በዚህ መሠረት የንዐስ ዘርፉን የ2010 በጀት ዒመት ዘጠኝ ወራት የመዯበኛ ሥራዎች ዋና ዋና ግቦች 

አፈፃፀም እንዱሁም የተገኙ ውጤቶችና ስኬቶች ትንተና ተዘጋጅቶ ቀርቧሌ፡፡ 
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 አጭር ተዋጽኦ (Executive summery) 

የአገራችንን የህዲሴ ጉዞና መዋቅራዊ የኢኮኖሚ ሽግግር ሇማሳሇጥና የተጀመረውን ሁለ አቀፍ የሌማት 

እንቅስቃሴ ከዲር ሇማዴረስ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ንዐስ ዘርፍ ሌማት ከፍተኛ ዴርሻ ያሇው 

መሆኑ ግሌፅ ነው፡፡ይህንን አገራዊ ኃሊፊነቱን በብቃት መወጣት የሚያስችሌ “አገራችን በ2017 በአፍሪካ 

ቀዲሚ በዒሇም አቀፍ ተወዲዲሪ የሆነ ቀሊሌ የብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ በመገንባት፣ 

ሇከባዴ ኢንደስትሪ ሌማት መሠረት መጣሌ” የሚሌ አገራዊ ራዕይን በመሰነቅ እንቅስቃሴ እየተዯረገ 

ይገኛሌ፡፡ 

ይህንን ራዕይ እውን ሇማዴረግ መንግሥት በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ሌማት ዘርፍ 

ሇተሰማሩ ኩባንያዎች ተመጣጣኝ የማበረታቻ ሥርዒቶችን በመዘርጋት ተግባራዊ በማዴረግ ሊይ የሚገኝ 

ሲሆን፣ ኢንቨስትመንቱም ምቹ አማራጮችን በማዘጋጀት እንዱተገበር ያሌተቋረጠ ጥረት እየተዯረገ 

ነው፡፡  

በሁለም የምርት ዘርፎች ማሇትም በአርማታ፣ በስቲሌና ፕሮፋይሌ፣ በማሽነሪና ኢኩዩፕመንት፣ 

በአውቶሞቲቭ ኢንደስትሪ፣ በአለሙኒየም ፕሮፋይሌ፣ በኤላክትሮኒክስና ኤላክትሪካሌ ኢንቨስትመንት 

ተሰማርተው የሚገኙ ኩባንያዎች ውስጥ 131 ኢንደስትሪዎችን በመሇየት ኢንስቲትዩቱ ኢንደስትሪውን 

የመዯገፍና የተሇያዩ የአቅም ግንባታ ሥራዎችን በማከናወን ሊይ ነው፡፡   

በንዐስ ዘርፉ ከሚገኙ ኢንደስትሪዎች መካከሌ በምርት መጠናቸው ከፍተኛ ዴርሻ ያሊቸው በተሇይም  

ሇመሠረተ ሌማት ግንባታው በግብአትነት ጥቅም ሊይ በመዋሌ ጉሌህ ዴርሻ ሊሇው የአርማታ ብረት፣ 

ቶቦሊሬ እና የቤት ክዲን ቆርቆሮ ምርቶች በማምረት አቅማቸው የተሻሇ ዯረጃ ማዴረስ ተችሎሌ፡፡ 

የብረት ማዕዴናትን በማሌማት ሇአገር ውስጥ ምርት መጠቀም ቁመና ሊይ ሇመዴረስ ጥናቶች 

ተከናውነው ወዯ ቀጣይ ምዕራፍ ሇመሸጋገር የተሇያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ሲሆን፣  በአገር ውስጥ 

በውስን መጠን ያሇውን የውዴቅዲቂ ብረታ ብረቶችን ወዯ ምርት ሇመቀየር በተዯረገው ጥረት የአርማታ 

ብረት፣ የአለሚኒየም፣ የኮፐር፣ የኤላክትሪክና የቴላኮም ኬብልችን የሚያመርቱና የአገሪቱን ፍሊጎት 

ማሟሊት የሚችለ ኢንደስትሪዎች በመፈጠራቸው በግብአት ሊይ የሚታዩ ክፍተቶችን በተወሰነ ዯረጃም 

ቢሆን ሇመቅረፍ ጥረት ተዯርጓሌ፡፡ 

በመንግሥት የሚካሄደ አገራዊ የመሠረተ ሌማት ግንባታ፣ የግሌ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችና 

ሇመሊው ህብረተሰብ ፍሊጎት ሇማሟሊት በኮንስትራክሽን ግብዒት በ2009 በጀት ዒመት 2.33 ሚሉዮን 

ቶን የማምረት አቅም ነበር፡፡ 

 በ2010 በጀት ዒመቱ አጋማሽ 3.96 ሚሉዮን ቶን የተዯረሰ ሲሆን በፕሮጀክት ሊይ ያለ ዴርጅቶች ወዯ 

ማምረት ከተሸጋገሩ ተጨማሪ 2.026 ሚሉዮን ቶን የማምረት አቅም መፍጠር የሚችሌ ሲሆን 

በአጠቃሊይ 5.986 ሚሉዮን ቶን አቅም ዯረጃ ሊይ ይዯረሳሌ፡፡  
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በመሠረታዊ ብረታ ብረት በኘሮጀክት ሊይ ያለና በአሁኑ ወቅት ወዯ ምርት የገቡ የአርማታ አምራች 

ኢንደስትሪዎች ብቻ በ2010 ወዯ 3.873 ሚሉዮን ቶን፣ በቶቦሊሬ 1.313 ሚሉዮን  ቶን፣ በአሌሙኒየም   

11,176 ቶን አቅም የሚፈጠር በመሆኑ አቅምና ፍሊጏት የተጣጣመበት ዯረጃ ሊይ የሚዯረስ ሲሆን  

አቅሙን ሇመጠቀም እንዱቻሌ በቂ የጥሬ ዕቃ አቅርቦት ሊይ መስራት ይጠይቃሌ፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በአርማታ ብረት፣ በቶቦሊሬ፣ በቆርቆሮና በሚስማር ምርቶች ሙለ በሙለ በሚባሌ ዯረጃ 

አገራዊ አቅም የተፈጠረበት ዯረጃ ሊይ መዴረስ ተችሎሌ፡፡ 

በኢንጂነሪንግ ምርቶች በተሇይ በተሽከርካሪና በላልች ተሽከርካሪ 52 ኩባንያዎች የተፈጠሩ ሲሆን 

በአውቶሞቲቭ በቁጥር 24,650፣ ባሇሶስት እግር በቁጥር 35,400፣ ባሇሁሇት እግር በቁጥር 103,307 

በትራክ በቁጥር 3,715፣ በትሬሇር በቁጥር 18,651 አቅም ያሇ ሲሆን በተሇይ በኘሮጀክት ሊይ ያለ 

ሙለ ሇሙለ ወዯ ማምረት ሲሸጋገሩ በተሽከርካሪ መሇዋወጫ 60,300 ቶን፣ ባሇሶስት እግር 4,200 

በቁጥር፣ባሇሁሇት እግር በቁጥር 70,000፣ ከባዴ የዯረቅና የፍሳሽ ጭነት በቁጥር 270 እንዱሁም 

በትሬሇር በቁጥር 2,270 ተጨማሪ አቅም ሊይ ይዯረሳሌ፡፡   

በላሊ በኩሌ 2,000 የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችን የመገጣጠም አቅም የተፈጠረና 5,000 ያህሌ የእርሻ 

መሳሪያዎችን ወይም ትራክተሮችንና 4,000 የሚዯርሱ ተቀጥሊዎቻቸውን፣ የተሇያዩ ማሽነሪና 

ኢኩዩኘመንት 8,305 ቶን እና በቁጥር 1.176 ሚሉዮን እንዱሁም የመሇዋወጫ ግብዒትን የሚያቀርቡ 

24 ኢንደስትሪዎች በቁጥር 2.4 ሚሉዮን በሊይ እንዱሁም 6,212 በቶን አቅም ያሊቸው በመሆኑ 

በግብዒት አቅርቦቱ ያሇውን ክፍተት ሇመሙሊት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያዯረገ ከመሆኑም በተጨማሪ 

በዘርፉ ከፍተኛ የቴክኖልጂ ሽግግር አቅም እየተፈጠረ መሆኑ መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡  

የኤላክትሮኒክስና የኤላክትሪክ ዕቃዎችን በተመሇከተም የኤላክትሪክ ትራንስፎርመሮችን፣ የኤላክትሪክ 

መቆጣጠሪያ እና የማከፋፈያ ቦርድችና ኢኩዩፒመንቶችን፣ ባትሪዎችንና ሃይሌ የሚያጠራቅሙ 

አሌሙላተርን፣ የኤላክትሪክና የቴላኮሙዩኒኬሽን ኬብልችን በማምረት ባሁኑ ጊዜ ገቢ ምርቶችን 

ሙለ በሙለ ሇመተካት የተቻሇበት አቅም ተፈጥሯሌ፡፡ 

 ከዚህም ላሊ የቤት ውስጥ የኤላክትሪክ ማብሰያዎችን፣ ማሞቅያዎችና ላልች ኢኩዩፒመንት በከፍተኛ 

አቅም እስከ 2.7 ሚሉዮን በቁጥር ሇማምረት የሚያስችሌ ፋብሪካዎች በአገር ውስጥ መፈጠራቸው ገቢ 

ምርቶችን ሇመተካት የተዯረጉ ጥረቶች አካሌ ናቸው፡፡ 

ሞባይልችን በአገር ውስጥ የሚገጣጥሙ ከ11 በሊይ ፋብሪካዎች መኖራቸውና ባሁኑ ወቅት የአገር 

ውሰጥ ፍሊጎትን ከማሟሊት አሌፎ ኤክስፖርት በማዴረግ የውጪ ምንዛሬን ምንጭ መሆኑንና 

የቴላቪዥን መገጣጠሚያ ፋብሪካም ከ16 በሊይ አምራች ፋብሪካዎች መኖራቸውና በስፋት መገጣጠም 

መጀመሩ፣ የኮምፒዩተርና ተያያዥ የቢሮ ዕቃዎችን ሇማምረት አቅም እየተፈጠረ መሆኑ በመሌካም 

አፈፃፀም የሚጠቀሱ ተግባራት ናቸው፡፡ 
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በተሇይ በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ በፕሮጀክት ሊይ ያለ ዴርጅቶች ወዯ ማምረት ከተሸጋገሩ 

ተጨማሪ ቴላቪዥን ስፒከር በቁጥር 47,538፣ የሞባይሌ፣ ታብላትና ስማርት ሰዒት በቁጥር 

86,6540፣ የሴክዩሪቲ ካሜራ በቁጥር 60 ሺህ እንዱሁም የኬብሌና የታወር ማምረቻ 2ዏ3,84ዏ ቶን 

ተጨማሪ አቅም ይፈጠራሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ በንዐስ ዘርፉ ያሇው ኢንቨስትመንት እየተስፋፋ የመጣ በመሆኑ በተሇይ የውጭ ምንዛሬ 

ፍሊጏቱ፣ የጥሬ ዕቃ አቅርቦቱ፣ የኤላክትሪክ ኃይሌ አቅርቦቱ በተመጣጣኝ ፍሊጏት ሊይ ተዯራሽ 

የሚሆን ከሆነ ገቢ ምርቶችን በመተካትና የውጭ ምንዛሬን ማዲን ይቻሊሌ፡፡ በእነዚህ ማነቆዎች ውስጥ 

ሆኖ ኢንደስትሪዎች መስራት ከሚገባቸው ባነሰ በአማካይ በ43.96 በመቶ የአቅም አጠቃቀም 15.38 

ቢሉዮን ብር ወይም 600 ሚሉዮን ድሊር በሊይ የውጭ ምንዛሬ ማዲን ተችሎሌ፡፡ የአቅርቦት ችግር 

ከተፈታ ካሇው አቅም አንፃር በግማሽ ዒመቱ የወጣውን የገቢ ምርት 1.4 ቢሉየን የአሜሪካ ድሊር 

የውጭ ምንዛሬ መጠን ውስጥ በ75 በመቶ አቅም ኢንደስትሪዎቹ ቢያመርቱ ከወጣው የውጭ ምንዛሬ 

25 በመቶውን በተጨማሪ ማዲን ይቻሊሌ፡፡    
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              የ2010 በጀት የዘጠኝ ወራት የአበይት ተግባራት ዕቅዴ አፈፃፀም 

ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

1 
የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪ ኢንቨስትመንትን ማሳዯግ 

       

1.1. 
የኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶች 

መረጃዎችን ማዘጋጀት 

       

1.1.1. 
ሇባሇሃብቱ  ሉሰራጩ  የሚችለ 

የተሇያዩ  መረጃዎችን ማዯራጀት፣ 

       

 የኢንቨስትመንት መረጃ ማዘጋጀት እና 

ወቅታዊ ማዴረግ 

የኢንቨስትመንት መረጃ በማዘጋጀት እና ወቅታዊ 

በማዴረግ ተዯራጅተዋሌ፡፡ 

በቁጥር 30 20 15 75  

መረጃዎችን በማሰባሰብና በማዯራጀት 

ሇተጠቃሚው ማሰራጨት 

የተሇያዩ መረጃዎችን በማዯራጀት ሇኘሮጀክት መግሇጫ 

ግብዒትነት እንዱውለ ተዯርጓሌ፡፡  

በቁጥር 30 20 15 75  

1.1.2. የብ/ብ/ኢንጂነሪንግ  ኢንቨስትመንትን 

ማሳዯግ 

       

 ሇተሇዩ የፕሮጀክት ሃሳቦች የፕሮጀክት 

መግሇጫ ማዘጋጀት 

 የፕሮጀክት መግሇጫ እና የቅዴመ አዋጭነት ጥናት 

ሇሃያ ፕሮጀክት ሃሳቦችን በዒመቱ መጀመሪያ 

ከተሰራው ውስጥ 14 ኘሮጀክት ሃሳቦችን የመከሇስ 

ስራ ተሰርቷሌ፡፡    

 ሇአስራ አንዴ Screw፣ Electric 

Motor፣Heat Exchanger፣Belt and Roller 

conveyor ፣Leaf Spring፣Metal Reservoir & 

Tank, Kitchen sink፣ Aluminum sheet፣Honey 

processing Machine, Tweezers, pliers, 

በቁጥር 20 14 11 78.5  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

pincers and similar tools እና Automotive 

Repair equipment የፕሮጀክት ሃሳቦች የምርት 

መግሇጫ ተዘጋጅቶሊቸዋሌ፡፡  

 የፕሮጀክት መግሇጫ ከተዘጋጀሊቸዉ 

የፕሮጀክት ሃሳቦች ዉስጥ የቅዴመ-

አዋጭነት ጥናት ማዘጋጀት  

የኘሮጀክት መግሇጫ ከተዘጋጀሊቸው 11 ውስጥ ከሊይ 

የተገሇፁት የመጀመሪያው ስምንቱ የቅዴመ አዋጭነት 

ጥናት ሰነዴ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 

በቁጥር 13 11 8 72.8  

በቀረበው ጥናት ሊይ አስተያየት 

በማሰባሰብ ግብዒቶችን በማካተት 

የመጨረሻውን ሰነዴ ማዘጋጀትና 

ሇተጠቃሚው ማሰራጨት  

ኢንደስትሪ ሚኒስቴር የተሰሩ የጥናት ውጤቶችን 

ሇማስተዋወቅ ዝርዝራቸውን በጠየቀው መሰረት የ48 

ጥናት ሰነድች Summery የያዘ ሰነዴ እና በተጨማሪ 

በኢንስቲትዩቱ ዴጋፍና ክትትሌ የሚዯረግሊቸዉ 

ዴርጅቶች መረጃ በጠየቀው መሰረት መረጃው 

ተዘጋጅተው ተሌኳሌ፡፡ 

በቁጥር 15 9 48 100  

አማራጭ የፕሮጀክት/ ኢንቨስትመንት 

ዕዴልችን በማስተዋወቅ/ በማስተሊሇፍ 

አነስተኛ ፣መካከሇኛ እና የአገር 

ውስጥና የውጭ ከፍተኛ 

ኢንደስትሪዎችን/ኢንቨስትመንት 

በመሳብ ወዯ   ኢንቨስትመንት 

እንዱገቡና እንዱሸጋገሩ በማዴረግ 

ሇህብረተሰቡ የስራ ዕዴሌ መፈጠር 

 አነስተኛ ፣መካከሇኛ እና የአገር ውስጥና የውጭ 

ከፍተኛ ኢንደስትሪዎችን/ኢንቨስትመንት በመሳብ ወዯ   

ኢንቨስትመንት እንዱገቡ በማዴረግ 1010 ዜጎች 

አዲዱስ የስራ ዕዴሌ ሇህብረተሰቡ ተፈጥሯሌ፡፡ በ9 

ወሩ ክትትሌና ዴጋፍ ከተዯረገሊቸዉ ፕሮጀክቶች 

የተፈጠረ የሥራ ዕዴሌ በአባሪ 1 ተያይዟሌ፡፡   

በቁጥር 2442 1628 1010 62  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 በዘርፉ ያሇውን ክፍተት መሇየት፣ 

ክፍተቱን መሰረት ያዯረገ 

በኢንቨስትመንት ሉሸፈን የሚችሌ 

መነሻ ፕሮፖዛሌ ጥናት ማዘጋጀት 

 

 አንስቲትዩቱ በተጠራው የICT  የምክክር መዴረክ 

ሊይ በUNDO  የተጠናው የኤላክትሮኒክስና 

ኤላክትሪካሌ ረቂቅ ጥናት  ሊይ የምክክር መዴረክ 

በማዘጋጀት የተሇያዩ የሚመሇከታቸው ኢንደስትሪ 

እንዱሁም ከተሇያዩ ተቋማት ከተገኙ ባሇሙያዎች 

ጋር ውይይት በማዴረግ በጥናቱ ዙሪያ ግብዒት 

እንዱሰጥበት የማዴረግ ተግባር ተከናውኗሌ፡፡ 

 

በቁጥር 1 .75 .75 100  

የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 

ኢንቨስትመንት ሉያፋጥኑ የሚችለ  

የአዋጭነት ጥናት ማዴረግ 

 አዋጭነት ጥናት የማሳዯግ ሥራ በአንዴ የቻይና 

ካምፓኒ ተሰርቷሌ፡፡ ሇዚሁ ጥናት ግብአት የሚሆን 

መረጃ ተሰብስበዉ ሇአጥኝዉ ተሰጥቶታሌ፡፡ በዚሁ 

መሰረት የቅዯመ አዋጭነት ጥናት በአጥኝዉ 

ተጠንቶ የቀረበዉን ቅዴመ አዋጭነት ጥናት 

ሇማዲበር ዉይይት በኢንስቲትዩት ዯረጃ የተዯረገ 

ሲሆን   አዋጭነት ጥናት ሇማዴረግ አስፈሊጊ የሆኑ 

የፕሮጀክት ሳይት፣ የዉሃ አቅርቦት፣ የባቡር 

መስመር ዝርጋታ እና ወዯብ በተመሇከተ ተጨማር 

ሰርቨይ ሇማካሄዴ እና ጥናቱ እንዱሳካ አስፈሊጊ 

ሁኔታዎችን ሇመሇየት የሳይት ጉብኝት ተዯርጓሌ፡፡ 

 ከተሇያዩ የኢንስቲትዩቱ የስራ ክፍልች ከቀረቡት  

የፕሮጀክት ሃሳቦች Hot rolled and Cold rolled 

Processing plant የተመረጠ ሲሆን የአዋጭነት 

ጥናት ሇመስራት የሚያግዙ የተሇያዩ መረጃዎችን 

የመሰብሰብ ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 

በቁጥር 1 .75 .50 75 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 

 

በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ 

አዲዱስ ኢንደስትሪዎች ወዯ ዘርፉ 

እንዱሳቡ ማዴረግ 

347,678.94 ቶን 29 /ሃያ ዘጠኝ/  ፕሮጀክቶች ወዯ 

ፕሮጀክት ትግበራ ተሸጋግረዋሌ፡፡ 

በሺ በቶን 968.00 645.33 347.6

79 

53.8  

የዴጋፍ መርሃ ግብር በማዘጋጀት 

ሌማታዊ ባሇሃብቱ ወዯ ምርት 

ማምረት ተግባር በወቅቱ እንዱገባ 

መዯገፍ ማበረታታትና መከታተሌ፤ 

 በዒመቱ ክትትሌና ዴጋፍ የሚዯረግሊቸዉ 28 

ፕሮጀክቶች ተሇይተዋሌ፡፡ 

 ፕሮጀክቶችን ዴጋፍና ክትትሌ ሇማዴረግ የጉብኝት 

መርሃ ግብር በማዘጋጀት ዴርጅቶቹ ያለበትን 

ዯረጃና የሚፈሌጉትን ዴጋፍ የመሇየትና በቀጣይ 

ችግሮችን ሇመፍታት አቅጣጫ የማስቀመጥና 

ችግሮችን የመፍታት ሥራ ተሰርቷሌ፡፡ በ9 ወሩ 

ክትትሌና ዴጋፍ የተዯረገሊቸውፕሮጀክቶች በአባሪ 2 

ተያይዟሌ፡፡   

በቁጥር 56 41 41 100  

ትግበራ ሊይ የሚገኙ ፕሮጀክቶች 

በዕቅዲቸው መሠረት ወዯ ማምረት 

እንዱሸጋገሩ የተጠናከረ ዴጋፍ፣ 

ክትትሌና ግምገማ 

 1039145.76ቶን የማምረት አቅም ያሊቸዉ 25 /ሃያ 

አምስት/ ፕሮጀክቶች ወዯ ማምረት ተሸጋግሯሌ፡፡ 

በ9 ወሩ ወዯ ማምረት የተሸጋገሩ ፕሮጀክቶች 

በአባሪ 3 ተያይዟሌ፡፡   

በሺ በቶን 

1300 1100 
1039.1

45 
94.46 

 

ሇባሇሀብቶች በኢንቨስትመንት ሂዯት 

ሊይ የቴክኖልጂ መረጣና የቴክኖልጂ 

ዴርዴር  የማማከር (Consultation) 

አገሌግልት መስጠት፣ 

 የቴክኖልጂ መረጣና ዴርዴር ሇ3 ኢንደስትሪዎች 

ዴጋፍ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በቁጥር 6 4 3 81 

በመቶ 

በአማካ

ይ 

 

 

የዱዛይንና ግንባታ ዴጋፍ ማዴረግ  የዱዛይንና ግንባታ ሇ10 ኢንደስትሪዎች ዴጋፍ በቁጥር 16 12 10 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

ተሰጥቷሌ፡፡  

 የማሽነሪ ተከሊ የቴክኒክ ዴጋፍ 

ማዴረግ 

 የማሽነሪ ተከሊ ሇ7 ኢንደስትሪዎች ዴጋፍ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

በቁጥር 24 18 12 

 የኮሚሽኒንግ የቴክኒክ ዴጋፍ ማዴረግ  ሇ25 ኢንደስትሪዎች የኮሚሽኒንግ ዴጋፍ ተሰጥቷሌ፡፡ በቁጥር 24 18 25 

1.1.3 
የወጣቶችና የሴቶችን የኢኮኖሚ 

ተጠቃሚነት ማሳዯግ 

       

 

በኢንቨስትመንት ሂዯት ሊይ ያለ 

አዲዱስ ፕሮጀክቶች ሇወጣቶችና 

ሇሴቶች የሥራ ዕዴሌ እንዱፈጥሩ 

ክትትሌና ዴጋፍ ማዴረግ 

 ከተፈጠረዉ የሥራ ዕዴሌ ወጣቶችና ሴቶች 

በማካተት 40% ተጠቃሚ ሆነዋሌ፡፡ 

መቶኛ 50 30 40 100  

1.1.4 

የአነስተኛና የመካከሇኛ 

ኢንደስትሪዎችን አቅም በማሳዯግ 

የብ/ብ/ኢ  ኢንቨስትመንትን ማሳዯግ  

       

 

በከተማ አስተዲዯርና በክሌሌ 

ሇሚገኙ የዘርፉ ተቋማት እና 

ኢንደስትሪዎች ድጋፍና ክትትሌ 

ማድረግ 

 

 በአዱስ አበባ፤ በኦሮሚያ (ቢሾፍቱና አዲማ) አንዱሁም 

በዯቡብ ብ/ብ/ክ/ መስተዲዯር ሏዋሳ ከተማ የሚገኙ 

ከጥቃቅቅና አነስተኛ ወዯ መካከሇኛ የተሸጋገሩ 

ኢንደስትሪዎች ያሇባቸውን የመስሪያ ቦታና መሰረተ-

ሌማት ችግሮች፤ የቴክኖልጂ እና ስሌጠና ክፍተቶች 

በዋናነትም በቀጣይ ዴጋፍ  ባሇቤት አግኝተው ዴጋፍ 

እንዱያገኙ ሇማስቻሌ የሚረዲ የዲሰሳ ጥናት 

በመከናወን ሊይ ሲገኝ የተዯራጀ ሰነዴ በማዘጋጀት 

ችግሮቻቸውን ሇመቅረፍ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 

መቶኛ 100 75 65 87  
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 በክሌሌ ዯረጃ በብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ እንዱሁም 

ኤላክትሪክሌና ኤላክትሮኒክስ ምርቶች ዘርፍ ሇምርት 

ማዕከሌነት ከተሇዩት 21 የፖሉ ቴክኒክ ኮላጆች 

መካከሌ በአፋር፤ዴሬዯዋ ክሌሌ መስተዲዯር፤ ሏረሪና 

ጅግጅጋ ከተማ ሊይ የሚገኙን በሰሇጠነ የሰው ኃይሌ፤ 

በወርክ ሾፕ አዯረጃጀት፤ በማሽነሪ እና ላልች 

ግብዒቶች ያለባቸውን ክፍተቶች በመሇየት መፍትሄ 

አዘሌ ሪፖርት ሇማቅረብ የተቻሇ ሲሆን በቀጣይ 

ከፌዯራሌ የአነስተኛና መካከሇኛ ማኑፋክቸሪንግ 

ኢንደስትሪዎች ሌማት ኤጀንሲ ጋር በመሆን 

ኮላጆቹን ወዯ ሌዕቀት ማዕከሌነት የማብቃት ስራዎች 

ሇማከናወን ታቅዶሌ፡፡ የቀሪዎቹን ክሌሌ መረጃም 

ጥናቱን በየክሌለ ተንቀሳቅሶ ካከናወነው ቡዴን 

በመሇዋወጥ አንዴ በዘርፉ የተጠቃሇሇ ሰነዴ 

ሇማዘጋጀት እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 

 

የክሊስተር ግንባታና የክህልት 

ማበሌፀጊያ ማዕከሊት ክትትሌ 

እና ድጋፍ ስራዎች 

 ክሌሌ አቀፍ የአነስተኛ ታዲጊና መካከሇኛ 

ኢንዯስትሪዎች ክሇስተር ግንባታ ፕሮግራም 

ሇማከናወን በመቋቋመው የቴክኒካሌ ኮሚቴ / ግብረ-

ሀይሌ ከግንባታው ጋር በተያያዘ በዘርፋችን ያሇውን 

የቴክኖልጂና ላልች ጠቃሚ መረጃዎች የመሇዋወጥ 

ስራዎች ከፌዯራሌ አነስተኛና መካከሇኛ 

ማኑፍክቸሪንግ ኢንደስትሪዎች ሌማት ኤጀንሲ ጋር 

እየተከናወነ ሲገኝ በክሌልች የሚገነቡት እነዚህ 

መቶኛ 100 50 40 80  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የአነስተኛና መካከሇኛ ኢንደስትሪ ክሊስተር ወርክ-

ሾፖች ማሟሊት የሚገባቸውን መሰረታዊ፤ የማምረቻ 

መሳሪያና መሇዋወጫዎች፤ የሰው ሃይሌ ብዛት፤ 

የሙያ ዒይነት እና ላልች ግብዒቶች የተጠናና 

የተዯራጀ ሰነዴ በኢንስቲትዩታችን በኩሌ ሇማቅረብ 

ተችሎሌ፡፡ 

 መንግስት ትሌቅ ትኩረት ከሰጣቸው ዋነኛ ጉዲዮች 

አንዯኛው የአነስተኛና መካከሇኛ ማኑፋክቸሪንግ 

ኢንደስትሪዎችን ሌማት ማስፋፋት ሲሆን ሇዚሁ 

አመች የሆነ አዯረጃጀት ፈጥሮ ወዯ ተግባር ገብቷሌ፡፡ 

ይህን ተግባር አጠናክሮ ቀጣይነት እንዱኖረው 

ሇማዴረግ ዘረፉን በክህልት ሥሌጠናና በቴክኖልጂ 

ሽግግር የሚዯግፉና የወረዲ ኢንደስትሪያሊይዜሽን 

ስትራቴጅን ተግባራዊ ሇማዴረግ ዋነኛ ሚና 

የሚጫወቱ 21 ፖሉ ቴክኒክ ኮላጆች በመምረጥና 

ወዯ ሌቀት ማዕከሌነት ሇማሸጋገር እንቅስቃሴ 

የተጀመረ ሲሆን የተመረጡት ፖሉ-ቴክኒክ ኮላጆች 

ያሊቸውን የሰው ኃይሌ፤የማሽነሪና ኢኩፕመንት፤ 

የአዯረጃጀትና ተያያዥ አቅም ክፍተቶችን በመሇየት 

በአምራች ኢንደስትሪዎች የማምረት አቅም እና 

ምርታማነት ሊይ ከፍተኛ ማነቆ የሆነውን የክህልት፣ 

የእውቀትና የቴክኖልጂ ሽግግር ችግሮች በመሇየት 

ኢንደስትሪው የሚፈሌገውን በአነስተኛ እና መካከሇኛ 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

ዯረጃ የሰሇጠነ የሰው ኃይሌ ክፍተት ሇመሙሊት 

የሚያስችሇውን አቅም እንዱፈጥር በስፋት እየተሰራ 

ይገኛሌ፡፡ 

1.2 

በብ/ ብ እና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ 

የአካባቢ ጥበቃ፣ክብካቤንና የኃይሌ 

አጠቃቀምን አቅም ማሳዯግ 

       

1.2.1 የአካባቢ ጥበቃ እና እንክብካቤ 

ስሌጠና መስጠት   

       

ስሌጠና የሚሰጣቸውን አካሊት ዲሰሳ 

በመስራት መሇየት 

ሇንዐስ  ዘርፉ ባሇሙያዎች የኢንደስትሪያሌ ሴፍቲ፣ 

ኢንቫይሮንመንት እና ኢነርጂ ሊይ  መሰረት ያዯረገ  

ስሌጠና በተዘጋጀዉ የስሌጠና ማንዋለ እና በዕቅደ 

መሰረት ከ80 በሊይ ሇሚሆኑ ሰሌጣኞች ስሌጠናዉን 

ሇመስጠት ተችሎሌ፡፡  

 

ስሌጠና 

ያገኙ 

ባሇሀበቶ

ችና 

ባሇሙያ

ዎች  

በቁጥር 

80 

 

80 

 

80 

 

100 

 
 

ዯረቅና ፈሳሽ ቆሻሻዎች ጋዝ፤ ብናኝ፤ 

ዴምፅ እና የመሳሰለትን የአካባቢ 

ብክሇቶች አያያዝ እና አወጋገዴ  

በተመሇከተ ስሌጠና መስጠት 

በዘርፉ ሇሚገኙ ኢንደስትሪዎች 

ኢንደስትሪያሌ ሴፍቲን በተመሇከተ 

ሥሌጠና መስጠት 

1.2.2 ታዲሽ ኃይሌ የሚጠቀሙ 

ኢንደስትሪዎች እና የአካባቢ 

ብክሇትን ሇመከሊከሌ የዯረቅ 

ቆሻሻና የፈሳሽ ቆሻሻ የመቀነስና 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

መሌሶ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ጥናት 

ማካሄዴ  

 የጥናቱን ቢጋር ማዘጋትና ማፀዯቅ  በክፍለ ሉሰጥ በታሰበዉ ነባራዊ ሁኔታን መሰረት 

ያዯረገ ስሌጠና እና የምርምር ስራ ሇመስራት በሦስት 

ኢንደስተሪዎች ማሇትም ስቲሉ አር.ኤም.አይ 

፣አቢሲኒያ ኢንተግሬትዴ እና አዲማ ስቲሌ ፒ.ኤሌ.ሲ  

ጉብኝት በማካሄዴ ግብአት ማግኘት ተችሎሌ ፡፡ 

 አንዴ ፋብሪካ  የሚወጣን የዯረቅ ቆሻሻ አወጋገዴ 

በተመሇከተ የዲሰሳ ጥናት ተዯርጎ  በመጀመሪያ 

የተገኘዉን የናሙና ዉጤት ሇማወቅ የተቻሇ ቢሆንም 

የዉጤቱን ትክክሇኛነት ሇማረጋገጥ ጂጄሊቦ ሇተባሇ 

ዴርጂት በዴጋሚ የሰባት ፓራሜትር (parameter) 

ሊቦራቶሪ ሇማሰራት ናሙና በተሰጠው መሰረት  

የአምስቱን ፓራሜትሮች ውጤት ሇማግኘት የተቻሇ 

ሲሆን ቀሪውን(ሁሇቱን ፓራሜትር) ውጤት 

ሇማግኘት እየተጠባበቅን እንገኛሇን፡፡ 

የጥናት 

ሰነዴ 

በቁጥር 

2 1 .50 50  

በንዐስ ዘርፉ በሚገኙ ኢንደስትሪዎች 

የዯረቅ ቆሻሻናና የፍሳሽ ተፅእኖ 

ግምገማ ማዴረግ 

መሌሶ ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ የሚያስች 

ጠቋሚ ጥናት ማዴረግ እና መገምገም 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

1.2.3 በዘርፉ በሚገኙ ኢንደስትሪዎች 

ኢነርጂ ኤፍሸንሲ ወይም የco2 

ሌቀት እንዱቀንሱና   ዴጋፍ እና 

ክትትሌ ማዴረግ  

 Steely RMI   ፋበሪካ በነባሩም ሆነ በማስፋፊያዉ 

ፕሪ ሂቲንግ ፈርነስ (pre - heating furnace) 

የሚጠቀመዉ ኢነርጂ ሄቪ ፊዉሌ ኦይሌ (HFO) 

ሲሆን በነባሩ ማምረቻ ወዯ አካባቢ የሚሇቀዉ 

የሙቀት ኣማቂ ጋዝ መጠን በዒመት 6755.5ቶን 

CO2 eq. ሲሆን በማስፋፊያዉ ዯግሞ በዒመት 

16215ቶን CO2 eq. ነዉ፡፡.ማሇትም  በአጠቃሊይ 

ፋብሪካዉ በአመት 166556 ቶን  ምርት  ሇማምረት 

22970.5ቶን CO2 eq. ሙቀት አማቂ ጋዝ  ወዯ 

አካባቢ ይሇቀቃሌ ማሇት ነዉ፡፡ይህም አዱሱን 

የማስፋፊያ ማምረቻ ከመጠቀማቸዉ በፊት ከነበረዉ 

27023.44 ቶን CO2 eq. ጋር ሲነፃፀር ዴርጂቱ 

የተሻሻሇ የፕሪ ሂቲንግ ፈርነስ (pre heating 

furnace) ቴክኖልጂ በመጠቀሙ ምክንያት በዒመት 

4052.94ቶን CO2 eq.ተቀንሷሌ ማሇት ነዉ፡፡ 

 C and E brothers  የሚባሇው ፋብሪካ ሇነባሩ ፕሪ 

-ሂቲንግ ፈርነስ (pre- heating furnace) እንዯሃይሌ 

ምንጭ እየተጠቀመበት የሚገኘዉ ሄቪ ፊዉሌ 

(HFO) ሲሆን በማስፋፊያዉ ዯግሞ ኮሌን 

(coal)እንዯሃይሌ ምንጭ ይጠቀማሌ ፡፡በዚህም 

ምክንያት ነባሩ በዒመት 3083.5ቶን CO2 eq. 

ሙቀት አማቂ ጋዝ ወዯ አካባቢ ሲሇቅ አዱስ 

በብረታ 

ብረት 

እና 

ኢንጂነሪ

ንግ 

ንዐስ 

ዘረፍ 

የco2 

ሌቀት 

መቀነስ 

በሺህ 

ቶን 

10 5 4.05 81 

ወዯ ፐሮጀክት 

የሚገቡ የዘርፉን 

ኢንደስተሪዎች 

ኮሌን እንዯሃይሌ 

ምንጭ የመጠቀም 

ሁኔታ የሚታይ 

በመሆኑ በ CO2 

ሌቀት ሊይ 

አስተዋፅኦ እያሳዯረ 

መምጣቱ ዋነኛው 

ምክንያት ሆኗሌ፡፡ 

ኢነርጂ ኢፍሸንሲ የሚተገብሩ 

ኢንደስትሪዎችን  ዲሰሳ በመስራት 

መሇየት 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 በዘርፉ በሚገኙ ኢንደስተሪዎች 

ኢነርጂ ኢፍሸንሲ እንዱተገበር ዴጋፍ 

እና ክትትሌ ማዴረግ  

የተስፋፋው ዯግሞ በዒመት 25932ቶን CO2 eq. 

ይሇቃሌ ፡፡ይህም በአጠቃሇይ ፋብሪካዉ 109451ቶን 

ምርት በአመት   ሇማመረት 29015.5ቶን CO2 eq. 

ይሇቃሌ ፡፡ ይህም ፋብሪካዉ የማስፋፊያ ፐሮጅክቱን 

ሳይጀምር ከሚሇቀዉ 20600.19 ቶን CO2 eq. ጋር 

ሲነፃፃር በዒመት የ8415.3ቶን CO2 eq. ጭማሪ 

ያሳያሌ ፡፡ 

 በአጠቃሊይ በ2009ዒ.ም በ steely RMI እና C and 

E brothers የተቀነሰ የሙቀት አማቂ ጋዝ በዒመት 

ነጌቲቭ (-) 4052.94ቶን CO2 eq. ነዉ ፡፡ማሇትም 

የሙቀት አማቂ ጋዝ በመቀነስ ፋንታ እየጨመረ 

መጥቷሌ ማሇት ነው ፡፡ይህም የሆነበት ምክንያት C 

& E brothers ፋብሪካ በመስፋፊያ ፐሮጀክቱ ኮሌን 

እንዯሀይሌ ምንጭ በመጠቀሙ ነው ፡፡ 

ኢነርጂ ኢፍሸንሲ ሇተገበሩ 

ኢንደስትሪዎች ኢነርጂ ኦዱት 

እንዱተገብሩ ዴጋፍ እና ክትትሌ 

ማዴረግ 

2 የማምረት አቅምን መገንባት        

2.1. በብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪዎችን አቅም 

አጠቃቀም፣ የምርት ጥራት፣ 

የሰው ሀይሌ ሌማት፣ ስብጥርና 

ምርታማነት ማሳዯግ 
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ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

2.1.1 የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ 

ኢንደስትሪዎችን የምርት አፈጻጸም 

መረጃ ማሰባሰብ፤ማዯራጀትና 

መተንትን 

 በመሠረታዊ ብረታ ብረት በበጀት ዒመቱ 33 

ኢንደስትሪዎች የተሇዩ ሲሆን 32 ኢንደስትሪዎች 

፣ከ60 የኢንጂነሪንግ ምርት አምራች ኢንደስትሪዎች 

ውስጥ የ 55 ኢንደስሪትዎች (12 ማሽነሪና 

ኢኩፕመንት፤ 18 የማሽነሪና ኢኪፕመንት 

መሇዋወጫ ፤ 9 ተሸከርካሪ እና 16 ፋብሪኬሽን ) 

እንዱሁም ከ28 የኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ 

ኢንደስትሪዎች ውስጥ የ11 ኢንደስትሪዎች 

የሚያመርቱት የምርት ዒይነት እና የማምረት አቅም 

መረጃ፣ የዴርጅቶቹ የምርት ግብዒት አይነት፣  

ያሊቸው የሰው ሃይሌና ወዯፊት የሚፈሌጉት የሰው 

ሃይሌ መረጃ ተዯራጅቷሌ፡፡  

 

 

በኢንደስ

ትሪዎች 

ቁጥር 

121 121 97 80 

በመሠረታዊ ብረታ 

ብረት 1 ዴርጅት 

፣/በኢንጂነሪንግ 

5፣ 

በኤላክትሮኒክስ 

17 በአጠቃሊይ 

የ23 

ኢንደስትሪዎቹ 

መረጃ ያሌሰጡ 

በመሆኑ 

2.1.2 የካይዘን ፍሌስፍናን 

በኢንደስትሪው ተግባራዊ 

ማዴረግ 

 የመሠረታዊ ብረታ ብረት አምራች ሁሇት 

ኢንደስትሪዎች/የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ማቅሇጫ 

እና አዲማ ቆርቆሮ ፋብሪካ/ የኢንጂነሪንግ ምርቶች 

አምራች 3 ዴርጅቶች (ኤን ኤ ኢንዲስትሪ እና 

ኢንጂነሪንግ፤ የኢትዮጲያ ባላስትራ ፋብሪካ እና 

ዯሰ ጀነራሌ ትሬዱንግ ኢንዲስትሪ)  ካይዘንን 

ሇመተግበር የእጩ አማካሪዎች ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 የመሠረታዊ ብረታ ብረት ፋብሪካዎች ከሌቡ 

የማዯራጀት ስራ የተሰራ ሲሆን ሇአዲማ ቆርቆሮ 

ትግበራ 

የጀመሩ 

ኢንደስት

ሪዎች 

ብዛት 

በቁጥር 

8 6 5 83.3 አንዴ 

በኤላክትሪካሌና 

ኤላክትሮኒክስ 

ካይዘን ሇማስጀመር 

የተያዘው ዕቅዴ 

በተቋሙ ቡዴኑን 

በሰው ሃይሌ  

የማዯራጀት ስራ 

በሁሇተኛው ሩብ 

ዒመት የተፈፀመ 

ሇካይዘን ትግበራ የተመረጡ 

ኩባንያዎች ስሌጠና ሇመስጠት 

ዝርዝር መርሃግብር ማዘጋጀት፣ 

በተዘጋጀው ዝርዝር መርሃግብር 

መሰረት ሇኩባንያዎቹ አመራርና 

ሰራተኞች ስሌጠና መስጠት 

በኩባንያዎች ሇካይዘን ትግበራ 
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ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

አዯረጃጀት እንዱፈጠር ማዴረግና 

ትግበራውን ማስጀመር 

ሇ12 አመራሮች እና የኢትዮጵያ ብረታ ብረት 

ማቅሇጫ ሇ16 አመራሮች   እንዱሁም ሇአዲማ 

ቆርቆሮ ፋብሪካ በሦስት ዙር  ሇ330 ሰራተኞች እና 

ሇኢትዮጵያ ብረታ ብረት ማቅሇጫ በአራት ዙር 

ሇ247 ሰራተኞች በጠቅሊሊው 605 ሰዎች የካይዘን 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 አዲማ ምስማርና ቆርቆሮ ፋብሪካ በይፋ ትግበራ 

ከጀመረ በኋሊ  ባስቀመጠው የትግበራ ዕቅዴ 

መሠረት ማጣራትን 95% በማሳካት ወዯ 

ማዯራጀት የገባ ሲሆን ማዯራጀትን 50% ዯርሳሌ፡፡ 

የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ማቅሇጫ ፋብሪካ 

በማጣራት ስራሊይ ይገኛሌ፣ 

 በኢንጂነሪንግ ምርቶች ፋብሪካዎች ሇ ኤን ኤ 

ኢንጂነሪንግ በአንዯኛ ዙር ሇ187 ወንዴ እና 8 ሴት 

በዴምሩ ሇ195 የኢንደስሪ ባሇሙያዎች የካይዘን 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፤እንዱሁም በሁሇተኛ ዙር ሇ70 

ዴርጅቱ ሰራተኞች ማሇትም 53 ወንዴ እና 17 

ሴት የሁሇት ቀን ስሌጠና ተሰቷሌ፡፡ዯስ ጀኔራሌ 

ሬዱንግ አዱስ ሇቀጠራቸው 5 ወንዴና 11 በዴምሩ 

16 ሰራተኞች እንዱሰሇጥኑ ተዯርጓሌ፡፡ በአጠቃሊይ 

ሇ281 የኢንደስትሪው ሰራተኞች ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፤ 

 በቃሉቲ ባሉስትራ የማጣራት ተግባርን እያከናወኑ 

በመሆኑ ስራው 

ባሇመጀመሩ  

 በካይዘን ትግበራ የተገኙ ውጤቶችን 

በየጊዜው መገምገም፣ ግብረመሌስ 

መስጠት እና ሪፖረት ማቅረብ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የሚገኝ ሲሆን ዴስ ጀኔራሌ ትሬዱንግ ማጣራትን 

አጠናቆ ወዯ ማስቀመጥ በመሽጋገር ሊይ ነው፡፡ 

 አንዴ ነባር ካይዘን የተገበረ ኢንደስትሪ(መስፍን 

ኢንደስትሪያሌ ኢንጂነሪንግ ኃ/የተ/የግ/ማ) ወዯ 

ቀጣይ ምዕራፍ መሸጋገር እንዱችሌ ክትትሌ 

ተዯርጓሌ፤ 

 GRIPS እና JICA  የተባለ የጃፓን ዴርጅቶች 

በጋራ የተወሰኑ አምራች ኢንደስትሪዎችን 

ከኢኒስቲዩቱ ጋር በመሆን በመመሌመሌ የHand- 

holding  ዴጋፍ ሇመስጠት አራት አምራች 

ኢንደስትሪዎች ተመርጠው CROSS SWOT 

ANALYSIS፣  የፋብሪካ መመርመሪያ 

(FACTORY DIAGNOSIS) እና አምስቱ ማዎች 

(Evaluation Sheet) ግምገማ ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

2.1.3 የቤንችማርኪንግ ጥናት 

ማከናወን 

 
 

     

ምርጥ ተሞክሮ የሚቀመርበትን 

አካባቢ ሇመሇየትና ዲሰሳ ማዴረግና 

መቀመር በፅንሰ ሃሳብ ዙሪያ ግንዛቤ 

የመፍጠር ስራ ማከናወን 

 በመሠረታዊ ብረታ ብረት በቤንች ማርኪንግ ዙሪያ 

መረጃ የማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 

 አዱስ ከይዘን የስራ አመራር ትግበራ ሊይ ሇሚገኙ 

(ኤን.ኤ ሜታሌ ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ) ከዚህ በፊት 

ከይዘን የተገበሩ እና ስኬታማ የሆኑ ፋብሪካዎች 

(መስረፍን ኢንደስትሪያሌ ኢንጂነሪንግ) ሊይ የሌምዴ 

በቁጥር 1 1 0.65 65 በባሇሙያ እጥረት 

ምክንያት ስራው 

በሚፈሇገው ዯረጃ 

ሉፈፀም 

አሌቻሇም፡፡ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

ሌውውጥ (ቤንችማርክ) እንዱያገኙ ተዯርጓሌ፡፡ 

2.1.4 የካይዘን ፍሌስፍናን በ2008 ና 

በ2009 የጀመሩ 

በኢንደስትሪዎች ዴጋፍ 

ማዴረግ 

 በኢንጂነሪንግ ምርቶች አምራች ዴርጅቶች በ2008 

እና በ2009 በጀት ዒመት ካይዘን የተተገበረባቸው 4 

ዴርጅቶችን ወዯ ቀጣይ ዙር ሇማሽጋገር ክትትሌ 

እየተዯረገ ነው፡፡ 

 የሶስት ኢንደስትሪዎች የካይዘን የትግበራ እንቅስቃሴ 

የክዋኔ ኦዱት በማዯረግ  ሪፖርት ተዘጋጅቶ 

በማኔጅመንት ዯረጃ ውይይት ከተዯረገበት በኃሊ 

ሇኢንደስትሪዎቹ እንዱሊክ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

ዴጋፍ 

የተዯረገሊ

ቸው 

ኢንደስት

ሪዎች 

በቁጥር 

13 13 7 53.8 በቴክኖልጂ ሌማት 

ዘርፍ በተዋቀሩት 

ሶስቱ 

ዲይሬክቶሬቶች 

የተሟሊ የሰው 

ሃይሌ ያሇመኖር 

አፈፃፀሙ ዝቅ 

እንዱሌ አስተዋፅኦ 

አዴርጓሌ፡፡ 

በ2ዏዏ9 በጀት ዒመት በካይዘን 

ፍሌስፍና ወዯ ትግበራ የገቡ ስምንት 

ኢንደስትሪዎች ተገቢውን ክትትሌና 

ዴጋፍ በማዴረግ ወዯ ቀጣይ ምዕራፍ 

እንዱሸጋገሩ ማዴረግ፣ 

2.1.5 የኢንደስትሪዎችን የምርት 

ግብዒቶች በዒይነት፣ በመጠን 

እንዱሁም በጊዜ መሇየት፤ 

 ኢንደስትሪዎች የግብዒት እና የውጪ ምንዛሬ 

ፍሊጎታቸውን እንዱያሳውቁን ከተጠየቁት 84 

ኢንደስትሪዎች 39 ኢንደስትሪዎች ያሳወቁን ሲሆን 

በመሰረታዊ ብረታ ብረት 1,050,000 የአሜሪካን 

ድሊር ፍሊጎት(USD) ፣በኢንጂነሪንግ 188,405,587 

የአሜሪካን ድሊር በአጠቃሊይ በዘርፉ ሇተሰማሩት 

1,477,235,264 የአሜሪካን ድሊር እና 4,917,653 

ዩሮ የውጪ ምንዛሬ ፍሊጎት መረጃ መሰብሰብ እና 

ማዯራጀት ተችሎሌ፡፡  

 የተሸከርካሪና ፋብሪኬሽን ምርት አምራች 

ኢንደስትሪዎች የሚጠቀሟቸውን የምርት ግብዒቶች 

በዒይነት የመሇየት ሥራ ተከናውኗሌ ፡፡ 

ተሇይቶ 

የተዘጋጀ 

የምርት 

ግብዒት 

በኢንደስ

ትሪ 

ቁጥር 

121 121 60 50 

አብዛኛው 

ኢንደስትሪዎች 

የ2010 በጀት 

ዒመት የግብዒት 

ፍሊጏትና የውጭ 

ምንዛሬ ዕቅዴ 

የሊኩ 

ባሇመሆናቸው፣ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

2.1.6 ሇንኡስ ዘርፉ የኢንደስትሪ 

ባሇሙያዎች የንዴፈ ሃሳብና 

የተግባር ስሌጠና መስጠት፣ 

 በተዘጋጀው የስሌጠና መርሃ ግብር መሰረት በአስራ 

አምስት ዒይነት የቴክኒክና የማኔጅመንት ሥሌጠና 

ሇ1,274 ወንዴና ሇ375 ሴት በጠቅሊሊው ሇ1,651 

ባሇሙያዎች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  

 ይኸውም፡- 

  በሚግ ዌሌዱንግ ሇ37፣ 

 በላዝ  ማሽን ኦፕሬሽን ሇ8፣ 

 በዱዛይን ሶሉዴ ወርክ ሇ102፣ 

 በዱዛይን ካቲያ ሇ18፣በኢ-አበሊሽ ሇ15፣ 

 በሲኤንሲ ፕሮግራሚግ ሇ62፣ 

 በኢንቫይሮሜንታሌ ኢነርጂ እና ኢንደስትሪያሌ 

ሴፍቲ ሇ76፣ 

 በፕሮጀክት ማኔጅመንት ሇ27፣ 

 በኳሉቲ ማኔጅመንት ሇ88  

 በኳሉቲ ኦዱቲንግ ሲስተም 10 

 በሚሉንግ ማሽን ኦኘሬተር ሇ21፣ 

 ዲይ ዱዛይን ሇ19፣ 

 ሉኩይዴ ፔኔትሬሽን ሇ10፣ 

 ሲነሲ ሚሉንግ ማሽን ኦፕሬሽን ሇ12 እና  

 ካይዘን ማኔጅመንት ሇ1146 የኢንደስትሪ 

ባሇሙያዎች ስሌጠናው ተሰጥቷሌ 

ስሌጠና 

ያገኙ 

የንዐስ 

ዘርፉ 

ባሇሙያ

ዎች 

በቁጥር 

700 550 1471 100 

በሊይ 

በተሇይ 

በኢንደስትሪዉ 

በኩሌ በብረታ 

ብረትና 

ኢንጂነሪንግ 

ኮርፖሬሽን 

ሉሰሇጥኑ የሚችለ 

በቂ ባሇሙያዎች 

በመሊካቸው እና 

በአምስት 

ኢንደስትሪዎች 

የተሰጠው የካይዘን 

ስሌጠና ሁለንም 

ሠራተኞች ያሳተፈ 

በመሆኑ አፈፃፀሙ 

ከፍ ሉሌ ችሎሌ 

በማምረት ስራ ሊይ በሚገኙ 105 

ኢንደስትሪዎች የሙያተኞች 

የስሌጠና ፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት 

ማዴረግ 

በስሌጠና ፍሊጎት የተሞለት ግብረ 

መሌሶች ተጨባጭ ችግሮች 

መሆናቸውን ተክኒካዊ ዲሰሳ በማዴረግ 

የተገኙ ውጤቶችን መተንተን 

የተገኘውን የትንተና ውጤት መሰረት 

በማዴረግ የስሌጠና መርሃ ግብር 

ማዘጋጀት 

የስሌጠና ግብዒቶችን ማሟሊትና 

ስሌጠናዎችን በመስጠት 

ግብረመሌሶችን በመቀበሌ ሇቀጣይ 

ስራዎች በተግባር ሊይ ማዋሌ 

2.1.7 በንኡስ ዘርፉ ሇተሇዩ የኢንደስትሪ  የመሠረታዊ ብረታ ብረት አምራች ሁሇት ስሌጠና 75 75 75 100  
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

አመራሮችና ሱፐርቫይዘሮች 

ስሌጠና መስጠት 

ኢንደስትሪዎች/የኢትዮጵያ ብረታ ብረት ማቅሇጫ 

እና አዲማ ቆርቆሮ ፋብሪካ/ የኢንጂነሪንግ ምርቶች 

አምራች 3 ዴርጅቶች (ኤን ኤ ኢንደስትሪ እና 

ኢንጂነሪንግ፤ የኢትዮጲያ ባላስትራ ፋብሪካ እና ዯሰ 

ጀነራሌ ትሬዱንግ ኢንዲስትሪ)  ካይዘንን ሇመተግበር 

ሇኩባንያዎች አመራሮች ሇ71 ወንዴና ሇ4 ሴት 

በጠቅሊሊው 75 አመራሮች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

ያገኙ 

የንዐስ 

ዘርፋ  

አመራሮች 

በቁጥር 

 የአመራሩን ችግር መሠረት ያዯረጉ 

የስሌጠና ፎርማቶችን ማዘጋጀት 

የአመራሩና የኢንደስተሪው 

መሠረታዊ ችግር መሠረት ያዯረጉ 

ቃሇ መጠይቆች በማዘጋጀት ዲሰሳ 

ማከናወን 

የስሌጠና ፍሊጏቶችን ከዲሰሳው ጥናት 

በመነሳት ማዘጋጀት 

የስሌጠና መርሃ ግብር ማዘጋጀት 

በመርሃ ግብሩ መሠረት ስሌጠና 

መስጠትና ግብረ መሌሶችን 

መሰብሰብና ትንተና ማካሄዴ 

2.1.8 ሇክሌሌና ሇከተማ መስተዲዴር 

ኃሊፊዎችና  ባሇሙያዎች 

የንዴፈ ሃሳብና የተግባር 

ስሌጠና መስጠት፣ 

 በሁሇት ክሌልችና በሁሇት ከተማ መስተዲዴሮች 

የሙያተኞች የስሌጠና ፍሊጏት ዲሰሳ ጥናት የስሌጠና 

ተቋማትን ጨምሮ ተከናውኗሌ፡፡ 

 በፍሊጏት ዲሰሳው የተሇዩትን የሙያ ክፍተቶች 

ሇመሙሊት በንዴፈ ሃሳብሃ በተግባር የታገዘ የስሌጠና 

መርሃ ግብር በማዘጋጀት ሇ105 ባሇሙያዎች በአራት 

ዒይነት ስሌጠና እንዱወስደ ተዯርጓሌ፡፡  

ስሌጠና 

ያገኙ 

የከተማና 

የክሌሌ 

መስተዲ

ዴር 

ባሇሙያ

100 100 105 100 

በሊይ 

 

ሇክሌልች የሙያተኞች የስሌጠና 

ፍሊጎት ዲሰሳ ጥናት ማዴረግ 

በፍሊጎት ዲሰሳው የተሇዩትን የሙያ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

ክፍተቶች ሇመሙሊት በንዴፈ ሃሳብና 

በተግባር የታገዘ የስሌጠና መርሃ 

ግብር ማዘጋጀት 

 

 

 

ዎችና 

አመራሮ

ች 

በቁጥር  ሇባሇሞያዎች ስሌጠና እንዱሰጥ 

ማዴረግ  

2.1.9 ሇንኡስ ዘርፉ ባሇሙያዎች 

የሙያ ምዘና መስጠት 

 በኢንደስትሪ የተመዯቡ ፎካሌ ባሇሙያዎች 

ኢንደሰትሪዎቹ የመሇየት የምዘና ፋሲሉቲ 

የማዯራጀት ሥራዎች ተሰርቷሌ፡፡ 

 ምዘናውን ሇማካሄዴ ከፋብሪካዎቹ ሃሊፊዎችና 

ባሇሙያዎች በሲኦሲ አስፈሊጊነት ውይይት ተዯርጎ 

በአምስት የምዘና ዒይነት 853 ባሇሙያዎች የተመዘኑ 

ሲሆን ከነዚህም  62 ሴቶች ናቸው፡፡ 

 በምዘናው ብቁ የሆኑ ባሇሙያዎች በምዘናው አይነት፡- 

 BMW UC(units of competency) = 94 

 BMW (Basic metal work)=184 

 GMFA (General metal fabrication and 

assembly)=148 

 Machining =28 

በአጠቃሊይ በአራቱ ምዘና ዒይነት 419 ወንዴና 35 ሴት 

በጠቅሊሊው 454 ብቁ ሆነዋሌ፡፡ 

የሙያ 

ዯረጃቸው 

በምዘና 

የተረጋገ

ጠ የንዐስ 

ዘርፋ 

ባሇሙያ

ዎች 

ብዛት 

በቁጥር 

400 300 853 >100   

ከፋሲሉቲና ከሰው ኃይሌ አንፃር 

የኢንደስትሪዎቹን የበጀት አመቱን 

የምዘና ፍሊጎት ከሙያ ምዘና 

ማዕከሊት ጋር በጋራ መሇየት፣ 

በተሇየው የምዘና ፍሊጎት መሰረት 

ዝርዝር መርሃግብር ማዘጋጀት፣ 

በተዘጋጀው መርሃ ግብር መሰረት 

ሇባሇሞያዎች የሙያ ምዘና 

ማከናወን(20% ሇሴቶች) 

2.1.10 ሇብ.ብ.ኢ.ኢንደስትሪ ምርቶች 

የምርት ጥራትና ተወዲዲሪነትን 

 ሇኤላክትሪክ ብረት ምሰሶ እና ተዛማጅ የብረታ ብረት 

ግብዒቶች ሇ7(ሰባት) አዱስ ( 12m Strong Electric 

ተዘጋጅተ

ው 

40 24 15 62.5  
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የሚያጎሇብቱ በጥናት ሊይ 

የተመሰረተ የምርት ጥራት ዯረጃ 

ፕሮፖዛሌ ማዘጋጀት፣ 

Pole (Section) and its parts (Bearing plate , 

Hook  , Nut , Pole cap , ID tag and Valmont 

ID tag) ፤ ሇአንዴ አዱስ Transformer body እና 

ሇአንዴ ሇሚሻሻሌ ሇቆርቆሮ  በአጠቃሊይ ሇ9(ዘጠኝ) 

ምርቶች የምርት ጥራት ዯረጃ እንዱወጣሊቸው የዯረጃ 

ፕሮፖዛሌ በማዘጋጀት ሇዯረጃዎች ኤጀንሲ ተሌኳሌ፡፡ 

 ሇBaking oven, Dough mixer, Onion grinder, 

Juicer mixer እና Roasted coffee grinder 

በአጠቃሊይ ሇአምስት ምርቶች አዱስ ዯረጃ 

እንዱወጣሊቸው የዯረጃ ፕሮፖዛሌ ተዘጋጅቶ 

ሇዯረጃዎች አጀንሲ ተሌኳሌ፡፡ 

 ሇSolar Panel ምርት አዱስ ዯረጃ እንዱወጣሇት 

የዯረጃ ፕሮፖዛሌ ተዘጋጅቶ ሇዯረጃዎች አጀንሲ 

ተሌኳሌ፡፡ 

 በ TC 38 Galvanized Steel Sheets, Nails and 

Wires & Structural Steels የሚታዩ የ39 አዱስና 

የ24 የተከሇሰ ዯረጃዎች ረቂቅ ሰነዴ የመገምገምና 

ሇሚመሇከተው የማቅረብ  ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

 በ TC 54 Road vehicles and industrial trucks 

የሚታዩ የ23 አዱስ ዯረጃዎች                                        

ረቂቅ ሰነዴ የመገምገምና ሇሚመሇከተው የማቅረብ 

ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

 በ TC 49 Manufacturing engineering የሚታዩ 

የፀዯቁ 

የምርት 

ዯረጃዎች 

በቁጥር  አዱስና የተሻሻለ የምርት ጥራት 

ዯረጃዎች የሚያስፈሌጋቸው የምርት 

አይነቶችን ከኢንዯስትሪዎች መረጃ 

በማሰባሰብ መሇየት፣ 

ሇተሇዩት አዱስና ሇሚሻሻለ ነባር 

ምርቶች የምርት ጥራት ዯረጃዎች 

ፕሮፖዛልች ማዘጋጀትና” ሇዯረጃዎች 

ኤጀንሲ መሊክ፣ 

ከዯረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር 

የተሊኩ የምርት ጥራት ዯረጃዎች 

ፕሮፖዛልች እንዱጸዴቁ በጋራ 

መስራት፣ 
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      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የ30 አዱስ ዯረጃዎች ረቂቅ ሰነዴ የመገምገም ስራ 

ተሰርቷሌ፡፡ 

 በ TC 49 Manufacturing engineering የሚታዩ 

የ40 የተከሇሱ ዯረጃዎች ረቂቅ ሰነዴ የመገምገም ስራ 

ተሰርቷሌ፡፡ 

2.1.11 በብ.ብ.ኢ. ንዐስ ዘርፍ ኢንደስትሪ 

የምርቶች የጥራት ሰርቲፊኬት 

እንዱያገኙ ዴጋፍ ማዴረግ 

አስገዲጅና መሰረታዊ  የምርት ጥራት ዯረጃ ያሊቸውን 

የምርት አይነቶች የመሇየትና ዯረጃ ዝግጅት የሚረደ 

መረጃዎችን የማዯራጀት ስራ ተከናውኗሌ፡፡  

የጥራት 

ሰርቲፊኬ

ት ያገኙ 

ምርቶች 

በቁጥር 

10 5 - 0 በአዱሱ አዯረጃጀት 

መሠረት የሰው 

ሃይሌ የማሟሊት 

ስራ በመከናወን 

ሊይ የሚገኝ 

በመሆኑ ስራው 

አሌተከናወነም፡፡ 

 

አስገዲጅና መሰረታዊ  የምርት ጥራት 

ዯረጃ ያሊቸውን የምርት አይነቶች 

የሚያመርቱ ኢንዯስትሪዎች መሇየት፣ 

ከተሇዩት ኢንዯስትሪዎች መካከሌ 

የአስገዲጅ የምርት ጥራት ሰርቲፊኬት 

ያሊገኙ የምርት አይነቶች መሇየት፣ 

ሰርቲፊኬት ያሊገኙ የምርት አይነቶች 

ሰርቲፊኬቱ እንዱኖራቸው 

ከኢንዯስትሪዎቹ እና ከዯረጃዎች 

ኤጀንሲ ጋር በመተባበር እገዛ 

መስጠት፣ 

2.1.12 የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ፋብሪካዎች የፍተሻ ሊቦራቶሪ 

እንዱያቋቋሙ የቴክኒክ ዴጋፍ 

 ሇ2 በመሰረታዊ ብረታብረት ምርቶች ሇተሰማሩ 

ኢንደስትሪዎች እና ሇ3 በኢንጂነሪንግ ምርቶች 

ሇተሰማሩ ኢንደስትሪዎች የጥራት ፍተሻ ሇዘርፉ 

የቴክኒክ 

ዴጋፍ 

የተሰጣቸ

4 3 13 100 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

መስጠት የሚሰጠውን ጥቅም በማስረዲት እና የምንሰጣቸውን 

የፍተሻ ዘዳዎች ብሮሸር በመበተን የማስተዋወቅ ስራ 

መስራት ተችሎሌ፡፡ 

 በEthiopia Power Engneering Industry በሚገኙ 

4 ፋብሪካዎች ( Hi-Tech fctory , Transformer 

factory , Motor and Generator factory and 

Wire and Cable factory ) Homicho, Osaka , 

Hiberet እና Adama tractor factory የጥራት ስራ 

አመራር ስርአት እና ጥራት ስራ አመራር ስርአት 

ኦዱቲንግ ሊይ የቴክኒክ አቅም ግንባታ ዴጋፍ 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

 

ው 

ኢንደስት

ሪዎች 

በቁጥር 

 ሊባራቶሪው ሇሴክተሩ የሚሰጠውን 

አገሌግልት ማስተዋወቅ 

የሚያስፈሌጋቸውን የፍተሻ ዒይነት 

መሇየት 

ሇተሇየው የፍተሻ ዒይነት የቴክኒክ 

ዴጋፍና የአቅም ግንባታ ሥራዎችን 

ማከናወን 

2.1.13 መሳሪያዎችን ካላብሬት 

ማስዯረግ 

በሊብራቶሪዎች ካለት ዕቃዎች ውስጥ ካሉብሬት 

የሚዯረጉ ወዯ 26 ማሽኖችና ኢኩፕመንቶን የመሇየት 

ስራ ከተሰራ በኋሊ በብሔራዊ ስነ ሌክ ኢንስቲትዩት 

አቅም ካሉብሬት የሚዯረጉትን መሣሪያዎች የመሇየት 

ስራ ተሰርቷሌ፡፡  

ካሉብሬት 

የተዯረጉ 

መሳሪያ

ዎች 

በቁጥር 

4 4 1 25 ስራ ሊይ ያለት 

መሣሪያዎች በስነ 

ሌክ ኢንስቲትዩት 

ካሌቢሬት 

ሇማዴረግ አቅም 

የላሊቸው በመሆኑ  

 ካሉብሬት የሚዯረጉ መሳሪያዎችን 

መሇየት 

 የተሇዩ መሳሪያዎችን ወዯ ስነ-ሌክ 

ኢንስቲትዩት በመውሰዴ ካሉብሬት 

በማስዯረግ የንጽጽር ፍተሻ ማከናወን 

2.1.14 የፍተሻ ሊብራቶሪ አክሬዱት/ 

ዕውቅና እንዱያገኝ ማዴረግ 

 በክፍለ ውስጥ የተመዯቡ ባሇሞያዎች ሊብራቶሪ 

ውስጥ ካለት ማሽነሪዎችና ኢኩፕመንቶች ጋር 

እንዱተዋወቁ የማዴረግ፣ ተበታትነው የነበሩ  የPT፣ 

MT እና DT ሊብራቶሪ መሣሪያዎችና አሊቂ ዕቃዎች 

ዕውቅና 

ያገኘ 

የፍተሻ 

ሊብራቶሪ 

100 100 25 25 በካሉብሬሽን እና 

ሙያተኞች 

ሰርቲፋይዴ 

አሇመሆን 
ሊብራቶሪውን በየፍተሻ ዒይነቱ 

እንዱዯራጅ ማዴረግ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 
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ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 ሇእያንዲንደ ፍተሻ መሣሪያ የተሟሊ 

የቁሳቁስ ማስቀመጫ ዕቃዎችና 

ሳምኘልች እንዱሟለ ማዴረግ 

የማዯራጀት ስራ ተሰርቷሌ፡፡  

 የስራ ትዕዛዝ መቀበያ ቅጽ ሇውስጥና ሇውጪ የፍተሻ 

አግሌግልትን  በያዘ መሌኩ እንዱሻሻሌ የማዴረግ 

ስራ ተሰርቷሌ ፡፡ 

 በሊብራቶሪ ማዯራጀት ሂዯት  ወዯ ስራ ያሌገባ  ታሽጎ 

የተቀመጠ Film dIgitizer የነበረ ሲሆን 

ከባሇሙያዎች ጋር በመነጋገር የተሇያዩ ማኑዋልችን 

እና ቪዴዮ እንዱመሇከቱ ከተዯረገ በኋሊ ወዯ ስራ 

ማስገባት ተችሎሌ፡፡ 

በቁጥር 

ወይም 

የተከናወነ 

ተግባራት 

በመቶኛ  

አፈፃፀሙ ዝቅ 

ሉሌ ችሎሌ፡፡ 

ሇፍተሻው የጥራት ማኑዋሌ 

ማዘጋጀት 

2.1.15 የምርት ጥራት ፍተሻ 

አገሌግልት መስጠት 

 በአ-በሊሽ (DT) የፍተሻ ዘዳ ሇስምንት ምርቶችን 

በሀርዴነስ ቴስቴር የፍተሻ አገሌግልት የተሰጠ ሲሆን 

በኢ-አበሊሽ (NDT) የፍተሻ ዘዳ Ultrasonic Testing 

የፍተሻ ዘዳ 233 የፍተሻ አገሌግልት መስጠት 

ተችሎሌ፡፡ 

 ከኢትዮጵያ ፓወር ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ሇመጣ  

ዌሌዱንግ ፕላት በUltrasonic Testing ዘዳ እና 

ሇአነስተኛና መካከሇኛ ማኑፋክቸሪግ ኢንደስትሪዎች 

ሌማት ኤጀንሲ  ሰባት በPenetrant Testing ዘዳ 

በአጠቃሊይ በሁሇቱም የፍተሻ ዘዳዎች ስምንት 

የፍተሻ አገሌግልት መስጠት ተችሎሌ፡፡ 

የተሰጡ 

የፍተሻ 

አገሌግል

ቶች 

ብዛት 

በቁጥር 

120 117 233 100 

በሊይ 

በቦላ አሇም አቀፍ 

አየር መንገዴ  

የተርሚናሌ 

ማስፋፊያ 229 

የስቲሌ ስትራክቸር 

ጆይንቶች 

በመፈተሻቸው 

አፈፃፀሙ ከፍ 

ሉሌ ችሎሌ፡፡  

በአበሊሽ ሊብራቶሪ በ3 የጥራት ፍተሻ 

ዘዳዎች እና በኢ-አበሊሽ ሊብራቶሪ በ6 

የጥራት ፍተሻ ዘዳዎች የጥራት 

ፍተሻ አገሌግልት መስጠት 

2.1.16 የብ.ብ.ኢንጅነሪንግ 

ኢንደስትሪዎች የምርት ጥራት 

ሇ5 ሇንዐስ ዘርፉ ኢንደስትሪዎች በአጠቃሊይ ሇ96 

በኢንደስትሪ ውስጥ ሇሚሰሩ ሰራተኞች የጥራት ስራ 

የጥራት 

ስራ 

20 18 5 28 የሰው ኃይሌ እጥረት 

በመኖሩ  
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ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

አሰራር ስርዒት  እንዱተገብሩ 

ዴጋፍ ማዴረግ 

አመራር ስርአት (QMS) አቅም ግንባታ ስሌጠና 

መስጠት ተችሎሌ፡፡ 

አመራር 

እንዱተገበ

ሩ ዴጋፍ 

የተዯረገሊ

ቸው 

ኢንደስት

ሪዎች 

በቁጥር 

 የጥራት ስራ አመራር ዴጋፍ 

የሚሰጣቸውን ኢንደስትሪዎች 

መሇየት፣ 

2.1.17 ምርት እንዲይቋረጥና 

መሳሪያዎችን በሙለ አቅም 

ሇመጠቀም የሚያስችሌ የጥገና 

ዴጋፍ መስጠት 

 የቴክኒክና የሜንቴናንስ ዴጋፍ የሚያስፈሌጋቸው 

በተሇይም በኤክስፖርት ሊይ ሇተሰማሩ 

ኢንደስትሪዎች ቅዴሚያ በመስጠት በማሽነሪ 

አያያዝና አጠባበቅ የዲሰሳ ጥናት ተዯርጓሌ፡፡ 

 የኢንደስትሪዎች የጥገና ችግሮች በመሇየት ፤የጥገና፣ 

የቴክኒክና የማማከር ሥራዎች በመስራት 

የኢንደስትሪው ተወዲዲሪነት ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሇማሳዯግ 

የሚረዲ ከፍ ያሇ ዴጋፎች ተሰጥቷሌ፡፡  

 

በቁጥር 

 

20 14 12 85.7  የሰው ኃይሌ እጥረት 

በመኖሩ እና 

ከባሇሃብቱ/ 

ከኢንደስትሪዎች 

በቅንጅት አሇመስራት 

 የፋብሪካዎች ጉብኝት መርሃግብር 

ማዘጋጀት ፣ ያሇባቸውን የጥገና 

ችግሮች በቦታው ተገኝቶ መሇየት፣  

2.2. የብ/ብ/ኢንጂነሪንግ የቴክኖልጂ  

አቅምን ማሳዯግና የሊቀ ክህልት 

ያሇው የሰው ኃይሌ ማፍራት  

 ከኢንደስትሪዎች ሇተውጣጡ ባሇሙያተኞች 

በወርክሾፕ ውስጥ በኮንቬንሽናሌ ማሽን፤በሲኤንሲ 

ፕሮግራሚንግ፤ኦፕሬሽን እና በዱዛይን ሶፍት ዌር 

በካቲያ እና በማስተር ካም የአቅም ግንባታ ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡  

 በት/ስሌጠና ዲይሬክቶሬት በብየዲ 

ቴክኖልጂ(ሚግ፣ማግ እና አርክ) ስሌጠናዎች 

በቁጥር 

 

200 150 139 92.7  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በዌሌዱንግ  ወርክሾኘ ሇሰሌጣኞዎች በአርክ ዌሌዱግ 

እና በሚግ ዌሌዱግ እንዱሁም በኢንደስትሪዎች 

ማሰሌጠን ተችሎሌ፡፡ 

 ሇኢንደስትሪዎች ዴጋፍ ሇመስጠት የስሌጠና 

ፍሊጎትና ክፍተቶች ዲሰሳ ጥናት በማዴረግ መሇየትና 

እና የማውጣት ስራ እየተከናወነ ነው፡፡ 

2.2.1 ችግር ፈች የብረታ ብረት እና 

ኢንጂነሪንግ የምርት ሌማት 

ሥራዎች ማሌማትና ማሸጋገር 

ከ2009 ዒ.ም የተሊሇፈ የምርት ሌማት ስራዎች 

 ከአሇፉት ዒመታት የተሸጋገሩትን  የምርት ሌማት 

ሇማጠናቀቅ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛሌ፡፡ 

 የፕሊሲቲክ ኮዲዎች መፍጫ ማሽን 

ቴክኖልጂውን100% ኮፒ ሇማዴረግ የሚያስችሌ 

የዱዛይንና የሜቴዴ ሥራዎች ከሚመሇከታቸው 

አካሊት ጋር ከስምምነት በመዴረስ ወዯ ትግበራ 

ተገብቶ የመካኒካሌ ማምረት ሰራው 60% ዯርሷሌ:: 

በ2010 ዒ.ም ከዱዛይን የወረደ የምርት ሌማት ስራዎች 

 ከቆዲ ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ጋር የጋራ 

ዕቅዴ ተዘጋጅቶ በንዐስ ዘርፋ ሉሇሙ የሚችለ 

ማሽነሪዎች በዲሰሳ ጥናት በተሇዩት መሠረት 

ሇአነስተኛ ኢንደስትሪዎች የሚውሌ በክሪክ የሚሰራ 

የጫማና ቆዲ ውጤቶች ሊይ ስታምፒንግ ማሽን  

የምርት ሌማት ሥራ  የዱዛይንና ሜተዴስ ሥራዎች 

ሇምተው 

የተሸጋገ

ሩ ምርት 

ሌማቶች 

በቁጥር 

5 3 1 33.33 ሇምርት ሌማት 

ፕሮቶታይፕ 

መስሪያ 

የሚያስፈሌጉ 

ግብዒት የግዢ 

ጨረታ በሂዯት 

ሊይ በመሆኑ፣ 

የሰው ሃይሌ 

እጥረትና በዱዛይን 

ማስተካከያ 

ያሇመጠናቀቅ 

አፈፃፀሙን ዝቅ 

ሉያዯርግ ችሎሌ፡፡  

 ሇምርት  ሌማት የዲሰሳ ጥናት 

ማካሄዴ  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 የፕሮቶታይፕ ዱዛይን መስራት በማጠናቀቅ ከሚመሇከታቸው የኢንስቲትዩቱ 

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተርና ባሇሙያዎች ጋር 

ተገምግሞ ወዯ ምርት ክፍሌ በማስተሊሇፍ በምርት 

ሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡ 

 ኒዩማቲክ (Pneumatics Operating System) 

ኮምፕረሰር ሇሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎች የሚውሌ 

የጫማና ቆዲ ውጤቶች ሊይ ስታምፒንግ ማሽን 

የምርት ሌማት ሥራ  የዱዛይንና ሜተዴስ ሥራዎች 

በማጠናቀቅ ከሚመሇከታቸው የኢንስቲትዩቱ 

ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተርና ባሇሙያዎች ጋር 

ተገምግሞ ወዯ ምርት ክፍሌ በማስተሊሇፍ በምርት 

ሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡ 

 የፕሊስቲክ ኮዲዎችና የፕሊስቲክ ቁሳቁሶች መፍጫ 

ማሽን የምርት ሌማት ሥራ  የዱዛይንና ሜተዴስ 

ሥራዎች በማጠናቀቅ ከሚመሇከታቸው 

የኢንስቲትዩቱ ዲይሬክቶሬት ዲይሬክተርና 

ባሇሙያዎች ጋር ተገምግሞ ወዯ ምርት ክፍሌ 

በማስተሊሇፍ በምርት ሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡ 

 የብናኝ ሳከር (Dust Collector) ማሽን የምርት 

ሌማት ሥራ  የዱዛይንና የማምረቻ ዘዳ ድኩመንት 

በማዘጋጀት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

የማኑፋክቸሪንግ ሜተዴስ ማዘጋጀት 

ፕሮቶታይፕ ማምረትና መሞከር/ 

መፈተሽ 

የመጨረሻ ዯዛይን መስራት 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

በኢንስቲትዩቱ አነስተኛ የፋውንዴሪ 

ሇመሥራት የሚያስችሌ የዱዛይንና 

ላልች ሥራዎች መሥራት 

በኢንስቲትዩቱ የፋውንዴሪ አነስተኛ ተቋም እንዱቋቋም 

አስፈሊጊ የመገቢያ ጥናቶችና ተሞክሮዎች ተሰብስበዋሌ፤ 

በዚህ መነሻነትም የአተገባበር ረቂቅ ምክረ-ሃሳብ(Draft 

Proposal) ተዘጋጅቶ በመገምገም ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

በመቶኛ 50 35 30 85 የሰው ሃይሌ 

እጥረትና ሇዚህ 

ስራ የተዯራጀ 

ወርክሾኘ ያሇመኖር 

 የብረታ ብረት ማቅሇጫ አሠራር መዯገፊያ 

ተቋም (Pilot Plant) ሇማቋቋም 

የሚያስችሌ ሰነዴ ማዘጋጀት 

 በቁጥር 1 .9 .9 100  

3 የገበያ ተዯራሽነትን ማስፋት        

3.1 የግብዒት አቅርቦትን ማሳዯግ        

3.1.1 የብረታ ብረት ኢንጅነሪንግና 

ኤላክትሪካሌ ኤላክትሮኒክስ 

ኢንደ. የግብዒት አቅርቦት  

ማሳዯግ 

 የጥሬ  ዕቃ አቅርቦቱን ችግር ሇመፍታት እንዴ 

ለዐካን ቡዴን ከኢንስቲትዩቱና ከመሰረታዊ ብረታ 

ብረትና ኢንጅነሪንግ ኢንደስትሪ የተውጣጣ ወዯ 

ሱማላ ሊንዴ በመሄዴ በጥሬ ዕቃ አቅርቦት ዙሪያ 

ወይይት የተዯረገ ስሆን ሳምኘሌ የማምጣት ስራ 

ተከናዉኗሌ፡፡  

 የውዴቅዲቂ ብረታ ብረት ስርዒት ሇመዘርጋት 

መመሪያውን በኢንደስትሪ ሚ/ር ዯረጃ ባለ የህግ 

ክፍሌ ባሇሙያዎችና የኢንስቲትዩቱ ከተውጣጣ 

ባሇሙያ መመሪያውን የመገምገም ስራ ተከናውኖ 

የማስተካከያ ስራዎች በመከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

ተዘጋጅቶ 

የፀዯቀ 

መመሪያ 

በቁጥር 

1 1 .50 50 መመሪያውን 

አጠናቆ ሇገንዘብና 

ኢኮኖሚ ትብብር 

ሚ/ር የመሊክ ስራ 

በኢንደስትሪ ሚ/ር 

ህግ ዲይሬክቶሬት 

የተጠናቀቀ 

ባሇመሆኑ 

አፈፃፀሙ ዝቅ 

ሉሌ ችሎሌ፡፡ 

የውዴቅዲቂ ብረታ ብረት አወጋገዴ፣ 

ግብይትና አወጋገዴ ስርዒት 

ሇመዘርጋት የተጀመረውን  ጥናት 

በማጠናቀቅ ማስገምገምና ማፀዯቅ፣  

በመነሻ ጥናቱ መሠረት የህግ ቅርፅ 

እንዱይዝ በማዴረግ በሚመሇከተው 

አካሌ መመሪያው እንዱፀዴቅ ማዴረግ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

3.1.2 የብ.ብ.ኢንደስትሪዎች የጋራ 

ግዥ እንዱፈጽሙ ማስቻሌ 

 ኢንደስትሪዎች የግብዒት እና የውጪ ምንዛሬ 

ፍሊጎታቸውን እንዱያሳውቁን ከተጠየቁት 84 

ኢንደስትሪዎች 39 ኢንደስትሪዎች ያሳወቁን ሲሆን 

በመሰረታዊ ብረታ ብረት 1,050,000 የአሜሪካን 

ድሊር ፍሊጎት(USD) ፣በኢንጂነሪንግ 188,405,587 

የአሜሪካን ድሊር በአጠቃሊይ በዘርፉ ሇተሰማሩት 

1,477,235,264 የአሜሪካን ድሊር እና 4,917,653 

ዩሮ የውጪ ምንዛሬ ፍሊጎት መረጃ መሰብሰብ እና 

ማዯራጀት ተችሎሌ፡፡   

 ከ39 ኢንደስትሪዎች 1.46 ሚሉየን ቶን ግብዒት 

እንዯሚያስፈሌግ ከውጭ ምንዛሬ ፍሊጏቱ አንፃር 

ያሇው ስላት የሚያሳይ ሲሆን በውጭ ምንዛሬ 

ያሇመፈቀዴ የጋራ ግዥው ስራ አሌተከናወነም፡፡ 

በጋራ 

ግዥ 

የተፈጸመ 

ግብዒት 

መጠን 

በሺህ 

ቶን 

200 75 0 0 

የውጭ ምንዛሬ 

ፈቃዴ ያሌተገኘ 

በመሆኑ የጋራ 

ግዥው 

በኢንደስትሪ 

ግብዒት አቅራቢ 

ሌማት 

ኢንተርኘራይዝ 

ሉቀርብ 

አሌቻሇም፡፡ 

የጥሬ ዕቃ ግዥ(Bulk purchase) 

የሚፈፅሙ የብረታ ብረትና 

ኢንጅነሪንግ ኢንደስትሪዎችን 

የፍሊጎት መረጃ መሰብሰብ እና 

መሇየት፤ 

በተሇየው ፍሊጎት መሰረት  የጥሬ ዕቃ 

የጋራ ግዢውን ከህንጻ ዕቀዎች 

አቅራቢ ዴርጅት እና ላልች 

አካሊትጋር በመቀናጀት ግዢውን 

መከታተሌና ማስፈፀም፣ 

3.1.3 የውዴቅዲቂ ብረታ ብረት ሇምርት 

ግብዒትነት እንዱውሌ ማስቻሌ  

በአዱስ አበባና ኦሮሚያ ክሌሌ ካለ የውዴቅዲቂ ብረታ 

ብረት ክምችት በስቲሌ 3133.10 ቶን፣ካስት አይረን 

252.40 ቶን እና በአሌሙኒየም 293.20 ቶን በአጠቃሊይ 

3678.70 ቶን ሇአቅሊጭ አምራች ኢንደስትሪዎች 

እንዱሠራጭ ተዯርጓሌ፡፡  

ሇምርት 

ግብኣትነት 

የቀረበ 

የውዴቅዲ

ቂ ብረታ 

ብረት 

መጠን 

በሺህ ቶን 

50 12 3.678 40.86 ሪፖርቱ ያካተተው 

የፌዳራሌ 

ስርጭት መጠንና 

የክሌልችን መረጃ 

የያዘ ባሇመሆኑ 

አፈፃፀሙ ዝቅ 

ብል ሉታይ 

ችሎሌ፡፡ 

ከሚመሇከታቸው አካሊት ማሇትም 

በፌዯራሌ ከግዥና ንብረት ማስወገዴ 

አገሌግልት እና ከክሌሌና ከከተማ 

መስተዲዴር ባለ የንብረት ማስወገዴ 

አካሊት ጋር በመቀናጀት ስርጭቱ 

ፍትሃዊ እንዱሆን ክትትሌ ማዴረግ 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

3.1.4 አነስተኛ፤መካከሇኛ እና ከፍተኛ 

እንደስትሪዎችን በምርትና 

ግብዒት ማስተሳሰር 

የኒ-አርክ መካኒካሌ ምህንዴስና ኃ/የተ/የግ/ማ የአገዲ ጫኝ 

ትሬሇርስ የጀነሬተር አካሊት ሜታሌ ፕሮፋይሌስ እና 

የተሇያዩ የብረታ ብረት ስራዎችን በማከናወን ሊይ 

ሇሚገኝ መካከሇኛና ታዲጊ ኢንደስትሪ በኢንስቲትዩቱ 

ስሇሚከናወን የተሇያዩ ዴጋፎች በማስተዋወቅ በቀጣይ 

ሇሚያከናውኗቸው የፕሮጀክት ማስፋፊያዎች የተሸለ 

የኢንቨስትመንት አማራጮችን በመጠቆም ቴክኒካሌ 

ዴጋፎችን እንዱያገኙ የሚያስችሌ ትስስር ሇመፍጠር 

ተችሎሌ፡፡ 

የተፈጠረ 

ትስስር 

ብዛት 

በቁጥር 

12 12 12 100  

የኢንደስትሪዎችን የምርትና ግብዒት 

ፍሊጎት መሇየት ፍሊጎታቸውን 

መሰረት በማዴረግ ማስተሳሰር 

3.1.5 በዕትዕ II ትኩረት ሇተሰጣቸው 

ዘርፎች መሇዋወጫና 

ኮምፖኔንቶችን ማምረትና 

እንዱመረቱ ማስዯረግ 

 

   

   

በዕትዕ 2 ትኩረት የተሰጣቸው 

ኢንደስትሪዎችን የመሇዋዎጫ ምርት 

ፍሊጎት መረጃ ማሰባሰብና መሇየት 

 ነባርን እና አዱስ ሇሚሰሩ ስኳር ፋብሪካዎች፣ 

ሇሲሚንቶፋብሪካ፣ ሇታሊቁ ህዲሴ ግዴብ፣ 

ሇኮንስትራክሽን ማሽነሪ እንዱሁም ሇላልች፤ በብረታ 

ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 30535  በቁጥር 

ሇማምረት ታቅድ 32999 መሇዋወጫዎች  33.9 

ሚሉየን ብር የሚያወጡ የተመረቱ ሲሆን እንዱሁም 

ኢንስቲትዩቱ በሚዯግፋቸው አስር ኢንደስትሪዎች 

7701.7 ቶን 3.43 ሚሉየን በቁጥር ሇማምረት ታቅድ  

3890.8 ቶን በቁጥር 4.8 ሚሉየን መሇዋወጫዎች 

እንዱመረ

ቱ 

የተዯረገ 

የመሇዋወ

ጫና 

ኮምኘነን

ት ብዛት 

በቁጥር 

በሚሉየን 

8 6 4.8 80 የብረታ ብረት 

ኢንጂነሪንግ 

ኮርፖሬሽን የሶስት 

ወራት ሪፖርት 

ብቻ የተካተተ 

በመሆኑ 

ከመሇዋዎጫ አምራች ኢንደስትሪዎች 

ጋር የጋራ ዕቅዴ ማዘጋጀት 

በፍሊጎቱ መሰረት መሇዋዎጫዎቹ 

እንዱመረቱ ማስዯረግና መረጃውን 

መሰብሰብ፣ 

በአገር ውስጥ የተፈጠረውን አቅም 
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ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የሚያሳይ የዲሰሳ ስራ ማከናወን ዋጋቸው 124.9 ሚሉየን ብር የሆኑ ተመርተዋሌ፡፡   

 

3.1.6 ውስብስብና በላልች 

የማይመረቱ መሇዋዎጫና 

ኮምፖኔንቶችን በኢንስቲትዩቱ 

ወርክሾኘ እንዱመረት ማዴረግ  

 የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪ የኢኮኖሚ ዴርሻን ሇማሳዯግ የምርት 

ዱዛይንና ሜተዴስ ዝግጅት አቅምን በማጎሌበት 

በእ.ት.ዕ ትኩረት ሇተሰጣቸው ንኡስ ዘርፎች 

የተመረተ መሇዋወጫና አካሊት፡፡  
 

 በአጠቃሊይ በዘጠኝ ወሩ 100 መሇዋወጫና አካሊት 

ሇማምረት ታቅድ 53 መሇዋወጫና አካሊት የተመረተ 

ሲሆን አፈፃፀሙ ከዕቅደ አንፃር 53% ተከናውኗሌ፡፡ 

 

ዱዛይንና 

ሜተዴስ 

የተዘጋጀሊ

ቸው 

የመሇዋወ

ጫና 

ኮምኘነንት 

በቁጥር 

200 100 53 53 ሇመስሪያ 

የሚያስፈሌጉ 

ቱሌና ከተሮች 

ግዢ ተጠይቆ 

ባሇመቅረቡ እና 

የባሇሙያዎች 

እጥረት 

በላልች ኢንደስትሪዎች ሉመረቱ 

የማይችለ መሇዋወጫ ዕቃዎችና 

ኮምፖኔንቶች ዒይነት መሇየት     

ከተሇዩት መሇዋወጫ ዕቃዎችና 

ኮምፖኔንቶች መካከሌ ውስብስብ 

የሆኑትን በኢንስቲተዩቱ ማምረት    

3.2 የብ/ብ/ኢ/ኢንደስትሪ 

የግብይት አቅም ማሳዯግ 

 የሀገራችን ኢንደስትሪዎች  በዉጭ  ሀገር ከሚገኙ  

ኢንደስትሪዎች፣ ዴርጅቶችና ተጠቃሚዎች ጋር ገበያ 

ሇማፈሊሇግ በኢፌዳሪ  ዉጭ  ጉዲይ ሚ/ር  በኩሌ 

የ75 ኢንደስትሪዎች  ምርቶቻቸዉ ፎቶ በሶፍት ኮፒ 

በማዯራጀት፣ የእያንዲንደ ኢንደስትሪ ሙለ  አዴራሻ 

( ስሌክ ቁጥር፣ ኢ-ሜይሌ ፣ የሚገኙበት አካባቢ )፣ 

የኢንስቲትዩቱን  እንቅስቃሴ  የሚገሌፅ 53 ብሮሸር፣ 

የእያንዲንደ  ኢንደስትሪ  ምርት የምያሳይ 53 

መረጃዎችን በማዯራጀ ሇ53 ኢምባሲዎች 

የተዘጋጁ 

የማስታ

ወቂያ 

መዴረኮ

ች 

በቁጥር 

 

3 2 2 100  

3.2.1 ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ  

ኢንደስትሪ ምርቶችን በሀገር 

ውስጥ እና ውጭ ሀገር  

በሚዘጋጁ ኤግዚቪሽኖች፤ 

በባሇዴርሻ አካሊት መዴረኮች እና 

ላልች ሚዴያዎች ማስተዋወቅ 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 በሃገር ውስጥ የሚዘጋጁ የንዐስ 

ዘርፋን የሚመሇከቱ ኤግዚብሽኖች 

መሇየት 

እንዱዯርሳቸው ተዯርጓሌ፡፡  

 እ.ኤ.አ  ከጃንዋሪ 22 እስከ 29 ቀን 2018 በሱደን 

በሚካሄዯው 35ኛው የካርቱም ዒሇም አቀፍ ዒውዯ 

ራዕይ ኢንደስትሪዎች መካፈሌ እንዱችለ አስፈሊጊ 

መረጃዎችን ሁለ በወቅቱ በመስጠትና የቅርብ 

ክትትሌ በማዴረግ 9 ኢንደስትሪዎች ኤግዚቢሽኑን 

ሇመካፈሌ አስፈሊጊውን ክፍያ እና ፎርማሉቲ 

እንዱያሟለ ተዯርጓሌ፡፡ ይህም ከ2009 34ኛው 

የካርቱም ኤግዚቢሽን ሊይ ከተካፈለት የዘርፋችን 

ኢንደስትሪዎች ጋር ሲነጻጸር በ7 ኢንደስትሪ ብሌጫ 

ያሇው ሲሆን እዴገቱም 87.5 በመቶኛ ነው፡፡ 

 ሱዲን ካርቱም በመሄዴ ከነዲጅ ስቴሽን/Nile 

Petroleum / እና ከትራንስፖርት አገሌግልት 

ዴርጅት/Rabia Transort Co. Ltd/ ጋርበዯረቅና 

ፈሳሽ ጭነት ምቶቻችን በተመሇከተ፣ ከሱዲን 

የኤላክትሪክ ማከፋፈያ ዴርጅት/Sudanese Electric 

Distribution Co. Ltd./ ጋር በትራንስፎርመርና 

ኤላክትሪክ ኬብሌ ምርቶቻችን በተመሇከተ፣ ከሱዲን 

የዯረጃና ስነሌክ ዴርጅት/Sudanese Standard and 

Metrology Organization/ ጋር በዯረጃዎች ዙሪያ 

እንዱሁም ከሱዲን ብሄራዊየአስመጪዎች ዘርፍ 

ማህበር ጋር ከተሇያዩ ሀገራት ስሇሚያስመጧቸው 

ምርቶችና በፍሊጎታቸው ዙሪያ ውይቶችን በማዴረግ 

በኢግዚብሽኑ የሚሳተፋ 

ኢንደስትሪዎችን መሇየትና 

የማግባባት ስራ ማከናወን  

 የሃገር ውስጥ ምርቶችን በሃገር 

ውስጥ በሚዘጋጁ ኤግዚቪሽኖች 

ማስተዋወቅ 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

የአገራችንን ምርቶች በማስተዋወቅና መረጃዎችን 

ሇመሇዋወጥ ተችሎሌ፡፡ 

 በአገር ውስጥ በአነስተኛና ሇመካከሇኛ ኢንደስትሪዎች 

በተዘጋጀው ኢግዚቢሽን ሊይ በመሳተፋ በንዐስ ዘርፋ 

በሇሙ ምርቶች፣ ኢንስቲትዩቱ የሚሰጣቸውን 

አገሌግልቶች በዴጋፍና በጥራት ፍተሻ ዙሪያ 

የማስተዋወቅ ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

 የንዐስ ዘርፉን አገራዊ ኤግዚቢሽን ሇማዘጋጀት 

በቅንጅት ሇሚሰራው ሥራ መነሻ ፕሮፓዛሌ 

በማዘጋጀት፣ የንዐስ ዘርፉን ችግር የሚዲስስ የጥናት 

ወረቀት እንዱቀርብ መነሻ ሀሳበችን በማዘጋጀትና 

አጥኚዎችን በመሌመሌ፣ ተሳታፊ ኢንደስትሪዎችንና 

ባሇዴርሻ አካሊትን በመሇየት ሇዝግጅቱ ስኬት  

አስትዋጽኦ ተዯርጓሌ፡፡ ሇዚሁ ሁነት ዝግጅት 

በተቋቋው አስተባባሪ ኮሚቴ ውስጥም ተሳትፎ 

በማዴረግም ሥራወ እየተሰራ ነው፡፡ 

3.2.2 የንዐስ ዘርፉን የግብይት 

ችግሮች በዘሊቂነት ሉፈቱ 

የሚችለ ጥናቶችን ማከናወን 

 በሱዲን የኢትዮጵያ ኢምባሲ ኢንሼቲቭ ሇሚዯረግ 

የብረታ ብረት ዘርፍ የገበያ እና የምርት ግብዒት 

ስትራቴጂክ ጥናት ስራ በሱዲን ገበያ ተፈሊጊ ሉሆኑ 

የተዘጋጁ 

የገበያ 

ጥናት  

1 1 75 75 በሰው ሃይሌ 

እጥረት 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ ዋና ዋና 

ዝርዝር ተግባራት ዕቅዴ 

      የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 ወሩ 

ኢሊማ 

አፈፃፀ

ም 

አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ 

የተጠቀሰ ምክንያት 

 ጥናቱን ሇማዘጋጀት የሚያስችሌ 

ቢጋር ማዘጋጀትና ማጸዯቅ 

የሚችለ ምርቶችን የመሇየት፣ የተሇዩትን ምርቶች 

የሚመርቱ ኢንደስትሪዎችንና የማምረት አቅማቸውን 

የመሇየት፣ የምርቶቹን HS ኮዴ የመሇየትና 

መረጃዎችን የማዯራጀት ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

 በሱዲን የኢትዮጵያ ኢምባሲ ኢንሼቲቭ የተጀመረው 

የብረታ ብረት ዘርፍ የገበያ እና የምርት ግብዒት 

ስትራቴጂክ ጥናት ስራ ሱዲን ካርቱም በመሄዴ 

በተጨባጭ የሱዲን ገበያ የሚፈሌጋቸውን ምርቶች 

አይነት የመሇየት፣ የመሸጫ ዋጋ እና ተያያዥ መረጃ 

በተዯረገው የገበያ ዲሰሳ ማሰባሰብ ተችሎሌ፡፡ 

ሰነዴ 

በቁጥር 

3.2.3 የግብይት ዴጋፎችን በመስጠት 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪዎች የወጪ ንግዴ 

ግብይት ዴጋፍ ማዴረግ 

 ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ምርቶች በ9ወሩ 

10,000,000 አሜሪካ ድሊር ኤክስፖርት ሇማዴረግ 

ታቅድ 3,720,121.40 አሜሪካ ድሊር ኤክስፖርት 

ተዯርጓሌ፡፡ አፈፃፀሙም 37.2 በመቶ ሲሆን 

በኤላትሪክና ኤላክትሮኒክስ 70,000,000 አሜሪካ 

ድሊር ኤክስፖርት ሇማዴረግ ታቅድ 31,309,917.78 

አሜሪካ ድሊር ኤክስፖርት ተዯርጓሌ፡፡ አፈፃፀሙም 

44.73 በመቶ ነው፡፡ አፈፃፀሙም ካሇፈው በጀት 

ዒመት ተመሣሣይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር በብረታ 

ብረትና ኢንጂነሪንግ 9.1 በመቶ እንዱሁም 

በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ 71.52   በመቶ 

ዕዴገት ተመዝግቧሌ፡፡ ዝርዝር የኢንደስትሪዎች 

የኤክስፖርት አፈጻጸም በአባሪ 4 ተያይዟሌ፡፡ 

 

ያዯገ 

የውጭ 

ንግዴ 

ገቢ 

መጠን 

በሺህ 

የአሜሪካ

ን ድሊር 

126.00

0 

80.000 35.03 43.79 ሇአፈፃፀሙ ማነስ  

የውጭ ምንዛሬ 

ያሇመፈቀዴና 

አብዛኛው ኢንደስትሪ 

ወዯ ኤክስፖርት 

ያሇመግባት 

እንዱሁም የዉጭ 

ገበያ በማፈሊሇግ ሊይ 

መሆን  የሚጠቀሱ 

ናቸው፡፡ 

የኤክስፖርት ማበረታቻዎች 

በተፈቀደበት አግባብ ጥቅም ሊይ 

እንዱውለ መከታተሌና ኤክስፖርት 

ዱስኘሉን ማስጠበቅ፤ 
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4. የ2ዏ10 በጀት ዒመት የዯጋፊ የሥራ ክፍልች የአበይት ተግባር አፈፃፀም 

ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

. 4.1 

የሰው ሃብት ሌማትና 

አስተዲዯር ስራዎች 

አንፃር 

       

4.1.1 የሰው ሀብት አስተዲዯርና 

ሌማት ስራዎችን  ከውጪ 

አካሊት ጋር በመቀናጀት  

ማቀዴ፣ መፈጸምና 

መገምገም ፤ 

ከሚመሇከታቸው የሥራ ክፍልች ጋር በመሆን ሰራተኞች 

የውስጥ ስሌጠና እንዱያገኙ የተዯረገ ሲሆን በ9 ወር ውስጥ 

ሁሇት ጊዜ አዱስ ወዯ ኢንስቲትዩቱ ሇተቀሊቀለ ሰራተኞች 

የትውውቅ መዴረክ በማዘጋጀት የኢንስቲትዩቱ ተግባርና 

ሃሊፊነት፣ የስራ ክፍልች የሚያከናውናቸው ተግባራት፣ስሇሇውጥ 

ስራዎች (ውጤ ተኮር ስርዒትና ካይዘን) ፣  የሠራተኞች አዋጅ፣ 

ዯንቦች እና የህግ ነክ ጉዲዮች ዙሪያ ግንዛቤ ተፈጥሯሌ፡፡ 

በመቶኛ 100 90 90 100  

4.1.2 

የሰው ሀብት አስተዲዯርና 

ሌማት መረጃ  ማዯራጀት፣ 

እና መረጃ ሇሚፈሌጉ አካሊት 

በወቅቱ ተዯራሽ ማዴረግ፤ 

 የፐርሶኔሌ ነክ መረጃዎችን ማዯራጀት በተመሇከተ፡ 

 ሇኢንስቲትዩቱ ሠራተኞች፣ የተሇያዩ የሥራ ክፍልች እና 

መ/ቤቶች የተጠየቁ መረጃዎች ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

 አዱስ የተቀጠሩ ሰራተኞች መረጃ የማዯራጀት ስራ እና የነባር 

ሰራተኞችን በዴግግሞሽ 3755 መረጃ ወቅታዊ የማዴረግ ስራ 

ተሰርቷሌ፡፡ 

በመቶኛ 100 100 75 75  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

 አዱስ ሇተቀጠሩ ሠራተኞች በጂኤጂ የሥራ ዝርዝር 

እየተሰጠ የሚገኝ ሲሆን የ43 ሠራተኞች የ 6ወር አፈፃፀም 

ተሞሌቶ የቋሚነት ዯብዲቤ ተዘጋጅቶ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ከፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር የተቀናጀ 

የመረጃ አያያዝ ሥርዒት በአስቸካይ እንዱሰራ በተሰጠው 

መመሪያ  መሰረት የ109 ሠራተኞች መረጃ የመሌቀም ስራ 

ተከናውኗሌ፡፡ 

 ሇነባር እና አዱስ ሰራተኞች የተቀየረውን የፐብሉክ ሰርቪስ 

ትራንስፖርት መታወቂያ  እንዱዯርሳቸው ተዯርጓሌ፡፡ 

 ከፐብሉክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ሌማት ሚኒስቴር 

የመንግስት ሠራተኞች የትምህርት ማስረጃ እንዱጠራ 

በተሊሇፈው መመሪያ መሰረት 180 ሠራተኞች የትምህርት 

ማስረጃ  ወዯ ተማሩበት ተቋማት ተጣርቶ እንዱሊክሌን 

የተሊከ ሲሆን 100 ሠራተኞች የትምህርት ማስረጃ 

በማጣራት መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡  

4.1.3 የኢንስቲትዩቱን የሰው ኃይሌ 

አቅም ሇመገንባት የተሇያዩ 

የአጭር የመካከሇኛና የረጅም 

የውጪ ሀገር ስሌጠና  

 የኢንስቲትዩቱ 9 ወንድ ባሇሙያዎች  በ7 የስሌጠና 

አይነቶች በቻይና እና ህንድ ሃገር  ስሌጠና 

በመቶኛ 90 80 75 90  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

ጊዜ ስሌጠናዎችን እንዱያገኙ 

ማመቻቸት፤ 

አግኝተዋሌ፡፡ 
 

የሀገር ውስጥ ስሌጠና  

 በውስጥ ባሇሙያዎች  በ8 ዓይነት የተሇያዩ ስሌጠናዎች 

41 ወንድ እና 20 ሴት በድምሩ 62 የኢንስቲትዩቱ 

ሰራተኞች ስሌጠና የወሰደ ሲሆን በውጭ ባሇሙያዎች በ7 

ዓይነት የተሇያዩ ስሌጠናዎች 20 ወንድ እና 15 ሴት 

በድምሩ  35 የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች ስሌጠና 

ወስዯዋሌ፡፡ 

 ከመስከረም 29 እሰከ ህዲር 29 በፌዯራሌ ቴክኒክና ሙያ 

ትምህርትና ስሌጠና ኤጀንሲ  በተሰጠው የAdvace 

welding ስሌጠና 2 የኢንስቲትዩቱ ወንድ ባሇሙያዎች 

ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ 

 የካይዘን ፍሌስፍና በኢንደስትሪዎች ሇመተግበር የካይዘን 

የእጩ አማካሪዎች የአሰሌጣኞች ስሌጠና 

በኢንስቲትዩታችን ውስጥ የኬሚካሌና የኮንስትራክሽን 

ግብዓቶች ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት፣ ከኢንደስትሪ 

ሚ/ር እና ከኢንደስትሪዎች ሇመጡ እንዱሁም  

ሇኢንስቲትዩቱ ባሇሙያዎች በአጠቃሊይ 50 ሰሌጣኞች 

ሇ10 ቀናት ስሌጠናው ተሰጥቷሌ፡፡ 

 አዱስ ኢንስቲትዩቱን ሇተቀሊቀለ ሠራተኞች የካይዘን 



   39 
 

ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

ስሌጠና ሇ42 ወንድና ሇ34 ሴት በድምሩ 76 ሠራተኞች 

ስሌጠና የተሰጠ ሲሆን  ሇነባር ሠራተኞች የካይዘን 

ማነቃቂያ ስሌጠና ወንድ 27 ሴት 21 በድምሩ 48 

ሠራተኞች ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ 

 2 ወንድ እና 2 ሴት በድምሩ 4 የኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች የገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር በኢትዮጵያ 

ሲቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ ባዘጋጀው የመንግስት ሂሳብና 

ክፍያ፣ ግዥና ንብረት እና የውስጥ ኦዱት ስሌጠና ሊይ 

እየተካፈለ ይገኛለ፡፡ 

  የመንግስት ግዥ እና ንብረት አስተዲዯር ኤጀንሲ 

ከኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ በመተባበር 

በተሰጠው የመንግስት ግዥና ንብረት አስተዲዯር 

የባሇሙያዎች የሙያ ብቃት ስሌጠና ሁሇት የኢንስቲትቱ 

ወንድ ባሇሙያዎች ስሌጠና ወስዯዋሌ፡፡ሇተቋሙ 

ሰራተኞች ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

የረጅም ጊዜ ትምህርት 

 የኢትዮጵያ ሲቪሌ ዩኒቨርስቲ የሁሇተኛ ድግሪ መርሃ 

ግብር ሇመማር ሁሇት ወንድና አንድ ሴት ሰራተኛ  

የትምህርትና ስሌጠና ውሌ እንዱሞለ ተዯርጎ ወዯ 

ትምህርት እንዱገቡ ተዯርጓሌ፡፡ 
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ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

 የአዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ በሰጠው 

በሁሇተኛ ዱግሪ የስኮሊርሺ የትምህርት እድሌ 

የኢንስቲትዩታችን አንድ ሴት ባሇሙያ እድለን ያገኙ 

ሲሆን የትምህርትናስሌጠና ውሌ ሞሌተው ወዯ ትምህርት 

እንዱገቡ ተዯርጓሌ፡፡ 

 5 ወንድ እና 5 ሴት በድምሩ 10 የኢንስቲትዩቱ 

ሠራተኞች በ2010 እና 2011 በክረምትና በመዯበኛ 

መርሃ ግብር ሇፈተና የሚቀርቡ እጩ ተፈታኞችን 

በማወዲዯር  ሇኢትዮጵያ ሲቪሌ ሰርቪስ ዩኒቨርስቲ 

ተሌኳሌ፡፡ 

የትምህርትና ስሌጠና መመሪያ ክሇሳና ቁርኝት ፕሮግራም 

   የትምህርትና ስሌጠና መመሪያ ክሇሳ የተዯረገ ሲሆን 

በተሰጠው ግብዒት መሰረት ተስተካክል ሇሰራተኞች ግንዛቤ  

በመስጠት ከጥቅምት 1/2010 ጀምሮ ሥራ ሊይ እንዱውሌ 

ተዯርጓሌ፡፡  

   በማኔጀመንት የተሰጡትን ግብዒቶች በማካተት  የቁርኝት 

አፈፃፀም መመሪያ ተጠናቆ ወዯ እንግሉዝኛ እንዱተረጎም 

ተዯርጓሌ፡፡ 

   በቁርኝት የአጫጫር ጊዜ ስሌጠና ፕሮግራም ሊይ (soft skill 
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ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

and leadership) ስሌጠና ሇ4 ቀን በ5 ዙር የሚሳተፉ 24 

ሴትና 76 በዴምሩ 100 የሥራ ኃሊፊዎችና ባሇሙዎች 

የሚሰሇጥኑበት ፕሮግራም  ተዘጋጅቶ ሇሚመሇከታቸው 

የሥራ ክፍልች ተዲራሽ ተዯጓሌ፡፡ 

 4.1.4 የሰው ኃብት ፍሊጎት 

በማሰባሰብ በተቋም ዯረጃ 

የሰው ኃይሌ ስምሪት 

መፈጸምና መረጃውን 

አዯራጅቶ መያዝን፣   

ቅጥር፤-ወንድ 54 ሴት 35 በድምሩ 89  ሰራተኞች የተቀጠሩ 

ሲሆን በ22 የስራ መዯቦች የቅጥር ፎርማሉቲ አማሌተው ስራ 

ሇመጀመር በሂዯት ሊይ ይገኛለ፡፡  

ዯረጃ ዕዴገት፡- 14 ወንድ  8 ሴት በድምሩ 22 ሠራተኞች 

የዯረጃ እድገት አግኝተዋሌ፡፡  

ስንብት፡- 10 ወንድ እና 4 ሴት በራሳቸው ፈቀድ አንድ ወንድ 

በሞት በድምሩ 15 ሠራተኞች ተሰናብተዋሌ፡፡ 

 

በቁጥር 120 120 89 74.2 በተወሰኑ 

መዯቦች ሊይ 

ተወዲዲሪ 

ባሇመገኘቱ 

በዴጋሚ የቅጥር 

ማስታወቂያ 

ወጥቷሌ 

4.2 ከኮሙኒኬሽን ጉዲዮች         

4.2.1 የፕሮጀክት ጥናቶች፣ የአዲዱስ  

የኢንቨስትመንት መረጃዎችንና 

ከፕሮጀክት ትግበራ ወዯ 

ማምረት የተሸጋገሩ 

ኩባንያዎችን የሥራ እንቅስቃሴ 

መረጃ ማዯራጀትና ማሰራጨት፣ 

የፕሮጀክት ሀሳቦች ጥናት 

በቅንጅት ማስተዋወቅ  

 በፕሮጀክት ትግበራ ሊይ የሚገኙ የ26 ድርጅቶችን መረጃ  

በመሰብሰብ፣ በማዯራጀትና በመተንተን ሇ3 የህትመት 

ሚዱያዎች የመስጠት ስራ፣  በቴላቪዥን ዓየር ሊይ 

እንዱውሌ የማድረግ ፣በድረ-ገፅና ማኅበራዊ ሚዱያ ሊይ 

በመጫን   ሇህዝብ ተዯራሽ ተዯርጓሌ፣  

 በፕሮጀክት ትግበራ ሊይ የነበሩ ሁሇት ፕሮጀክቶች ወዯ 

ማምረት የተሸጋገሩበትን ሂዯት፣ የፕሮጀክቶች ዓይነት፣ 

የካፒታሌ መጠን፣ የማምረት አቅም፣ የተፈጠረ የሥራ 

በቁጥር 10 7 6 85.7  
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ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

ዕድሌና ላልች ተዛማጅ መረጃዎችን በመሰብስብ፣ 

ማዯራጀትና በመተንተን በማህበራዊ ሚዱያ ሊይ በመጫን 

ተነባቢ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ 

4.2.2 በብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ 

ኢንደስትሪዎች የተፈጠረውን 

የማምረት አቅም አጠቃቀም 

መረጃዎችን በማዯራጀት 

ተዯራሽ ማዴረግ 

 የ2009 የንዑስ ዘርፉ የአቅም አጠቃቀም መረጃ ፣ የንዑስ 

ዘርፉን ምርቶች በዓይነት በመሇየት እና ኤክስፖርት 

የሚዯረጉ ምርቶችን ከነመግሇጫቸው በምስልች 

በማስዯገፍ በውጭ  ጉዲይ  ሚኒስቴር በኩሌ ሇኢትዮጵያ 

ኢንባሲዎች እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡  

 በአሁኑ ጊዜ እንዯ አገር ሇኮንስትራክሽን ኢንደስትሪ 

ግብአቶች የተፈጠረ አቅም፣ በማምረት ሂዯት ያጋጠሙ  

ተግዲሮቶቹን ሇመቅረፍ በመንግሥት እየተዯረገ ያሇውን 

ጥረት መረጃ በማዯራጀት በተሇያዩ ሚዱያዎች የዓየር 

ሽፋን አገኝቷሌ፡፡ 

 የኢንደስትሪዎችን  የማምረት አቅም በየምርት ዓይነት 

በመሰብሰብና በማዯራጀት  ሁሇት ጊዜ በመጣጥፍ 

(በአርትክሌ) ተዘጋጅቶ በአገር ዯረጃ ተዯራሽ በሚሆኑ 

ሁሇት የህትመት ሚዱያዎች  ሇህብረተሰቡ ተዯራሽ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 በ2010 ግማሽ ዓመት በተሇያዩ የሙያ ዘርፎች 

ሇኢንደስትሪ ባሇሙያዎች የተሰጡ ስሌጠናዎችን 

በኦዱዮቪዥዋሌ መረጃን በመሰብሰብ፣ በማዯራጀትና 

በቁጥር 12 8 8 100  
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የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

በመተንተን ሁሇት ጊዜ ኢንስቲትዩቱ ድረ-ገፅ እንደሁም-- 

በማህበራዊ ሚዱያ ገፃችን ስምንት ጊዜ በመጫን ተዯራሽ 

የተዯረገ ሲሆን  1,860 ተከታዮችም ሊይክና ሼር 

አድርገዋሌ፡፡ 

4.2.3 የገበያና የዋና ዋና ምርት 

ዘርፎችን የኤክስፖርት 

እንቅስቃሴ መረጃ በማዯራጀት 

ተዯራሽ ማዴረግ 

በንዑስ ዘርፉ ኢንደስትሪዎች በየወሩ የተገኘ የውጭ ምንዛሬ 

መጠን፣  የገበያ መዲረሻ አገራት እንዱሁም ያጋጠሙ 

ችግሮችን መረጃ በመሰብሰብና በማዯራጀት  ሇህመትና 

ኤላክትሮኒክስ ሚዱያዎች፣  በኢንስቲትዩቱ ድረ-ገፅና 

በማህበራዊ ሚዱያ ሊይ በመጫን መረጃውን ሇህብረተሰቡ 

ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

በቁጥር 14 9 19 100  

4.2.4 የንዐስ ዘርፉን ውጤቶች፣ 

ስኬቶችና ተግዲሮቶች  

በኤላክትሮኒስና ህትመት 

ሚዱያ በመጠቀም መረጃን 

ተዯራሽ ማዴረግ 

 ከሁነቶችና ከሇውጥ ሥራዎች ጋር ተያያዥ የሆኑ 

መረጃዎች የያዘ   ሰባት በራሪ ወረቀቶች ተዘጋጅው 

ሇሠራተኛ ተዯራሽ ተዯርገዋሌ፡፡  

 የ2009 በጀት ዓመት ዕቅድ አፈፃፀምና ተዛማጅ 

መረጃዎች በመንግሥት ኮሙዩኒኬሽን ጉዲዮች ጽ/ቤት 

ታትሞ ሇሚሰራጭ ዓመታዊ መጽሔት ግብአት የሚሆን 

ጽሑፍና ምስሌ በመሰብሰብና በማዯራጀት መረጃው 

በተጠየቀው ይዘት ተሌኳሌ፡፡ የኢንስቲትዩቱን የሥራ 

እንቅስቃሴና ወቅታዊ ይዘት ያሊቸው አምስት መጣጥፎች 

(አርቲክልች) ተዘጋጅተው በ3 ሚዱያዎች ሊይ  

በቁጥር 47 37 51 100  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

በመውጣት ተነባቢ ተዯርገዋሌ፡፡  

የኢንስቲትዩቱንና የንዑስ ዘርፉን የተሇያዩ መረጃዎች 

በማዯራጀት ሇህትመትና ሇኤላክትሮኒክስ ሚዱያዎች  

እንዱሁም ሇመረጃ ፈሊጊ ድርጅቶች በአጠቃሊይ 51 

መረጃዎችን ተዯራሽ ተዯርገዋሌ፡፡ 

4.2.5 የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ 

አጠቃቀም ክህልት በውስጥ 

አቅም ስሌጠና በማሻሻሌ 

ሇዴረ-ገፅ፣ ሇማኅበራዊ 

ሚዱያ፣ ሇኢሜይሌና 

ሇኬብሌ ቴላቪዥን ስርጭት 

የሚሆን መረጃን 

ማሰራጨት፣ ወቅታዊ 

ማዴረግ   

 መረጃዎች በኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ መሳሪያ በመጠቀም 

ተዯራሽ ሇማድረግ ድረ-ገፅ፣ ማህበራዊ ሚዱያ፣ ኢ-ሜይሌ፣ 

ኬብሌ ቴላቪዥንና ፋክስ ጥቅም ሊይ በማዋሌ በድረ-ገፅ 

19፣ በማህበራዊ ሚዱያ ከ70 በሊይ፣ በኢ-ሜይሌ ከ10 

በሊይ መረጃ፣ በኬብሌ ቴላቪዥንም 15 የተሇያዩ የውስጥ 

መረጃዎች በመጫን ሠራተኛና የውጭ ተገሌጋዮች መረጃ 

እንዱያገኙ ተዯርገዋሌ፡፡ በማህበራዊ ሚዱያ (ፌስቡክ) 

ገፃችን ብቻ የተጫኑ መረጃዎችም ከ12,000 በሊይ 

ተከታዮች ሊይክና ሼር አድርገዋሌ፡፡ 

 የኦዱዮቪዥዋሌ መረጃዎችን ፈሌገው ጥያቄ ሊቀረቡ 

የተሇያዩ አካሊት፣ በማህበራዊ ሚዱያና በድረ-ገፅ ሊይ 

ሇተጫኑ መረጃዎች በተጨማሪ መረጃነት 40 ፎቶግራፎች 

ጥቅም ሊይ ውሎሌ፡፡ 

 የዜጎች ቻርተር ሰነድም የእንግሉዝኛ ትርጉም በማዘጋጀት 

በድረ-ገፅ ሊይ በመጫን ጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ተችሎሌ 

 በማህበራዊ ሚዱያ ገፃችን ስምንት ጊዜ በመጫን ተዯራሽ 

ሲዯረግ ብዛቱ 1,860 ተከታዮችም ሊይክና ሼር 

አድርገዋሌ፡፡ 

 በኢንስቲትዩቱ 19 መረጃዎች ሇድረ-ገፅ፣ 60 ሇማኅበራዊ 

ሚዱያና 34 ሇኤላክትሮኒክስና ህትመት ሚዱያ  ሇህዝቡ 

መቶኛ 85 60 104 100  

4.3 ከዕቅዴ ፖሉሲ ጥናትና 

መረጃ  አንፃር 

       

4.3.1 ኢንስቲትዩቱን የንኡስ ዘርፍ 

መነሻ ዕቅዴና ዒመታዊ 

የፊዚካሌ ስራዎች እቅዴ 

ማዘጋጀት 

 የ2010 በጀት ዓመት ሇንዑስ ዘርፋ ዕቅድ ዝግጅት ግብዓት 

የሚሆኑ መረጃዎችን በመሰብሰብና በማዯራጀት መነሻ ዕቅድ 

ከሁሇተኛው የዕ.ት.ዕ አንፃር ተዘጋጅቶ ስራ ሊይ እንዱውሌ 

ተዯርጓሌ፡፡  

በቁጥር 1 1 1 100  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.3.2 የ2010 በጀት ዒመት   

የፕሮግራም በጀት የስራ መርሃ 

ግብር ማዘጋጀት እንዱሁም 

የ2011 የኘሮግራም በጀት 

አዘጋጅቶ መሊክ፣ 

 የ2010 የኘሮግራም በጀት ድርጊት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ 

ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር ተሌኳሌ፡፡ 

  የ2011 የተቋሙ የኘሮግራም በጀት ፍሊጏት ዕቅድ 

ተዘጋጅቶ በማኔጅመንት ውይይት ተዯርጏበት የተጠናከረው 

ሇገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር ተሌኳሌ፡፡ 

 

በቁጥር 2 2 2 100  

4.3.3 የ2009 በጀት ዒመት 

የፕሮግራም በጀት አፈጻጸም እና 

የ2010 በጀት ዒመት የ1ኛ እና 

የ2ኛ ሩብ ዒመት የፕሮግራም 

በጀት አፈጻጸም ሪፖርት 

በማዘጋጀት  ሇሚመሇከተው 

ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

 የ2009 በጀት ዒመት የኘሮግራም በጀት ዕቅዴ አፈፃፀም ሪፖርት 

፣ የ1ኛ ሩብ ዒመት እና የ2ኛው ሩብ ዒመት የፕሮግራም በጀት  

ዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት    ከተከናወኑት ፊሲካሌ ስራ ጋር 

በማነጻጸር ተዘጋጅቶ በማኔጅመንት ግምገማ ከተዯረገ በኃሊ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡  

 

በቁጥር 5 3 3 100  

4.3.4 የኢንስቲትዩቱን የ2009 በጀት 

ዒመት ዒመታዊ ፣ የ2010 

በጀት ዒመት ወርሃዊ እና    

የ1ኛ ሩብ ዒመት ዕቅዴ 

አፈጻጸም ሪፖርት ማዘጋጀት፣ 

የ2009 በጀት ዒመት ዕቅዴ አፈፃፀም   በወቅቱ እንዱቀርብ 

ክትትሌ በማዴረግ  ከተያዙት ኘሮጀክቶች አፈፃፀም አንፃር 

ተዘጋጅቶ በማኔጅመንት ከተገመገመ በኃሊ ሇስራ ክፍልች ሇዕቅዴ 

መነሻነት እንዱሠራጭና ሇሚመሇከተው አካሌ ተዯራሽ እንዱሆን 

የተዯረገ ሲሆን  የ2010 በጀት ዒመት  ወርሃዊ፣ የ1ኛ ሩብ 

ዒመት፣የመጀመሪያ ግማሽ  ዒመት ፊሲካሌ ስራ ዕቅዴ 

አፈጻጸምና ሪፖርቶች  ተዘጋጅቶ ሇኢንደስትሪ ሚ/ር ተዯራሽ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

በቁጥር 12 9 8 88  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.3.5 ወርሃዊ የኤክስፖርት ሪፖርቶች 

በወቅቱ እንዱቀርብ ክትትሌ 

በማዴረግ ሇኢንደስትሪ ሚ/ር 

ተዯራሽ ማዴረግ፣ 

ወርሃዊ የኤክስፖርት ሪፖርቶች በወቅቱ እንዱቀርብ ክትትሌ 

በማዴረግ የንዐስ ዘርፋን 2009 ዒ.ም ዒመታዊ ሪፖርት እና 

የ2010 በጀት ዒመት ከሃምላ እስከ መጋቢት ወር ያሇውን 

የኤክስፖርት ዴጋፍና አፈፃፀም ሪፖርት በማዘጋጀት ሇኢንደስትሪ 

ሚ/ር ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

በቁጥር 12 9 9 100  

4.3.5 በማዕከሌ የሚያዙ መረጃዎችን 

ዒይነት፣ ብዛት፣ ምንጭና 

የማሰባሰቢያ ዘዳዎች መሇየት፣ 

 የንዐስ ዘርፋን የሚመሇከቱ የመረጃ ዒይነቶች በመሇየት  

የኘሮጀክት መግሇጫ/ቅዴመ አዋጭነት ጥናት፣ የኘሮጀክቶችና 

የኢንደስትሪዎች ኘሮፋይሌ፣ የኘሮጀክቶች ያለበት ዯረጃ መረጃ፣ 

የነባር ኢንደስትሪዎች የምርት አፈፃፀምና የአቅም አጠቃቀም፣ 

የኤክስፖርት አፈፃፀም፣ የንዐስ ዘርፋ ምርቶች የዒሇም አቀፍና 

የአገር ውስጥ የምርት ዋጋ፣ የሇሙ ምርቶች ጥናት ሰነዴ 

በዒይነት በመሇየት የማዯራጀት ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

በመቶኛ 85 80 70 87.5  

4.3.6 የንዐስ ዘርፉን መረጃ በተሇያዩ 

መንገድች እንዱሰራጩ ማዴረግ 

በ9 ወሩ ከተሇያዩ ተገሌጋዮች የቀረቡ የመረጃ ጥያቄዎችን መረጃ 

በማዯራጀት ሇ19 ዴርጅቶች በዯብዲቤ ፣ ሇ15 ዴርጅቶች በኢሜሌ 

፣ 1 በሶፍት ኮፒ  የመሊክ ስራ እንዱሁም ሇ1 መስሪያ ቤቶች 

በስሌክ መረጃ የመንገር በአጠቃሊይ 36 መረጃዎች የማሠራጨት 

ስራ ተከናውኗሌ፡፡ 

በመቶኛ 75 70 66.5 95  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.3.7 በተቋሙ የሚዯገፉ ባሇሀብቶችን 

የሁሇተኛ መዯብ ታሪፍ 

መረጃዎችን በሪከርዴና ማህዯር 

በማዯራጀት የአገሌግልት 

ጥያቄዎችን ክትትሌ ማዴረግና 

ሪፖርት ማቅረብ  

 በተቋሙ የሚዯገፉ ባሇሀብቶችን የሁሇተኛ መዯብ ታሪፍ 

መረጃዎችን በሪከርዴና ማህዯር ክፍሌ  የአገሌግልት 

ጥያቄዎችን  ክትትሌ በማዴረግ  ተዯራጀቷሌ፡፡ 

በቁጥር 150 150 154 100  

4.4 ከኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ 

ማስፋፋት አንፃር 

  
  

   

4.4.1 ከተጠቃሚዎች ሇሚቀርቡ 

የአገሌግልትና ዴጋፍ ጥያቄዎች 

ምሊሽ መስጠት፣  

 ተገዝተው ሇገቡ 80 ሇሚሆኑ የዳስክቶፕ ኮምፒውተሮች 

በስፒሲፊኬሽ መስፈርት መሰረት ስሇመግባታቸው የማረጋገጥ 

ስራ ተሰርቷሌ፡፡  
 የኮምፒውተሮች ዯህንነት ከመጠበቅ አንጻር የቅዴመ መከሊከሌ 

አገሌግልት ሇ11 ከምፒውተሮች ተሰጥቷሌ፡፡ 

 በ9 ወሩ ከተጠቃሚዎች ሇቀረቡ 245 Computer 

maintenance /trouble shooting ፣115 Printer 

troubleshooting and sharing/File sharing፣138 Network 

and Internet trouble shooting፣37  Technical Support & 

Antivirus update ወዯ 535 ሇሚሆኑ የአገሌግልት ጥያቄዎች 

ምሊሽ ተሰጥቷሌ፡፡ 

በቁጥር  550 535 97   

4.4.2 አዱስ የኔትዎርክ ዝርጋታና  አዱስ የኔትዎርክ መስመር ዝርጋታ በአዱሱ ህንጻ ሊይ በመቶኛ 100 75 50 66.66  



   48 
 

ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

የማስፋፋት ስራን ማከናወን ፣ ሇማከናወንና ስው በውጭ ባሇሙዎ ሇማሰራት ጨረታ ቢወጣም 

በተሇያዩ ምክንያቶች ያሌተሳካ በመሆኑ ላልች አማራጮችን 

ሇመጠቀም ከመሰሌ ተቋማት የምክርና የዴጋፍ አገሌግልት 

የመጠየቅ ስራ ተሰርቶ ሇስራው ከሚያስፈሌጉ ዕቃዎች መካከሌ 

5 አይነት ዋጋቸው በብር ሲተመን 266,100 ብር የሚያወጡ 

ዕቃዎች ከመገናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ ሚኒስቴር መስሪያ 

ቤት በዕርዲታ መሌክ ማግኘት የተቻሇ ሲሆን የተቀሩትን 

ዕቃዎች ሇሟሟሊት የውስን ጨረታና የፕሮፎርማ ግዥ 

ተጠይቆ በሂዯት ሊይ ይገኛሌ፡፡፡ 

4.4.3 ዌብ ሳይቱን በመጠቀም  

መረጃዎችን 

ማሰራጨት፣የመረጃ 

ተዯራሽነትን ማቀሊጠፍና 

ማሳዯግ፣አገሌግልትን 

ማስተዋወቅ፣ 

ኢንስቲትዩቱ 5 ዜናዎችን፣7 ዲውን ልዴስ፣ 1 የስራ 

ማስታወቂ፣1 የሰው ኃይሌ የሚገሌጽ የኢንስቲትዩቱ የ2009 

በጀት ዒመት ሪፖርትና የ2010 በጀት ዒመት ዕቅዴ፤የ2010 የ1ኛ 

ሩብ ዒመት የዕቅዴ አፈጻጸም ሪፖርት በዴረ-ገጽ ሊይ በመጫን 

ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ እንዱሆኑ ተዯርጓሌ፡፡  

በቁጥር 30 20 16 80  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.4.4 የፋይሌ ሼሪንግና የኤክስ ቼንጅ 

ሰርቨር/መሌዕክት መሇዋወጫ 

ስራ ሊይ ማዋሌ፣ 

በስራ ክፍልችና በሰራተኞች መካከሌ የሚዯረገውን የፋይሌና 

የመረጃ ሌውውጥ የተቀሊጠፈና አሊስፈሊጊ የወረቀት ፍጆታ 

ሇመቀነስ የሚረዲ የውስጥ ሇውስጥ የፋይሌ ሼሪንግና የድክመንት 

ማኔጅመነት ሲስተም ሶፍትዌር የመጫን ስራ መሰራቱና  

ሇሁለም የስራ ከፍልች የአጠቃቀም ስሌጠና የተሰጠ ሲሆን 

ሇሁለም ሰራተኞችም የመጠቀሚያ አካውንት ተፈጥሮሊቸው ወዯ 

ትግበራ ተገብቷሌ፡፡  

በመቶኛ 100 100 100 100  

4.4.5 በውጭ ባሇሙያ የሚሰሩ የጥገና 

እና የፕሪቬንቲቭ ሜይቴናንስ 

ስራዎች ማስፈጸም፣  

በኢንስቲትዩቱ አገሌግልት እየሰጡ ያለትን የኦፊስ ማሽኖች  

የፕሪንቪንቲቭ ሰርቪስና የብሌሽት ጥገና ስራዎች በውጭ 

ባሇሙያዎች ሇማሰራት አንዱረዲ  ጨረታ ወጥቶ በጨረታው ሊይ 

የተሳተፈውን የአንዴ ዴርጀት ቴክኒካሌ ድኩመንት ሊይ የቴክኒካሌ 

ኢቫለኤሽን ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

በመቶኛ 100 75 75 100  

4.4.6 የተመረጡ የስራ ክፍልች 

/አሰራሮችን ሇመዯገፍ 

የአፕሉኬሽን ሶፍትዌር 

መገንባት 

 የክሉኒክ አገሌግልትን በአይቲ ሇመዯገፍ ታቅድ፣ 

የተጠቃሚዎች ፍሊጎትን የማሰባሰብና የአናሉሲስ ስራ በመነሳት 

የዱዛይንና የዱቬልፕመንት ስራው በመሰራት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 የቢኤስሲ አውቶሜሽን አሁን ተጭኖ ያሇውን ሲስተም 

ሇማሳዯግና በዴጋሚ የአጠቃቀም ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ 

አሌሚዎች ዘንዴ አጥጋቢ ምሊሽ ማግኘት አሌተቻሇም፡፡ 

በቁጥር 3 3 1.70 57  

4.5 ፋይናንስና ግዥ አስተዲዯር         
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ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.5.1 በየወሩ እና በየሩብ አመቱ 

የገንዘብ ፍሰት/Cash Flow/ 

አዘጋጅቶ ሇገንዘብና ኢኮኖሚ 

ሌማት ሚ/ር በማቅረብ 

የዯመወዝና የስራ ማስኬጃ በጀት 

ማስፈቀዴ፣ 

የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት ዕቅዴ በማዘጋጀት ሇገ/ኢ/ት/ሚ/ር ተዯራሽ 

እንዱሆን የተዯረገ ሲሆን ሇዯመወዝ እና ሇስራ ማስኬጃ 

የሚያስፈሌገውን የጥሬ ገንዘብ ፍሊጎት ብር 18,106,849.74  

ተጠይቆ ገቢ ተዯርጓሌ፡፡  

በመቶኛ 100 100 90 90  

4.5.2 በፋይናንስ አስተዲዯር አዋጅ፣ 

ዯንብና መመሪያ መሰረት 

የተሇያዩ የክፍያ ሰነድችን 

በማዘጋጀት ክፍያዎችን 

መፈፀምና ምዝገባ ማከናወን፣ 

በ9 ወሩ  ከገ/ኢ/ት/ሚ/ር ተጠይቆ ገቢ ከሆነው ብር 

15,543,650.71 የስራ ማስኬጃ እና የዯመወዝ ክፍያዎችን 

የተሇያዩ የወጪ ሰነድችን  በማዘጋጀት ክፍያቸው እንዱፈፀም 

የተዯረገ ሲሆን የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች የተዯረገባቸው 

ሰነድችም ተዯራጅተው እንዱያዙ ተዯርጓሌ፡፡ ቀሪው ብር 

2,563,199.03 በሂዯት ሊይ ሇሚገኙ አገሌግልቶች ክፍያ 

የሚውሌ ይሆናሌ፡፡ 

በመቶኛ 100 100 85 85  

4.5.3 ከአገሌግልት የሚገኙ ገቢዎችን 

መሰብሰብና ሇመንግስት ሂሳብ 

ፈሰስ ማዴረግ 

ከሃምላ ወር 2009 እስከ መጋቢት ወር 2010 ዒ.ም ብር 

70,876.20 ተሰብስቦ ገቢ የተዯረገ ሲሆን ከተሰበሰበው ብር 

26,800.35 ሇገ/ኢ/ት/ሚ/ር ፈሰስ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ ቀሪው 

44,075.85 ፈሰስ ሇማዴረግ በዝግጅት ሊይ ነው፡፡ 

በመቶኛ 100 100 38 38 ከተሰበሰው 

ሂሳብ 62 

በመቶው ፈሰስ 

ባሇመዯረጉ 



   51 
 

ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.5.4 ሇስራ የሚያስፈሌጉ ሌዩ ሌዩ 

ዕቃዎችንና አገሌግልቶችን  

ግዥ መፈፀም 

ከሃምላ ወር 2009 እስከ መጋቢት ወር 2010 ዒ.ም የተከናወኑ 

ግዥዎች 

 በግሌፅ ጨረታ የግዥ ዘዳ የጥበቃ አገሌግልት ብር 

288,522..00፣ የወንበርና የጠረጴዛ ግዥ ብር 299,619.00፣ 

የቢሮ ግንባታ ብር 615,353.39፣ በማዕቀፍ ግዥ ቶነርን 

ጨምሮ 143,467.24 በፕሮፎርማ የግዥ ዘዳ  ብር 

601,393.43 እና በቀጥታ ከአንዴ አቅራቢ ብር 1,902,681.17  

በአጠቃሊይ 3,851,036.23 ብር የዕቃና  የአገሌግልት ግዥዎች 

ተፈፅሟሌ፡፡ 

በመቶኛ 100 100 60.54 60.54 በርካታአቅራቢዎች 

የውጭ ምንዛሪ 

በመጨመሩ 

ምክንያት 

የዕቃዎች ዋጋ 

ከፍ በማሇቱ 

አቅርቦቱን 

ማሟሊት 

ባሇመቻሊቸው እና 

የግዥ ስራ ሊይ 

የነበሩ ባሇሙዎች 

ስራቸውን 

ስሇሇቀቁ፡፡ 

4.6 ከንብረትና ጠቅሊሊ 

አገሌግልት አንፃር 

       

4.6.1 አመታዊ የቋሚ ንብረት ቆጠራ 

በማከናወን የንብረት ይዞታ 

መረጃን መያዝ ሇተጠቃሚዎች 

ማሳወቅ፣ 

ንብረቶች ሇቆጠራ አመቺ በሆነ መሌኩ እንዱቀመጡ የማዴረግና 

የቢንካርዴ ምዝገባዎችን ወቅታዊ የማዴረግ ስራዎችን በማከናወን 

የቆጠራ ስራዎች ሙለ በሙለ ተጠናቀው የንብረት መረጃዎች 

ተዯራጅተው ተይዘዋሌ  :: 

በመቶኛ 100 100 100 100  

4.6.2 የንብረት አስተዲዯር ስራ 

ማከናወን፣  

በማሽን ሾፕ የሚገኙ ማሽነሪዎች፣ አገሌግልት ሊይ ያለ የቢሮና 

የካፊቴሪያ ቋሚ ዕቃዎች፤ ተሸከርካሪዎች፤ ህንጻዎች አስፋሌትና 

የግቢ አጥር በቋሚ ንብረት መዝገብ/FAR/ ሊይ ተመዝግበዋሌ፡፡ 

በተጠቃሚዎች እጅ የሚገኙ ቋሚ ንብረቶች ሁለም /UC/ካርዴ 

ተከፍቶሊቸዋሌ፡፡ የቋሚ ንብረት እርጅና ቅናሽ ተሰርቷሌ፡፡  

በመቶኛ 100 85 75 88.24  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

አገሌግልታቸውን የጨረሱና ስራ ሊይ የማይውለ  አሮጌ የመኪና 

መሇዋወጫዎች፣ ጎማ፣ ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ ያሇቁ የቶነር 

ዕቃዎችን እና አገሌግልት የማይሰጡ ቋሚ ዕቃዎችን የመሇየት 

ስራዎችን በማከናወን 989 ኪ/ግ መሇዋወጫዎች እና ቁርጥራጭ 

ብረታ ብረቶች እና 105 የቶነር ካርትሬጅ እንዱወገደ ተዯርጓሌ  

በመቶኛ 100 100 100 100  

4.6.3 የተሸከርካሪ ዯህንነት መጠበቅ 

እና የነዲጅና ዘይት አቅርቦት 

ስራዎችን በማከናወን የተቀናጀ 

የትራንስፖርት ስምሪት 

አገሌግልት መስጠት፣ 

 ተጠቃሚዎች በሚያቀርቡት ጥያቄ መሰረት በሚያመች መሌኩ 

በቅዯም ተከተሌ 827 የስምሪት ስራ ተከናውኗሌ የሠርቪስ 

ጊዜያቸው የዯረሰና በብሌሽት ምክንያት ጋራጅ የገቡ 

ተሸከርካሪዎች ውስጥ 6 በጥገና ሊይ ሲሆኑ  8 የሃሇፊና 7 

የጠ/ስራ ተሸከርካሪዎች  ጥገና አግኝቷሌ፡፡ የ9 ወር የነዲጅ 

ፍጆታ ብር 445,352.55 የጥገና ወጪ ብር 720,308.66 ስራ 

ሊይ እንዱውሌ ተዯርጓሌ፡፡  

በመቶኛ 100 85 85 100  

 ተሸከርካሪዎች በሉትር ሉጓዙ የሚችለትን ኪ/ሜ ሇማስመርመር 

ሇተሇያዩ የመንግስት ተቋማት ጠይቀን ስሊሌተሳካ ኮሚቴ 

ተዋቅሮ ሌኬቱ እንዱታይ ሇሚመሇከተው ክፍሌ ጥያቄ 

የማቅረብ ስራ ተከናውኖ የተፈቀዯ ቢሆንም ስራው አስካሁን 

ዴረስ አሌተጀመረም ፡፡ 

በመቶኛ 100 90 30 33.33 ስራው 
ባሇመጠናቀቁ 

4.6.4 የሁሇገብ ጥገና፣ የመሌዕክት 

ሌውውጥና የቢሮ ፅዲትና ጥበቃ 

ስራዎችን ማከናወን፣ 

 ሇብዙ ጊዜ የውሃ፣የመብራትና የቴላ ከፍያ ሰነድች በተሇያዩ 

ዴርጅት ስም ሲዘጋጅ ስሇነበረ በብረታ ብረት ስም እንዱዛወር 

ተዯርጓሌ፡፡ የመሌዕክት ማስተሊሇፍ፣የፎቶ ኮፒ ማባዛት ስራ፣ 

በመቶኛ 100 98 85 86.73 የግቢ ውበት 
ሠራተኛ ቅጥር 
ባሇመጠናቀቁ 
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

የፅዲት ስራ የማከናወንና የጥበቃ አገሌግልት የመከታተሌ ስራ 

ተከናውኗሌ፡፡ የግቢ ውበት ስራ ቅጥር ሇመፈጸም ባሇሙያ 

ባሇመገኘቱ ስራወ አሌተሰራም ፡፡ 

4.7 ከኦዱት አንፃር        

4.7.1 ከሏምላ 1/2009 በጀት ዒመት 

ከወጪ ቀሪ ቆጠራ በማከናወን 

እስከ ሏምላ 30/2009  ንብረት 

ቆጠራ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ማቅረብ፣ 

 ከ2009 በጀት ዒመት ከወጪ ቀሪ  የሃብትና ንብረት ቆጠራ 

ሪፖርት ህጉንና መመሪያውን በጠበቀ መንገዴ ተሰርቶ ሪፖርቱ 

ተዯራሸ ተዯርጓሌ፡፡ 

 ከ2009 በጀት ዒመት የፈሰስ ሪፖርት ህጉንና መመሪያውን 

በጠበቀ መንገዴ ተሰርቶ ተዯራሸ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የ4ኛው ሩብ ዒመት የፋይናንስ ኦዱት በማከናወን ከህጋዊነት 

ከፋይናንሽያሌ አንፃር ተገምግሞ ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

ተዯራሸ ተዯርገዋሌ፡፡ 

በቁጥር 2 2 2 100  

4.7.2 የ2009 በጀት ዒመት የንብረት 

ናሙና ኦዱት ማከናወን ፣ 

በተሸከርካሪ  አያያዝ፣ 

አጠቃቀምና ስምሪት  ኦዱት 

ማዴረግ    

 

 የመንግስትን ንብረት ግሌጽ፣ ዘመናዊ፣ ቀሌጣፋና ውጤታማ 

የአስተዲዯር ስርዒት ተከትል ንብረትን በጥንቃቄ የመያዝ፣ 

የመጠቀም፣ የማያገሇግለ ንብረቶች  የንብረት አወጋገዴ ስርዒት 

ተግባራዊ መዯረጉን በማረጋገጥ የናሙና ኦዱት ተከናውኖ 

ሪፖርቱ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተዯራሸ ተዯርጓሌ፡፡ 

 ሇተሸከርካሪ  አያያዝ፣ አጠቃቀምና ስምሪት  የወጣው 

የአፈጻጸም መመሪያ ተከትል መከናወኑን፣  

በመቶኛ 100 100 100 100  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.7.4 የኢንደስትሪ ካይዘን አተገባበር  

የክዋኔ ኦዱት አዘጋጅቶ 

ማቅረብ፣ 

በካይዘን አተገባበር ዙሪያ የተዯረገ የስራ እንቅስቃሴ  ወጪ 

ከመቀነስ፣ የምርት ጥራትን ከመጨመር ትርፋማና ውጤታማ 

ሆኖ ስራዎች እንዱከናወኑ የታዩ ጥንካሬዎችና መሌካም 

ተሞክሮዎችን በማጎሌበት ሇላልች ኢንደስትሪዎች እንዱሸጋገሩ 

የአሠራር ክፍተቶች እንዱታረሙና እንዱሻሻለ  የ3 

ኢንደስትሪዎች  የአፈጻጸም ወይም ክዋኔ ኦዱት በማዴረግ 

ሪፖርት ተዘጋጅቶ  ሇሚመሇከተው ተዯራሽ ተዯርጓሌ ፡፡ 

በቁጥር 1 1 1 100  

4.7.5 የ2009 በጀት ዒመት የ4ኛው 
ሩብ ዒመት፣የ2010 በጀት 
ዒመት የ1ኛው ሩብ ዒመት፣ 
የመዯበኛ እና ካፒታሌ በጀት 
የፋይናንስና  የህጋዊነትን 
አሰራር ስርዒት ተከትል 
መከናወኑን የማረጋገጥ ስራ 
ማከናወን፣ 

የ2009 በጀት ዒመት የ4ኛው ሩብ ዒመት 2010 በጀት ዒመት 

የ1ኛው ሩብ ዒመት፣ የ2ኛው ሩብ ዒመት፣ የመዯበኛ እና 

ካፒታሌ በጀት የፋይናስና የህጋዊነትን አሰራር ስርዒት ተከትል 

መከናወኑን የኦዱት ሪፖርት ተዘጋጅቶ ሇሚመሇከተው አካሌ 

ተዯራሽ ተዯርጓሌ፣ 

በቁጥር 4 3 3 100  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

4.8 ዘርፈ-ብዙ ጉዲዮች  የሙያ ዯህንነትና ጤንነት አገሌግልት በተመሇከተ፡- 
 በመዯበኛ የህክምና አገሌግልት አሠጣጥ በዘጠኝ ወራት  

ውስጥ 587  ሴቶች 447  ወንድች በጠቅሊሊው 1034 

ተገሌጋዮችን የማስተናገዴ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

 አመታዊ የጤናና የዯህንነት ሪፖርት ተዘጋጅቶ ሇሲቪሌ 

ሰርቪስ ሚ/ር ተሌኳሌ፡፡ 

 በዘጠኝ ወሩ በሥራ ሊይ ዯህንነት ሊይ የሚያተኩር 1 ፅሁፍ 

እንዱሁም በአጠቃሊይ ጤና እና  በእናቶችና ህፃናት ጤና 

ሊይ የሚያተኩሩ በቁጥር 11 የግንዛቤ ማስጨበጫ ፅሁፎች 

ተዯራሽ ተዯርገዋሌ፡፡  

 አመታዊ   የኤች አይ ቪ ኤዴስ እና ነጭ ሪቫን ቀን 

በኢንስቲትዩታችን  66 ሴት እና 63 ወንዴ በዴምሩ 129 

ሠራተኞች  ተሣታፊ ሲሆኑ በዝግጅቱ ሊይ ወቅታዊ  የኤች 

አይ ቪ ኤዴስ ስርጭት በባሇሙያ ትምህርት የተሠጠ ሲሆን 

በፍቃዯኝነት ሊይ የተመሠረት የምክርና የምርመራ 

አገሌግልትም ተሠጥቷሌ እንዱሁም ወቅታዊ መሌእክት 

የያዙ በራሪ ፅሁፎች ተዯራሽ ተዯርገዋሌ፡፡ 

 የተቋሙ አጠቃሊይ ግቢ የፅዲት ዘመቻ  የተካሄዯ ሲሆን 198 

ሠራተኞችና የሥራ ኃሊፊዎች ተሳትፈዋሌ፡፡ በተቋሙ ወስጥ 

8 የዯረቅ ቆሻሻ ማጠራቀሚያ ቅርጫቶች ተሰርተው 

በተገቢው ቦታ እንዱቀመጡ ተዯርጓሌ፡፡ 
 

በመቶኛ 100 80 80 80  
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ተ.ቁ የ2010 በጀት ዒመት ግቦች፣ 

ዋና ዋና ዝርዝር ተግባራት 

ዕቅዴ 

የተከናወኑ ተግባራት መሇኪያ የዒመቱ 

ዑሊማ 

የ9 

ወር 

ኢሊማ  

አፈፃፀም አፈፃፀም 

በመቶኛ 

ሇአፈፃፀሙ 

ማነስ 

የተጠቀሰ 

ምክንያት 

የህግ አገሌግልት አንጻር 

 ሇአዲዱስ ሠራተኞች በአዋጅ 215/99 በሥራ ዱሲፕሉን 

ዙሪያ  የግንዛቤ ማስጨበጫ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ኢንስቲትዩቱ ሇተከሰሰበት አንዴ ክስ መሌስ ቀርቧሌ፤ 

በተከሰስንበት ጉዲይ የሚመሇከተው ጣሌቃ እንዱገባ 

የጠየቅነው አቤቱታ ተቀባይነት በማግኘቱ፤መጥሪያ ሇጣሌቃ 

ገብ በማዴረሥ ምሊሽ በመጠባበቅ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 ሇ15 የኢንስቲትዩቱ ሰራተኞች የህግ ምክር አገሌግልት ፣ሇ4 

የውሌ ሰነዴ ዝግጅት ፣ሇ4 መመሪያዎች ዝግጅት ሊይ 

ሙያዊ አሰተዋጽኦ የማዴረግ ስራዎች ተሰርተዋሌ ፡፡ 

በመቶኛ 100 100 80 80  

 

ከሴቶችና ወጣቶች አንጻር 
 ሇ83 የተቋሙ ሴት ሰራተኞች ከተበተነው የክፍተት መሙያ 

መጠይቅ  የ44ቱን በመተንተን የማጠቃሇሌ ስራ ተሰርቶ 

ሇሚመሇከተው አካሌ ተዯራሽ ተዯርጓሌ፡፡  

 የሴት  ሰራተኞችን  ፎረም   ሇማጠናከር  ዒመታዊ  መነሻ  

እቅዴ  በማዘጋጀት እና  በቀጣይ  የፎረም   እቅዴ   

ሇማዘጋጀት   የተጠናውን   ዲሰሳ  ጥናት   በማጠቃሇሌ  

ሇፎረሙ  አብይ  ኮሚቴ  በመስጠት  እንዱታይ   የተዯረገ   

ሲሆን   ኮሚቴው  በጥናቱ   መሰረት   እቅደን   

እንዱያቅዴ   ዴጋፍ በማዴረግ ሊይ ይገኛሌ፡፡   

በመቶኛ 100 100 65 65 በጥናቱ  ግኝት 
መሰረት  
በሚጠበቀው 
ልክ  ወደ 
መፍትሄ  
ባለመገባቱ  ፣ 
 
 
 
በጥናቱ  ውጤት  
መሰረት  እቅድ 
ፈጥኖ  ማቀድ  
ያለበት  ቢሆንም 
ኮሚቴው  ቶሎ 
ማቀድ ባለመቻሉ  
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5. የተመዘገቡ ውጤቶችና ስኬቶች ትንተና 

5.1 . ኢንቨስትመንት አቅምን በማሻሻሌ 

               የኘሮጀክቶች አፈፃፀም 

 

ተ.ቁ 
ንዐስ ዘርፍ 

 

የተፈጠረ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት 

በ2ዏዏ9 በጀት ዒመት ግማሽ ዒመት በ2ዏ1ዏ በጀት ዒመት ግማሽ ዒመት 
ጠቅሊሊ 
ኘሮጀክት 

በትግበራ 
ሊይ ያለ 

ወዯ ማምረት በገቡ ጠቅሊሊ 
ኘሮጀክት 

በትግበራ 
ሊይ ያለ 

ወዯ ማምረት በገቡ 

ኘሮጀክት 
ብዛት 

መሇኪያ በቶን/ በቁጥር 
ኘሮጀክት 
ብዛት 

መሇኪያ በቶን/ በቁጥር 

1  መሠረታዊ ብረታ 
ብረት ምርት 

14 9 5 በቶን 629872.50 15 6 9 በቶን 991650.10 

2  በአውቶሞቲቭ 1 1 - በቶን - 6  6 በቶን 41896.40 

3  
በማሽነሪ፣ 
በኢኩዩኘመንትና 
በፋብሪኬሽን 

10 3 7 
በቶን 53655 8 5 3 በቶን 4268.81 

4  በኤላክትሪካሌና 
ኤላክትሮኒክስ 
ምርት 

3 1 2 በቶን 200 
12 5 7 በቁጥር 1330.45 

በቁጥር 63000 
በሜትር 151000      

 
ጠቅሊሊ የተፈጠረ 
ኢንቨስትመንት 

28 18 11 በቶን 702850 41 16 25 በቶን 1039145.70 
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በበጀት ዒመቱ በግማሽ ዒመት ከቅዴመ ትግበራ ወዯ ትግበራ 645330 ቶን እንዱሁም ከትግበራ 

ወዯ ማምረት 1100000 ቶን በአጠቃሊይ 1.745 ሚሉየን ቶን አቅም ሇመፍጠር ታቅድ 

ከቅዴመ ትግበራ ወዯ ትግበራ 347679 ቶን እንዱሁም ወዯ ማምረት የተሸጋገሩ 1039145.70 

ቶን አቅም ያሊቸው ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ተመዝግቧሌ፡፡ አፈፃፀሙም ከዕቅደ አንፃር 

74.13 በመቶ መሆኑን የሚያመሊክት ነው፡፡ 

በአሁኑ ጊዜ በንዐስ ዘርፉ በኘሮጀክት ትግበራና ቅዴመ ትግበራ የሚገኙ እንዱሁም 

በኢንስቲትዩቱ በኩሌ ክትትሌና ዴጋፍ አየተዯረገሊቸው ያለ 28 ኘሮጀክቶች ይገኛለ፡፡  

ከነዚህም መካከሌ አመታዊ የማምረት አቅማቸው 2 ሚሉየን  ቶን የሆኑ ስዴስት  የአርማታ 

ብረት ማምረቻ፣ 716,8ዏዏ ቶን ሶስት የቶቦሊሬ የማምረቻ፣ 10 ሺህ ቶን አንዴ አሌሙኒየም 

ኘሮፋይሌ ማምረቻ፣ 20.5 ሚሉየን በቁጥር አንዴ ቆርኪ ማምረቻ፣ 1500 አንዴ በርና መስኮት 

ማምረቻ፣ 639ዏዏ ቶን አንዴ የተሽከርካሪ አካሊት ማምረቻ፣42ዏዏ በቁጥር ሁሇት ባሇ ሶስት 

እግር ተሽከርካሪ ማምረቻ፣ 7ዏ ሺህ በቁጥር ሁሇት ባሇ ሁሇት እግር ተሽከርከሪ ማምረቻ፣ 

270 በቁጥር አንዴ የከባዴ ዯረቅና ፍሳሽ ተሽከርካሪ ማምረቻ፣ 227ዏ በቁጥር ሁሇት የትሬሇር፣ 

ፋብሪኬሽንና ኮንክሪት ሚክሰር ማምረቻ፣ 24ዏዏ ቶን አንዴ የባንቧና ቆጣሪ ማምረቻ፣ 47538 

በቁጥር ሁሇት የተሇያዩ ቲቪና ስፒከር ማምረቻ፣ 86654ዏ በቁጥር ሶስት የሞባይሌ፣ ታብላትና 

ስማርት ሰዒት ማምረቻ፣ 6ዏ ሺህ በቁጥር አንዴ የሴክሩቲ ኮሜራ ማምረቻ እና 2ዏ384ዏ ቶን 

ሁሇት የኬብሌና የታወር ማምረቻ ፋብሪካዎች ይገኛለ፡፡  

ከሊይ ከተጠቀሱት ፋብሪካዎች በሠንጠረዥ 1 እንዯተመሇከተው መሠረታዊ ብረታ ብረት ምርት 

991650.10 ቶን፣ በአውቶሞቲቭ 41896.40 ቶን፣ በማሽነሪ፣ በኢኩዩኘመንትና በፋብሪኬሽን 

4268.81ቶን እንዱሁም በኤላክትሮኒክስ ምርት 1330.45 ቶን በጠቅሊሊው 1039145.70 ቶን 

ገዯማ አቅም ያሊቸው ኢንቨስትመንት ወዯ ምርት የተሸጋገሩ ሲሆን ከፍተኛ የሆነ የገቢ ምርት 

የመተካት አቅም ይኖራቸዋሌ፡፡ ይህም አፈፃፀም ካሇፈው ተመሣሣይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር 

ኘሮጀክቶችን ወዯ ምርት በማሸጋገር ሂዯት በአስራ ሁሇት ኘሮጀክቶች ብሌጫ ያሇውና በአቅም 

ዯረጃ ስነፃፀር የ47.84 በመቶ ዕዴገት ያሳየና በምርት ስብጥር አንፃር በተሇይ በኤላክትሮኒክስ 

ዘርፋ የተሇያዩ ቲቪ፣ ታብላት፣ ስማርት ሰዒት፣ በኤላትሪክ ታወር የሚያመርቱ ኘሮጀክቶች 

መኖራቸው ገቢ ምርትን ከመተካት በዘሇሇ በኤክስፖርቱ ከፍተኛ ዴርሻ ሇመሸፈን ከፍተኛ 

አስተዋፅኦ ሉያዯርጉ ይችሊለ፡፡  
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6. የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ የሰው ሃይሌና ቴክኖልጂ ሌማት 

6.1. የሰው ሃይሌ ሌማት 

ኢንስቲትዩቱም በዋናነት ከተቋቋመበት ዒሊማ አንፃር ሇንዐስ ዘርፉ በቂ ዕውቀትና ክህልት 

ያሇው የሰው ሃይሌ እንዱኖር የሚያስችሌ የክህልት ማዲበሪያ ስሌጠና በማዘጋጀት መስጠት 

ነው፡፡  

በበጀት ዒመቱ ዘጠኝ ወራትም በኢንስቲትዩቱ 14 ዒይነት የቴክኒክና የማኔጅመንት አቅምን 

የሚያሳዴጉ ስሌጠናዎች ሇንዐስ ዘርፉ ኢንደስትሪ ባሇሙያዎች፣ ሱፐርቫይዘሮችና አመራሮች 

ሇ410 ወንዴ እና ሇ95 ሴት በጠቅሊሊው ሇ505 እንዱሁም በካይዘን ሇ866 ወንዴና ሇ28ዏ ሴት 

በጠቅሊሊይ ሇ1146 ስሌጠና የተሰጠ ሲሆን አፈፃፀሙም ከዕቅዴ በሊይ ነው፡፡ ካሇፈው በጀት 

ዒመት ተመሣሣይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር የቴክኒክና የማኔጅመንት አቅምን የሚያጏሇብቱ 

ስሌጠናዎች  በተጨማሪ በዒይነት በ11 የስሌጠና ርዕስ ያዯገ ሲሆን በሰሌጣኝ ብዛት 101 

በመቶ በሊይ ሴቶችን ከማብቃት 331 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡  

በካይዘን ስሌጠናም ካሇፈው ዒመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር በሰሌጣኝ ብዛት 460 በመቶ 

ዕዴገት እንዱሁም ሴቶችን ከማብቃት 618 በመቶ ዕዴገት አሳይቷሌ፡፡ ባሇሙያዎችን መዝኖ 

ዕውቅና ከመስጠት አንፃር በዘጠኝ ወሩ 454 ባሇሙያዎች ተመዝነው ብቁ የሆኑ ሲሆን የሴቶች 

ዴርሻ  8 በመቶ ነው፡፡ አፈፃፀሙ ካሇፈው በጀት ዒመት ተመሣሣይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር  

74.62 በመቶ ዕዴገት ያሇው ሲሆን ሴቶችን ከማብቃት አንፃር የ16.67 በመቶ ዕዴገት ያሳያሌ፡፡        

በኢንደስትሪ ዩኒቨርስቲ ትስስር በኢንተርንሽኘ ሇ1,153 ወንዴና ሇ434 ሴት በጠቅሊሊው 

ሇ1,587 በኤክስተርንሽኘ ሇ111 ወንዴና ሇ9 ሴት በጠቅሊሊው ሇ120 እንዱሁም ሇትብብር 

ስሌጠና ሇ353 ወንዴና ሇ412 ሴት በጠቅሊሊው ሇ765 በትስስሩ የተግባር ስሌጠና የተሰጠ 

ሲሆን አፈፃፀሙም ከዕቅደ በሊይ ነው፡፡ 

ከባሇፈው  በጀት ዒመት ጋር ሲነፃፀር ኢንተርንሽኘ 9.67 በመቶ፣ የትብብር ስሌጠና 5.37 

በመቶ ሲሆን በኤክስተርንሽኘ 122 በመቶ ዕዴገት ማሳየቱን ያመሊክታሌ፡፡ በዘጠኝ ወሩ 

የዩኒቨርስቲዎችና ቴ/ሙ/ት/ስ ተቋማት መምህራንን በኢንደስትሪው ስሇንዐስ ዘርፉ ያሊቸውን 

ተጨባጭ ግንዛቤ ከማሳዯግ አንፃር ከፍተኛ ሇውጥ ያመጣ መሆኑን መረዲት ቻሊሌ፡፡   

6.1.2. የቴክኖልጂ ሌማት 
 

የአገራችን የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪዎች የታጠቋቸው ቴክኖልጂዎች 

የመሠረታዊ ብረታ ብረት ፋብሪካው ውዴቅዲቂ ብረታ ብረት ማቅሇጫ፣ መዲማጫ (Cold & 
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Hot Rolling Mill) ማነጫ (Machining)፣ መበየጃ Welding)፣ መቀጥቀጫ( forging) እንዱሁም 

የኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪው ኮንቬንሽናሌ ማሽኖችና ከፍተኛ ውስብስብነትና ትክክሇኛ ዯረጃ 

የሚጠይቁ የማሽነሪ አካሊትን ማምረት የሚችለ የCNC (Computerized numerical 

control) ማሽኖች በጥቅም ሊይ መዋሌ ጀምረዋሌ፡፡ በተጨማሪም የተሽከርካሪዎች 

መገጣጠሚያና ተሳቢዎች ማምረቻ ኢንደስትሪዎች አቅማቸውን እያሳዯጉ በቴክኖልጂ አቅም 

መገንባት ሊይ ከፍተኛ አስተዋፅኦ በማዴረግ ሊይ ይገኛለ፡፡ 

ኢንስቲትዩቱም በተሇይ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በኤክስፖርት መርህ ሊይ ሇተቋቋሙት ሇጨርቃ 

ጨርቅና ቆዲ ኢንደስትሪዎች ግብዒት የሚውለ ማሽነሪዎችን በመቅዲት (copying) በግማሽ 

ዒመቱ የጫማ ሶሌ ማሞቂያ (ሂት-ሪአክቲቬተር) ማሽን ቅጅ/ኮፒ/ ስራ ተጠናቋሌ፡፡ በክሪክ 

የሚሰራ የጫማና ቆዲ ውጤቶች ሊይ ማኑዋሌ ሆት ልጎ ስታምፒንግ ማሽን /Manual Hot 

logo stamping machine/ 95%, ኒዩማቲክ (Pneumatics Operating System) ኮምፕረሰር 

ሇሚጠቀሙ ኢንደስትሪዎች የሚውሌ የጫማና ቆዲ ውጤቶች ሊይ ስታምፒንግ ማሽን ሥራ 

60%፣ የጫማ ሶሌ መቦረሻ /Roughing and Polishing/ ማሽን 80%፣ የጨርቅ ማቅሇሚያ 

/ፋብሪክ ዲይ/ ማሽን 70% እንዱሁም  ጋንትሪ ሲኤን ሲ ማሽን /Gantry CNC Oxy-Fule 

and Plasma Cutting Machine/ 76% የፕሊሲቲክ ኮዲዎች መፍጫ ማሽን ቴክኖልጂውን 

100% ኮፒ ሇማዴረግ የሚያስችሌ የዱዛይንና የሜቴዴ ሥራዎች ከሚመሇከታቸው አካሊት ጋር 

ከስምምነት በመዴረስ ወዯ ትግበራ ተገብቶ የመካኒካሌ ማምረት ሥራው 60% ዯርሷሌ:: 

በኢንደስትሪ- ዩኒቨርስቲ ትስስር በወል ዩኒቨርስቲ ሰባት የምርምር ስራዎች ውስጥ አራቱ 

ሙለ ሇሙለ የተጠናቀቀ ሲሆን ሶስቱ 85 በመቶ ዯርሷሌ፡፡ በአዲማ ዩኒቨርስት አራት 

የምርምር ስራዎች 5ዏ በመቶ ተጠናቀዋሌ፡፡ የምርምር ግኝቱ ያመጣው ውጤት በወል 

ዩኒቨርስቲ መምህራን  ኮምቦሌቻ ጨርቃጨርቅ አክሲዮን ፋብሪካ የተሰሩት የምርምር ዉጤቶች 

ካስገኟቸዉ ጥቅም አንጻር በምርት ሂዯቱ ያጋጥሙ የነበሩ የማሽን ሜካኒካሌ እና ኤላክትሪካሌ 

ችግሮች ከተፈቱ በኋሊ  የምርት ጥራት በሚፈሇገው ዯረጃ እንዱመጣ አዴርጓሌ፡፡ ምርታማነት 

ጨምሯሌ፣ በልልች ፖ/ቴ/ኮላጆች የተሰሩ በርካታ የውጭ ምርት በመተካትና በማሻሻሌ ረገዴ 

የተሰሩና እየተሰሩ ያለት ምርቶች ከፍተኛ ፋይዲ እንዲሊቸው ታይቷሌ፡፡ 
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6.2. የምርት ዕቅዴ አፈፃፀም (በዋጋና በአቅም አጠቃቀም) 

በንዐስ ዘርፉ ነባር ኢንደስትሪዎች፣ በኢንስቲትዩቱ ዴጋፊ ከታቀፉ 121 ኢንደስትሪዎችና በብ/ብ ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሥር ባለ 

ኢንደስትሪዎች በዕቅደ ወቅት 52.58 ቢሉዮን ብር ምርት ሇማምረት የታቀዯ ሲሆን አፈፃፀሙም ከታቀዯው ዕቅዴና ካሇፈው በጀት 

ዒመት ተመሣሣይ ወቅት አንፃር በንፅፅር እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ (የምርት መጠን በዋጋና የማምረት አቅም አጠቃቀም) 

የምርት ዒይነት 2ዏዏ9 በጀት ዒመት ግማሽ ዒመት 2ዏ1ዏ በጀት ዒመት ግማሽ ዒመት ንፅፅር በመቶኛ 
ዕዴገት/ ማነስ ምርት በዋጋ  

/በቢሉዮን ብር/ 
የማምረት አቅም 

አጠቃቀም በአማካይ በ% 
ምርት በዋጋ  
/በቢሉዮን ብር/ 

የማምረት አቅም አጠቃቀም 
በአማካይ በ% 

ዕቅዴ  አፈፃፀም ክንውን 
በ% 

ዕቅዴ  አፈፃፀ
ም 

ክንውን 
በ% 

ዕቅዴ  አፈፃፀም ክንውን 
በ% 

ዕቅዴ  አፈፃፀም ክንውን 
በ% 

ምርት አቅም 
አጠቃ. 

የብረታ ብረት ምርት  23.86 10.68 44.76 55 42.09 86.5 20.8 12.79 61.49 80 30 37.5 19.76 (28.72) 

የተሽከርካሪና ላልች 

ተሸከርካሪ ምርት  

9.92 4.04 61.21 55 51.04 89.8 6.5 4.22 64.92 75 53.5 71.33 4.45 4.81 

የማሽነሪና 

ኢኩዩኘመንት ምርት 

7.46 3.026 73.09 60 83.33 100 11.7 1.261 10.77 75 58.78 78.37 (58.33) (29.46) 

የኤላክትሪካሌና 

ኤላክትሮኒክስ ምርት  

12.60 2.795 25.53 75 85.63 100 13.58 11.24 82.77 80 51.86 64.82 302.04 (48.14) 

አማካይ ውጤት 53.84 20.541 38.15 61.2

5 

65.25 100 52.58 29.51 56.13 77.5 48.53 62.63 43.66 (25.62) 

ምንጭ፡-   የብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩትና ብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

ማስታወሻ፡- የ201ዏ ግማሽ ዒመት አፈጻጸም የተወሰዯው ከኢንስቲትዩቱ ከሚዯገፋ 98 ኢንደስትሪዎች መረጃ ሲሆን የብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን   አፈፃፀም ታሳቢ የተዯረገው የ1ኛው ሩብ አመት አፈፃፀም መነሻ በማዴረግ በሁሇቱ ሩብ አመት በተመሳሳይ 

ሁኔታ ይቀጥሊሌ በሚሌ ታሳቢ ነው፡፡ 
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በምርት መጠን አፈጻጸም ረገዴ ከፍተኛውን ዴርሻ የሚይዘው የመሰረታዊ ብረታ ብረት እና 

የኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ ኢንዯስትሪዎች ምርቶች ሲሆኑ እነዚህም በአመዛኙ በግለ ዘርፍ 

በተሰማሩ ተቋማት የሚመረቱ ናቸው፡፡ ይሁንና በኢንጅነሪንጉ መስክ ምርቱ ከሚጠይቀው 

ውስብስብ ቴክኖልጂ፣ ከፍተኛ የሞያ ብቃት፣ ሇምርቶቹ ከሚያስፈሌጉ በርካታ አይነት ጥሬ 

እቃዎች እጥረት አንጻር በግለ ዘርፍ ተሰማርተው የሚያመርቱ ተቋማት ውስንነት ይታያሌ፡፡  

ከሠንጠረዥ 2 መረዲት እንዯሚቻሇው የንዐስ ዘርፉ በምርት ዋጋ አፈፃፀም በ2010 በዘጠኝ 

ወሩ ከታቀዯው ዕቅዴ አንፃር በመሠረታዊ ብረታ ብረት 61.49%፣ በተሽከርካሪና በላልች 

ተሽከርካሪ 64.92%፣ በማሽነሪና ኢኩዩኘመንት 10.77% እና በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ 

82.77% በሊይ መሆኑን ያሳያሌ፡፡ የምርት አፈፃፀሙ ከባሇፈው ዒመት ተመሣሣይ ወቅት ጋር 

በጠቅሊሊው ምርት ሲታይ 43.66 በመቶ ዕዴገት ያሳየ ሲሆን ነገር ግን ከዘጠኝ ወሩ ዕቅዴ 

አፈፃፀም አንፃር 56.13 በመቶ ብቻ ነው፡፡ በአቅም አጠቃቀም ዯረጃ ሲታይ ካሇፈው በጀት 

አመት አንፃር በአማካይ 25.62 በመቶ ማነስ አሳይቷሌ፡፡ ከዘጠኝ ወሩ ዕቅዴ አንፃር የአቅም 

አጠቃቀሙ በአማካይ 48.53 በመቶ ሲሆን በብረታ ብረት 30 በመቶ እንዱሁም በኢንጂነሪንግ 

ምርት 56.14 በመቶ እንዱሁም በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ 51.86 በመቶ ነው፡፡ 

ሇአፈፃፀሙ ማነስ በዋናነት የውጭ ምንዛሬ ችግር የሚጠቀስ ነው፡፡  

ሆኖም ግን የውጭ ምንዛሬ ችግር በተወሰነ ዯረጃ ከተፈታና በ2010 በጀት አመት በዘጠኝ ወሩ 

25 ኘሮጀክቶች ወዯ ማምረት በመሸጋገራቸው ኢንደስትሪዎቹ ቢያንስ የአቅማቸውን 30 በመቶ 

ማምረት ቢጀምሩ በበጀት ዒመቱ መጨረሻ የምርት መጠን ዕዴገቱ በተሻሇ ሁኔታ 

እንዯሚጨምር ይገመታሌ፡፡ 

7. የምርት ፍሊጎትና አቅርቦት  

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኢንደስትሪ ምርቶች ፍሊጎት የሚመነጨው የመንግስት የሌማት 

መርሀ ግብሮችን ሇማስፈፀም፣ የግለን ዘርፍ ኢንቨስትመንት ፕሮጀክቶችን ሇማስፈፀም እና 

ኅብረተሰቡ ሇግንባታና ቤት መገሌገያ የሚፈሌጋቸውን ዕቃዎችና መገሌገያዎች ከማቅረብ ነው፡፡ 

እነዚህ ፍሊጎቶች የሚሟለት ከሀገር ውስጥ ምርትና  ከገቢ ምርቶች ነው ፡፡ የሀገር ውስጥ 

ምርት አቅርቦት ፍሊጎትን ሇመሸፈን ያሇውን ዴርሻ የሚያሳይ ሲሆን የገቢ ምርቶች ዯግሞ 

አንዴም  በሀገር ውስጥ  ምርት ባሇመሸፈኑ ክፍተቱን ሇመሙሊት እንዱሁም የሀገር ውስጥ 

ምርት ተወዲዲሪ ባሇመሆኑ ይህንኑ  ሇመተካት የሚገባ ነው፡፡ 
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ይህንኑ መሠረተ ሃሳብ በመከተሌ በተገኘ የሀገር ውስጥ ምርት እና ከኢትዮጵያ ገቢዎችና 

ጉምሩክ ባሇስሌጣን በተገኘ ገቢ ምርቶች መረጃዎች ሊይ በመመሥረት የምርት አቅርቦትና 

ፍሊጎት ንፅፅር በሚከተሇው ሠንጠረዥ ቀርቧሌ፡፡ 

የምርት አቅርቦትና ፍሊጎት ንፅፅር (በሚሉየን ብር) 

ከሠንጠረዡ መረዲት እንዯሚቻሇው በ2010 በጀት ዒመት በዘጠኝ ወሩ ከአጠቃሊይ የአቅርቦት 

መጠን በንዐስ ዘርፋ ምርቶች 115.19 ቢሉየን ብር ፍሊጏት ውስጥ  በሀገር ውስጥ ምርት 

የተሸፈነው 29.50 ቢሉየን ምርት ሲሆን ከውጭ የገባው 38.80 ቢሉየን ምርት ሲሆን 

ከአጠቃሊይ ፍሊጏቱ አንፃር ማሟሊት የተቻሇው 59.30 በመቶ ነው፡፡ ይህም የሆነበት ዋነኛ 

ምክንያት በተሇይ በውጭ ምንዛሬ ችግር ኢንደስትሪውም ሆነ ከውጭ የሚገባው ምርት ሊይ 

ተፅእኖ የጏሊ ነው፡፡  

የምርት ዒይነት የምርት 

ፍሊጎት/ዕቅዴ 
የምርት አቅርቦት አፈጻጸም  

የሀገር ውስጥ 
ምርት ዴርሻ 

በመቶኛ 

የምርት 
አቅርቦት 

ከፍሊጎት ጋር 
ሲነፃፀር 
በመቶኛ 

በሀገር  ውስጥ 
ምርት የተሸፈነ 

በገቢ ምርት 
የተሸፈነ 

 

ጠቅሊሊ 
አቅርቦት 

Reinforcement 

bars 
25,772.66 7,185.46 4530.25 11,715.71 61.33 45.46 

hollow 

sections & 

steel profiles 

4,389.71 1,613.30 932.32 2,545.62 63.38 57.99 

roofing tiles 11,252.38 3,307.72 1,032.45 4,340.17 76.21 38.57 

aluminium 

profiles 
793.23 184.37 410.06 594.43 31.02 74.94 

wire & nails 
2,391.33 494.47 1,146.64 1,641.11 30.13 68.63 

Machinery and 

Equipments  
22,500.00 1,261.00 5,939.34 7,200.34 17.51 32.00 

electronics, 

communication 

& cables 

24,243.77 11,240.00 9,960.74 21,200.74 53.02 87.45 

Automotive 

and fabrication  
23,855.59 4,220.00 14,855.59 19,075.59 22.12 79.96 

Total 

production sum 

up and analysis 

115,198.67 29,506.32 38,807.39 68,313.71 43.19 59.30 
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በአጠቃሊይ በግማሽ ዒመቱ በንዐስ ዘርፋ ከቀረበው አቅርቦት አንፃር 43.19 በመቶ በሀገር 

ውስጥ በሚመረቱ 56.81 በመቶ በውጭ ከሚገቡ ምርቶች ተሸፍኗሌ፡፡ 

ከሊይ በሰንጠረዡ እንዯሚታየው ምንም እንኳን በሀገራችን ውስጥ ያለ የአርማታ ብረትን  

የሚያመርቱ ፋብሪካዎች ከፍተኛ የማምረት አቅም ያሊቸው ቢሆንም  በውጭ ምንዛሬ 

ያሇመኖር፣ ጥሬ ዕቃ አቅርቦትና በኤላክትሪክ መቆራረጥ/መዋዥቅ ምክንያቶች ሙለ 

አቅማቸውን በመጠቀም የምርት ፍሊጏቱን ዕቅዴ ሇማሟሊት ያሌተቻሇበት ሁኔታ ያሇ ሲሆን 

በላሊ በኩሌ በአሌሙኒየም ምርት በተገቢው ዯረጃ በሃገር ውስጥ ሇመተካት ብዙ ይቀራሌ፡፡ 

በኢንጂነሪንግ ምርቶችም በተሇይ ከማሽነሪና ኢኩዩኘመንት ምርት በሃገር ውስጥ ከመተካት 

አንፃር በቅንጅት ሇሃገር ውስጥ ባሇሃብት አቅም የመፍጠር ስራ ዙሪያ የተጀመረው ስራ 

በሚፈሇገው ፍጥነት ያሇመሄደ ምርቱን ከመተካት አንፃር ሉሠራ የሚገባውና በተሽከርካሪና 

በላልች ተሽከርካሪ ምርቶች በሃገር ውስጥ ትሌቅ አቅም የተፈጠረ ቢሆንም በተመሣሣይ 

በአርማታ ብረት ያሇው ማነቆ እንዲሇ ሆኖ በተሇይ በምርቱ ዙሪያ የሃገር ውስጥ ገበያ ዴርሻን 

ከማስፋትና በምርቶቹ ያሇው በሃገር ምርት አመሇካከት ዙሪያ በስፋት ሉሠራ ይገባሌ፡፡ በላሊ 

በኩሌ በኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ ምርት ዙሪያ በሃገር ውስጥ የተመረተው ምርት አፈፃፀም 

የተሻሇና ሇንዐስ ዘርፋም ኤክስፖርት አፈፃፀም ከ90 በመቶ በሊይ ዴርሻ የያዘ ነው፡፡ በመሆኑም 

እነዚህን ችግሮች በማቃሇሌ አምራች ኢንደስትሪዎች የማምረት አቅማቸውን እንዱያጎሇብቱ 

የብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት ኢንስቲትዩት ከላልች ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በጋራ 

በመንቀሣቀስ ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

8. የግብይት አቅምን ከማሻሻሌ 

8.1  የአገር ውስጥ ገበያን በተመሇከተ 

የሀገራችንን የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ምርቶች አቅርቦትን ሇማወቅ በሀገር ውስጥ 

የተመረቱትና ከውጪ የገቡትን በማዲመር ሇማወቅ ይቻሊሌ፡፡ ይህንኑ መሠረተ ሃሳብ በመከተሌ 

ከኢንስቲትዩቱ 98 ኢንደስትሪዎችና ከብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን በተገኘ የሀገር 

ውስጥ ምርት እና ከኢትዮጵያ ገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን በተገኘ ገቢ ምርቶች መረጃዎች 

ሊይ በመመሥረት በሃገር ውስጥ የተመረተ ምርት የገበያ ዴርሻ የሚያሳይ ሰንጠረዥ 

እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 
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              8.2. የንዐስ ዘርፉ የአገር ውስጥ የገበያ ዴርሻ   

 

ከሠንጠረዥ 4 መረዲት እንዯሚቻሇው ምንም እንኳን የአገር ውስጥ ምርት መጠን በየአመቱ 

እዴገት እያሳየ ቢመጣም በተመሳሳይ ሁኔታ ከውጭ የሚገባ ምርት መጠን በመጨመሩ 

ምክንያት የገበያ ዴርሻው ከፍተኛ ሇውጥ አሊሳየም፡፡       

                  8.3.   የንዐስ ዘርፉ የወጪ ዕቅዴ አፈፃፀም (በአሜሪካ ድሊር) 

ተ.
ቁ 

የምርት ዒይነት 2010 በጀት ዒመት ከሏምላ እስከ መጋቢት  ወር ከ2009 በጀት 
ዒመት ጋር ሲነፃፀር 

በመቶኛ ዕቅዴ ክንውን በመቶኛ 

1 ብረታ ብረት እና ኢንጂነሪንግ 10,000,000 3,720,121.40 37.20 39.55 

2 ኤላትሪክና ኤላክትሮኒክስ 70,000,000 31,309,917.78 44.73 73.91 

ጠቅሊሊ ዴምር 80,000,000 35,030,039.18 43.79 69.48 

በአጠቃሊይ የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ዘርፍ በዘጠኝ ወራት ውስጥ 3,720,121.40 የአሜሪካን 

ድሊር ኤክስፖርት የተዯረገ ሲሆን ከዕቅዴ አንፃር 37.20 በመቶ ሲሆን በኤላክትሪካሌና 

ኤላክትሮኒክስ ዘርፍ 31,309,917.78 የአሜሪካን ድሊር ኤክስፖርት የተዯረገ ሲሆን ከዕቅዴ 

አንፃር 44.73 በመቶ ነው፡፡ አፈፃፀሙም ካሇፈው ተመሣሣይ ወቅት ጋር ሲነፃፀር ብረታ ብረትና 

ኢንጂነሪንግ በ 39.55 በመቶ እንዱሁም ኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ በ 73.91 በመቶ ዕዴገት 

አሳይቷሌ፡፡የኤክስፖርት ገበያ ተዯራሽነት አንፃር በበጀት ዒመቱ ቶጎ፣ ናይጄሪያ፣ 

ኬንያ፣ሩዋንዲ፣ ካሜሮን፣ሶማላ፣አሜሪካ፣ ቻይና፣ አረብ ኤሜሬት፣ዳንማርክ፣ እስራኤሌ እና 

የምርት ዒይነት የሀገር  ውስጥ 
ምርት በቢሉዮን 

ብር 

ገቢ ምርት 
በቢሉዮን 

ብር 

የፍሊጎት 
መጠን 
በቢሉዮን 

ብር 

የሀገር ውስጥ 
የገበያ ዴርሻ 
በመቶኛ 

የብረታ ብረት ምርት ውጤቶች 12.79 8.05 20.84 61.37 

የተሽከርካሪና ላልች ተሸከርካሪ 
ምርት ውጤቶች 

4.22 14.85 19.07 22.13 

የማሽነሪና ኢኩዩኘመንት 
ምርት ውጤቶች 

1.26 5.93 7.19 17.54 

የኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ 
ምርት ውጤቶች 

11.24 9.96 21.20 53.02 

አማካይ ውጤት 29.51 38.79 68.30 43.21 
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ኖርዋይ ኤክስፖርት የተዯረገ ሲሆን ካሇፈው በጀት ዒመት ጋር ተዯራሽነቱ ሲነፃፀር በአፍሪካ 

ሁሇት፣ ኤዥያ አንዴ፣ በአውሮፖ ሶስት አዲዱስ የገበያ ተዯራሽ አገሮች ተከስተዋሌ፡፡ በምርት 

ስብጥር አንፃር በተሇይ በመሠረታዊ ብረታ ብረት በአሌሙኒየም ኘሮፋይሌ ምርት እንዱሁም 

በቤት ዕቃዎች ወዯ ኤክስፖርት ተገብቷሌ፡፡ 

9. ሇዜጎች የተፈጠረ የሥራ ዕዴሌ፣ 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽንና በክሌሌ ያለ አነስተኛ ኢንደስተሪዎች የተፈጠረውን 

የስራ ዕዴሌ ሳያካትት በኢንስቲትዩቱ ከሚዯገፋ 33 ኘሮጀክቶች 1010 የስራ ዕዴሌ ተፈጥራሌ፡፡ 

የተፈጠረ የስራ ዕዴሌ በኢንስቲትዩቱ ከተያዘው ዕቅዴ 1500 ጋር ሲነፃፀር 67.33 በመቶ 

መሆኑን ያመሊክታሌ፡፡ 

10.  በኢንስቲትዩቱ የተሰጡ ዴጋፎች በተመሇከተ፡- 

ሇነባር ኢንደስትሪዎች ያጋጠማቸውን ችግር ሇመፍታት ከሚመሇከታቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር 

በመቀናጀት የተሇያዩ ዴጋፎች የተሰጡ ሲሆን አብዛኛው ዴጋፍ በተሇይ በውጭ ሠራተኞች 

የስራ ፈቃዴ፣ በሁሇተኛ መዯብ ታሪፍ ተጠቃሚነት፣ በምርት ግብዒት ጥምርታ፣ በግብዒት 

አቅርቦትና ኃይሌ አቅርቦት ዙሪያ የተከናወኑ ሲሆን ከጉምሩክ አገሌግልት፣ ከፋይናንስና ከገበያ 

ዴጋፍ አንፃር በግማሽ ዒመቱ ከተከናወኑ ተግባራት ውስጥ ይጠቀሳለ፡፡ ሇኢንደስትሪው 

የተሰጡ ዴጋፎች በአባሪ አምስት ቀርቧሌ፡፡ በተጨማሪም በተፈጠረው ከፍተኛ የውጪ ምንዛሬ 

እጥረት ምክንያት ኢንደስትሪዎቻችን ሇበርካታ ወራት የውጪ ምንዛሬ ባሇማግኘታቸው ሇ51 

ዴርጅቶች የውጪ ምንዛሬ ማግኘት እንዱችለ ያቀረቡት ጥያቄ አግባብነቱን በማጣራትና 

አስፈሊጊ መረጃዎች እንዱሟለ በማዴረግ በብሔራዊ ባንክ በኩሌ ባሊቸው ቴክኖልጂና ወቅታዊ 

የማምረት አቅም መሠረት ዴጋፍ እንዱዯረግሊቸው ተዯርጓሌ፡፡ 

11. የበጀት አጠቃቀምን በተመሇከተ፡- 

በኢንስቲትዩቱ በግማሽ ዒመቱ ሇታቀደ ተግባራት ስራ ሊይ የዋሇው በጀት ከዕቅዴ አንፃር 

ሲታይ ሇመዯበኛ ስራ ብር 17.76 ሚሉየን ስራ ሊይ ሇማዋሌ ታቅድ ብር 8.6 ሚሉየን ስራ ሊይ 

የዋሇ ሲሆን አፈፃፀሙም 48.5 በመቶ ነው፡፡ ሇአፈፃፀሙ ዝቅ ማሇት በተሇይ ትሊሌቅ በጀት 

በተያዘሊቸው የቋሚ ዕቃ ግዥ፣ የወርክሾኘ ግብዒትና የኔትወርክ መሠረተ ሌማት ዕቃዎች ግዥ 

ጨረታው ወጥቶ የሚያሟለ ተወዲዲሪዎችና በቂ ተወዲዲሪ ባሇመገኘቱ ሇዴጋሚ ጨረታ የወጡ 

መሆንና በተሇይ በገንዘብና ኢኮኖሚ ትብብር ሚ/ር በጀቱን ሇማስፈቀዴ የሚጠየቁ መረጃዎች 

ጋርና በተጠየቁ የበጀት ፍሊጏት ያሇመፈቀዴ ሇማነሱ ከፍተኛ አስተዋፅኦ አዴርጓሌ፡፡ ዝርዝር 

የበጀት አፈፃፀሙም በአባሪ ስዴስት ተያይዟሌ፡፡  



Page 67 of 69 
 

12. በሁሇተኛው ዕትዕ ሇሶስተኛው ዒመት ከተቀመጡ ግቦች አንፃር የንዐስ ዘርፉ ግቦች 

የዘጠኝ ወራት ዕቅዴ አፈፃፀም 

ተ.ቁ  አመሌካቾች  መሇኪያ  የ2ዏ1ዏ 
ዑሊማ  

የ2010 የዘጠኝ ወራት ዕቅዴ 
አፈፃፀም  

ዕቅዴ  አፈፃፀም  አፈፃፀም 
በመቶኛ  

1 የጠቅሊሊ ምርት ዋጋ (GVP) በቢሉዮን ብር  በቢሉዮን ብር  148.3 52.58 29.51 56.13 

1.1 የብረታ ብረትና ስቲሌ ውጤቶችን በቢሉዩን ብር 83.3 12.79 61.49 48.36 

1.2 አውቶሞቲቭና ላልች ተሽከርካሪዎችን በቢሉዩን ብር 12 4.22 64.92 26.50 

1.3 ማሽነሪና ኢኪዩኘመንት በቢሉዩን ብር 30 1.261 10.77 15.69 

1.4 ኤላክትሪክና ኤላክትሮኒክስ ውጤቶች በቢሉዩን ብር 23 11.24 82.77 100 

2 የማምረት አቅም አጠቃቀም በመቶኛ በመቶኛ 85 77.5 48.53 62.63 
3 ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ውጤቶች 

የኤክስፖርት ገቢ 
 በሚሉዮን 
ድሊር 

16 10 3.72 37.20 

4 ከኤላክትሪካሌና ኤላክትሮኒክስ ምርቶች 
የኤክስፖርት ገቢ ዕዴገት  

በሚሉዮን 
ድሊር  

110 70 31.31 44.73 

5 አዱስ የተፈጠረ የስራ እዴሌ    በሺህ ቁጥር  8 1.5 1.01 67.33 

6 የቀነሰ የሙቀት አማቂ ጋዞች ሌቀት  በሺህ ቶን 10 5 4.05 81 

 
 

13.  የቁርኝት ኘሮጀክትን በተመሇከተ 

የኢንስቲትዩቱን ተቋማዊ አቅም ሇመገንባት የሚያስችሌ የቁርኝት ፕሮግራም ትግበራ የተጀመረ 

ሲሆን የቁርኝት ፕሮጀክት ስትራቴጅክ ዕቅዴና ዝርዝር መርሃ ግብር፣ የቁርኝት ፕሮጀክት 

የሚመራበት መመሪያና የማወዲዯሪያ መስፈርት ተዘጋጅቷሌ፡፡ ከ2010 በጀት ዒመት ጀምሮ 

የአጭርና የረጅም ጊዜ ስሌጠና የሚሳተፉ ሰራተኞችና አመራር የመሇየት ሥራም ተከናውኖ ወዯ 

ትገበራ ተገብቷሌ፡፡ 

የቁርኝት ኘሮግራሞችን በተዯራጀ አግባብ ሇማስፈፀም ከአዱስ አበባ ዩኒቨርስቲ የቴክኖልጂ 

ኢንስቲትዩትና አዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ ጋር በቅንጅት በሚሰሩ ሥራዎች ዙሪያ 

በመግባባት ወዯ ሥራእንዱገባ ተዯርጓሌ፡፡ የትምህርት ተቋማቱ የየራሳቸውን የኘሮጀክቱ ቡዴንና 
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ተወካይ የመወከሌ ሥራ ዙሪያ በመግባባት የአዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ ቡዴኑን 

አዯራጅቷሌ፡፡  

የፕሮጀክቱ የቅዴሚያ ክፍያ ሇመፈፀም 800,000.00 የአሜሪካን ድሊር ወይም 22 ሚሉዮን ብር 

ታቅድ የውጭ ምንዛሬ ፈቃዴ በባንክ በኩሌ ሇማስፈቀዴ ተገቢው ክትትሌ ተዯርጏ 100,000.00 

የአሜሪካ ድሊር ተፈቅድ ሇሚመሇከተው ኢንስቲትዩት የተሊከ ሲሆን ቀሪው 700,000.00 የአሜሪካ 

ድሊር ሇማስፈቀዴ ክትትሌ እየተዯረገ ነው፡፡  

የቁርኝት ኘሮግራሙን በአሠራር ሇመምራት የሚያስችሌ የቁርኝት ማስፈፀሚያ የውስጥ መመሪያ  

ተዘጋጅቷሌ፡፡ በኢንስቲትዩቱ በኩሌ ሇኘሮጀክቱ የተሇዩ ስዴስት ሞጁልችን የሚመሩ ስምንት የስራ 

ክፍሌ ኃሊፊዎች ተመዴበው ወዯ ትግበራ ገብተዋሌ፡፡  

በመጀመሪያው የትግበራ ሥራ ከCSIR ሥር ካለ አምስት ኢንስቲትዩቶች የተውጣጡ ዘጠኝ 

ባሇሙያዎች በመጋቢት ወር ሇአስር ቀናት ቁርኝት ኘሮጀክቱን ሇማስጀመር የትራንስፎርሜሽን ዕቅዴ 

ዝርዝር ተግባራት ሊይ ከኢንስቲትዩቱ ሥራ ክፍሌ ኃሊፊዎችና የቴክኒክ ኮሚቴ ጋር ውይይት 

በማዴረግ ዝርዝር ዕቅደ እንዱዘጋጅ ተዯርጓሌ፡፡  

ከአዱስ አበባ ቴክኖልጂ ኢንስቲትዩትና ከአዱስ አበባ  ሳይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ ጋር በረጅም 

ጊዜ ትምህርት ዙሪያ ውይይት በማዴረግና የኢንስቲትዩቶቹን የሊብራቶሪ ፋሲሉቲ በመጏብኘት አስር 

ከቀረቡ የሁሇተኛ ዱግሪ ኘሮግራሞች በመጀመሪያ ሰባቱ የተመረጡ ሲሆን በሶስተኛ ዱግሪ ሶስት 

ዘርፎችን በመሇየት በመጀመሪያ ዯረጃ በአገር ውስጥ የትምህርቱ የሚሰጥባቸው ዩኒቨርስቲዎች 

ኘሮግራሞቹን የመዯሌዯሌ ሥራ ተከናውኗሌ፤ አዱስ የሥርዒተ ትምህርት ቀረፃ ሥራም ተጀምራሌ፡፡ 

ሇኢንስቲትዩቱ አመራርና ሇባሇሙያዎች የሚሰጡ Soft Skill and Leadership ስሌጠና ሰሌጣኞችን 

የመሇየትና ኘሮግራሙ የሚከናወንበትን ቦታ በመሇየት በሚያዚያ 2010 በአምስት ዙር ስሌጠና 

ሇመስጠት ዝግጅት ተጠናቋሌ፡፡ 

በ2011 በጀት ዒመት ሇሚጀመረው የወርክሾኘና ሊብራቶሪ ግንባታ የሚያስፈሌግ ላይአውት ሥራና 

ሇስዴስት ሊቦራቶሪ የሚያስፈሌጉ የማሽነሪና የመሣሪያዎች ዝርዝር በቁርኝት አጋሩ ተቋማት ጋር 

በመሆን የበጀት ፍሊጏት ቀርቧሌ፡፡   


