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መግመግቢያቢያ  

 

የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የ2008 በጀት ዓመት እቅድ ዓላማዎች የበጀት ዓመቱ ዓበይት ተግባራትና ቁልፍ 

ተግባርን እና የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ዝግጅት ማጠናቀቅ የሚያስችሉ ተግባራትን ግልፅ ማድረግና 

በኣግባቡ እንዲከናወኑ ማስቻል ነው፡፡ 

ይህ የ2008 በጀት ዓመት ዕቅድ ሲያዘጋጅ የ2007 በጀት ዓመት የኣፈፃፀም ግምገማን እንደኣንድ መንደርደሪያ ሲያይ 

የመጀመሪውን የልማትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አፈፃፀምና በስትራቴጂክ ዘመኑ የተገኙ ስኬቶች፣ ውሱንነቶችንና ድክመቶችን 

ኣካቶ በመገምገም ነው፡፡ ሆኖም የኣንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ማጠቃለያ የሆነውን የ2007 በጀት ዓመት የተከናወኑ 

ተግባራት እንደ የእድገትና ትራንስፎርሜሽኑ ኣካል በማድረግ ይመለከታል፡፡  

ከዘህ በተጨማሪ ይህ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን መግበያ የሆነው የ2008 በጀት ዓመት ዕቅድ ብኢኮ 

ከዚህ ከሁለተኛው ስትራቴጂክ ዘመን ጀምሮ በተሟላ ሁኔታ እንዲፈፅማቸው መንግስት ለብኢኮ የሰጠውን አቅጣጫዎችን እንደ 

ዋነኛ መነሻ መውሰድ ይጠበቅበታል፡፡ 

በዚህ መሰረትም ይህ እቅድ የሁለተኛው ስትራቴጂክ ዘመን እቅዳችን የዝግጅት ምእራፍ ለማከናወን ያዘጋጀነው ዕቅድ ነው 

ሊባል ይችላል፡፡ የ2008 በጀት ዓመት ተግባራት እዛው እንዳሉ የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን የተሟላ ትግበራ 

መንደርደሪያዎች እንደሚሆኑና ከዚህ በተጨማሪም የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ስትራተጂክ ዕቅድ በማጠናቀቅ 

ወደተሟላ ትግበራ የምንሸጋገርበት በመሆኑ የዝግጅት ምዕራፉ ዕቅድ ነው ልንለው እንችላለን፡፡ 
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ክፍል አንድክፍል አንድ፡፡  የ2007 የስራ አፈፃፀም እናየ2007 የስራ አፈፃፀም እና  የየሁኔታ ግምገማሁኔታ ግምገማ  

11..  የኣምስት ዓመታቱ የዝግጅትየኣምስት ዓመታቱ የዝግጅት  ሂደት ኣጠቃላይ መረጃሂደት ኣጠቃላይ መረጃ    

ብኢኮ ከመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ወደ የኢንዳስትሪ ልማት ኮርፖሬሽን የተሸጋገረ ተቋም ሲሆን ለቀጣይ ዕቅድ ዘመን 

የተጓዘበትን ምዕራፍ መለስ ብሎ በመዳሰስ ተመክሮዎችና ትምህርቶችን ድክመቶችና ጥንካሬዎችን መውሰድ ያስፈልገናል፡፡ በዚህ 

መሰረት ከመከላያ ኢንዳስትሪ ጀምሮ ብኢኮ ለተልዕኮው የማዘጋጀቱ ሂደት በማየት እንጀምራለን፡፡  

11..22  የመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ጥንካሬዎችየመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ጥንካሬዎች  

የመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ጥንካሬዎች ሁለት ነበሩ፡፡ ኣንደኛው የስራ ፍላጎትና ለውጥን የማምጣት ዝግጁነት የነበረው 

ሓይል የሚመራውና በዚህ ቅኝት የተቀረፁ ኢንጅነሮችና ቴክኒሻኖች ያፈራ የመከላከያ ባህሪ የተላበሰ መሆኑ ነው፡፡ ሁለተኛው 

በርካታ ማሽኖችና የኢንዳስትሪ መገልገያ መሳሪያዎች የታጠቁ ኮምፕሌክሶች መገንባት የቻለና ኣደራጅቶ የያዘ በመሆኑ ነበር፡፡ 

11..33  የመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ድክመቶች የመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ድክመቶች   

የመከላከያ ኢንዳስትሪ ዘርፍ ሶስት ደካማ ጎኖች ነበሩት፡፡ ኣንደኛ በሳልሳዊ ቴድሮስ የኣስተሳሰብ ብሉ ፕሪንት የተነደፉ 

ፋብሪካዎች ይዞ ይኳትን የነበረና የኣቅጣጫ ዝንፈት የነበራቸው ተቋማት የያዘ ስለነበረ ነው፡፡ ሁለተኛ ኣመራሮቹና ኢንጅነሪንግ 

ኣደረጃጀቱ ምን መስራት እንዳለበትና በየትኛው ኣቅጣጫ የኣገሪቱ ኢኮኖሚ ይሁን የመከላከያ ቴክኖሎጂን ማሳደግ እንደሚችሉ 

የተገነዘቡ ኣልነበሩም፡፡ ሶስተኛ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት እንዴት መከናወን እንዳለበት ግልፅ ኣቅጣጫና መመሪያ የተከተለ 

ኣካሄድ ኣልነበረው፡፡ 

ከጥንካሬዎቹ ኣንፃር ሲታይ የኢንዳስትሪ ልማቱ እርሾ ሊሆን የሚችል፣ ኮር የልማት ኣደረጃጀትን በመፍጠር ኣማካኝነት 

የኢንዳስትሪ እድገቱ ክሪቲካል ማስ ሊገነባ የሚችል ሓይል መሆኑን በማየት፣ ከድክመቶቹ አኳያ ደግሞ ያሉበትን የኣቅጣጫ 

ዝንፈቶችን ማስተካከል እንደሚገባ እስከነ መፍትሄው ግልፅ ሊደረግ ችሏል፡፡ 

11..44  ብኢኮን ለማቋቋም የተወሰደ የለውጥብኢኮን ለማቋቋም የተወሰደ የለውጥ  እርምጃእርምጃ  

ብኢኮን ለማቋቋም የመጀመሪያው እርምጃም ድክመቶችንና ጥንካሬዎችን በሚገባ በመገንዘብ የለውጥ ስራ ማከናወን 

ኣስፈላጊ ነበር፡፡ የለውጥ ስራው በሁለት ተከታታይ ምዕራፎች እንዲከናወን ነበር የተወሰነው፡፡ ኣንዱ ምዕራፍ ራሽናላይዜሽን 

ተብሎ የሚታወቅ ምዕራፍ ነበር፡፡ ሁለተኛው የለውጥ ምዕራፍ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቁመና መፍጠር የሚል ነበር፡፡ ሁለቱ 

የለውጥ ምዕራፎች በተከታታይነት የሚከናወኑ መሆናቸው እንደተጠበቀ ሆኖ በመሰረቱ በኣንድ ወቅት የሚጠናቀቁ እንዳልሆኑም 

ግልፅ ተደርጎ ነበር፡፡ ይህንን ታሳቢ በማድረግ በለውጥ ምዕራቹ የተሰሩ ስራዎች ባጭር ባጭሩ ቀጥለው ይቀርባሉ፡፡  
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11..44..11  የራሽናላይዜሽንየራሽናላይዜሽን  ምዕራፍ፡ምዕራፍ፡  

በራሽናላይዜሽን ምዕራፉ ሁለት ዓበይት ስራዎች ተይዘው ተከናውነዋል፡፡ ኣንደኛው የኣመለካከትና የኣስተሳሰብ ለውጥ 

ሲሆን ሁለተኛው የኣሰራርና የኣደረጃጀይ ለውጥ ነበር፡፡  

በኣስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት መሰረት የታደሰ ተልዕኮን፣ ተልዕኮዎቹ ከማሳካት አኳያ ዕንቅፋት የሚሆኑ ኣስተሳሰቦችንና 

ተልዕኮዎቹን ለማሳካት የሚፈለጉ የብቃት ደረጃዎች ግልፅ ማድረግ ነበር፡፡ ከዚህ ጋር ኣብሮም ኣመራሮችና የምርት ኢንጅነሪንግ 

ሓይልን በኢንዳስትሪያል ልማታዊ ኣስተሳሰብ እንዲታደስ ማድረግን፣ ተብትቦ የያዘውን የኣቅጣጫ መጓደልን በማስወገድ ራዕይና 

የጋራ ተልዕኮ መፍጠር ዓላማ ያደረገ የማስተካከል ስራ ነበር፡፡ 

በኣስተተሳሰብና ኣመለካከት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ተመስርቶ በሳልሳዊ ቴድሮስ ኣስተሳሰብ የተቀረፀውን የመከላከያ 

ኢንዳስትሪ የማሽኖችና ማምረቻ መሳሪያዎች ኣወቃቀር፣ የኢንጅነሪንግና የቴክኖሎጂ የተዛባ ኣረዳድና ኣወቃቀር፣ በሰውና 

በማምረቻ ማሽኖች ያለውን መስተጋብር ተልዕኮውን ማሳካት በሚያስችል አኳኋን እንደ ኣዲስ እንዲቀረፅ ማድረግ ነበር፡፡ ከዚህ 

ጋር ተያይዞም በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ የክህሎት መስኮች፡ /ስፔሻላይዜሽን/ እና በኢንዳስትሪ የስራ ክፍፍል ኣስተሳሰብ እንደኣዲስ 

እንዲዋቀር ማድረግ ነበር፡፡ 

በዚህ መሰረት በመጀመሪያ በተቋም ደረጃ የተልዕኮ ግልፅነት ተፈጠረ፡፡ በተልዕኮዎቹ መሰረት የኢንዳስትሪ የስራ ክፍፍል 

ተቀረፀ፡፡ ኮር ተግባራትን፣ እያንዳንዱ የብኢኮ ኢንዳስትሪ ሊገነባው የሚገባ ኮር ቴክኖሎጂ ምን መሆን እንዳለበት ግልፅ ተደረገ፡፡ 

የብኢኮ ኣካላት የክህሎት ቱክረቶችን፣ የውድድር ብልጫዎችን፣ የኣደረጃጀት መዋቅርን፣ ዋናዋና የኣመራር ኣቅጣጫዎችን 

በሚቻለው ሁለ ግልፅ በማድረግ እንደ ኣዲስ እንዲስተካከል ተደረገ፡፡ ከእነዚህ የኣደረጃትና የኣካሄድ ኣቅጣጫዎች በመነሳት 

ቀደም ብሎ በተገለፀው ዝንፈት መሰረት ፋይዳ በማይሰጥ መንገድ ተከማችተው የነበሩ ማሽኖች እንደ ኣድስ እንዲደራጁና 

ከኢንዳስትሪዎቹ የቱክረት መስክ በተያያዘ መንገድ ተከፋፍለው እንዲዘጋጁ ተደረጉ፡፡ በዚህ ራሽናላይዜሽን መሰረትም ኣስራ ሁለት 

የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቱክረት መስክ የሚሰማሩ ኢንዳስትሪያል ኣካላት እንዲደራጁ ሲደረጉ በነዚህ ኢንዳስትሪያል አካላት ስር 

ኣርባ ኣምስት ፋብሪካዎች ማደራጀት ተቻለ፡፡ 

የኢንዳስትሪ ልማቱን ከግምት ውስጥ በማስገባት የምርትና የማምረቻ ፋብሪካዎች ኣመላካች ካታሎግ ተዘጋጀ፡፡ ይህ 

የመጀመሪያው ምዕራፍ ብኢኮ በህግ እስኪቋቋም ድረስ ሁለት ወራት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የተከናወነ ስራ ቢሆንም መሰረታዊ 

የራሽናላይዜሽን ስራው ከተጠናቀቀበት ጊዜ ጀምሮ ኣነስተኛ የለውጥ እርምጃዎችን በተከታታይነት በማካሄድ እስከ የኣንደኛው 

የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ማብቂያ የቀጠለ ስራ ነበር ማለት ይቻላል፡፡  

በመጀመሪያው ጥቂት ወራት የተካሄደ ራሽናላይዜሽንና በኣንደኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ኣምስት ዓመታት 

የተከናወኑ የራሽናላይዜሽን ስራዎች ልዩነት፣ የመጀመሪያው መሰረታዊ ለውጥ ለማምጣት ሲሆን ቀጣዩ መሰረታዊ ለውጡን 

በተከታታይ እና ተደማሪ ማሻሻያዎች ለማጠናከር ብሎም የማያቋርጥ ለውጥ ለማስገኘት ነበር፡፡ የመጀመሪያው ራሽናላይዜሽን 

ብኢኮን በሚንስትሮች ምክር ቤት በሕግ እንዲቋቋም በማድረግ ሕጋዊ ሰውነት ያለው የልማት ኢንተርፕራይዝ በማድረግ፣ 

በፀደቀው ደምብ ማሰረት የተልዕኮ ግልፅነት የሚያጎናፅፉ በርካታ ስራዎች በማከናወን እንዲጠቃለል ተደርጓል፡፡ ዋናዋናዎቹም 
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የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ7 

 

በመንግስት ከተሰጡት ዓላማዎች በመነሳት የተቋሙ ኮር ተግባራት፣ የልሕቀት ቱክረት፣ ኮር ምርቶች፣ ኮር ቴክኖሎጂ፡ ኮር 

ኮምፒተንስ፣ የኮር ኮምፒተንስ ምንጮች፣ የመሳሰሉት ኣሳታፊ በሆነ መንገድ እንዲቀረፁ በማድረግ በስልጠና መልክ እንዲታወቁ 

ማድረግ የሚያጠቃልል ነበር፡፡ እነዚህ መሰረታዊ የተልዕኮ ትንታኔዎችና ማብራሪያዎች በዚህ ሰነድ ክፍል ኣንድ ላይ በሚቻለው 

ሁሉ ተብራርተውና በኣንደኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን በተቀመሩ ተመክሮዎች ይበልጥ ተጠናክረው ቀርበዋል፡፡ 

ከመሰረታዊው ለውጥ ተከትሎ የተከናወነው ተከታታይና ተደማሪው የማሻሻያ የራሽናላይዜሽን ስራ ደግሞ በመሰረቱ የብኢኮ 

ስራ ኣመራር ቦርድ ከተደራጀበት ጊዜ ጀምሮ የተከናወኑ ናቸው፡፡ እነሱም በዋናነት በሁለት የተከፈሉ ናቸው፡፡ ኣንደኛ ስትራጂክ 

ዕቅድን በመቅረፅና ፀድቆ ተግባራዊ እንዲሆን በማድረግ፣ ሁለተኛ ተቋማዊ ኣሰራሮችና አደረጃጀትን በመቅረፅና ተግባራዊ ማድረግ 

በሚል የሚጠቃለሉ የግባራት ናቸው፡፡ 

ኣሰራሮችን፣ መመሪያዎችን፣ የኣደረጃጀት ገፅታዎችን በመቅረፅና ፀድቀው ተግባራዊ እንዲሆኑ በማድረግ ብኢኮን በመንግስት 

ልማት ግቦችና ኣቅጣጫዎች የተቃኘ እንዲሆን መሰረት ማንጠፍ ተችሏል፡፡ 

በተቀረፁት የኣመራር ኣቅጣጫዎች መሰረትም ኦፕሬሽናል የኣመራር መመሪያዎች ተዘጋጅተው ስራ ላይ እንዲውሉ 

ተደርገዋል፡፡ ዋናዋናዎቹ የኦፕሬሽናል ኣመራር መመሪያዎችም፣ የኣመራር ጥበብ መመሪያ፣ የቴክኖሎጂ ሽግግርና የኢኖቬሽን 

መመሪያ፣ የምርት ዲዛይን ኣፈፃፀም መመሪያ፣ የማምረቻ ዲዛይን ኣፈፃፀም መመሪያ፣ የምርት ኦፕሬሽን ማኔጅመንት መመሪያ፣ 

የፕሮጀክት ማኔጅመንት መመሪያ፣ የማምረት ዓቅም የማሻሻልና የተቋማዊ ኣሰራር ማሻሻያ መመሪያ፣ የፋይናንስ ኣፃፀም መመሪያ፣ 

የግብይትና ሽያጭ ኣፈፃፀም መመሪያ፣ የድርድርና የውል ስምምነት ኣፈፃፀም መመሪያ፣ የፀረሙስናና የስነምግባር ትግል መመሪያ፣ 

የሎጂስቲክስና የሳፕላይ ኣፈፃፀም መመሪያ ናቸው፡፡ እነዚህ የኦፕሬሽናል ኣመራር ስርዓት መመሪያዎች በቅድሚያ በስልጠናዎችና 

በግምገማ ተኮር የሰውሓይል ልማት ኣግባብ እንዲታወቁ በማድረግ እና በተከታታይ የስራ ኣመራር መሰረት እንዲጨበጡ 

ሲሰራባቸው ቆይተዋል፡፡ ይህ ሂደት በመንግስት ግልፅ የተደረገውን የራሽናላይዜሽን ኣቅጣጫዎችን በተግባር የተረጎመ የተቋማዊ 

ለውጥ መሰረታዊ ምዕራፍ ነበር ማለት ይቻላል፡፡ 

11..55  ብኢኮን በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ደረጃ ብኢኮን በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ደረጃ የማደራጀት ተከታታይ ዝግጅትየማደራጀት ተከታታይ ዝግጅት  

ሁለተኛው የለውጥ ምዕራፍ ብኢኮን የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቁመናና ዓቅም እንዲያሟላ ማድረግ የሚል ነበር፡፡ የለውጡ 

ግብም ብኢኮ ከሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ጀምሮ የማምረቻ ኢንዳስትሪዎችን መገንባት የሚችል ኢንዳስትሪያል 

ተቋም እንዲሆን ለማድረግ ነበር፡፡ ይህ ሁለተኛው ምዕራፍ በተከታታይነት በኣንደኛው የልማትና የትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ሂደት 

እንዲከናወን የታቀደ የዝግጅት ስራ ነበር፡፡ ዋናው በኣንደኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ዝግጅት እንዲደረግበት የተያዘ 

ስራ ብኢኮን በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ደረጃ ማብቃት ቢሆንም ከዚህ በተጓዳኝ በርካታ የልማት ተጨባጭ ስራዎችን ማከናወን 

ያስፈልግ ነበር፡፡ ምክኒያቱም ዓቅም ግንባታና የልማት ስራዎችን ነጣጥሎ መሄድና ነጣጥሎ በማስኬድ ደግሞ ውጤት ማምጣትም 

ይሁን የተቋሙ ህልውና ማረጋጥም ኣይቻልምና፡፡ ይህ በመሆኑም መንግስት ባስቀመጠው የኢንዳስትሪ ልማት ስትራተጂ መሰረት 

ዋናዋናዎቹ እርምጃዎች፣ ኣንደኛ የኢንዳስትሪ ልማቱ ምንነትና ተግባራዊ የምናደርግበት ዝርዝር ማስፈፀምያ ስትራተጂ ማዘጋጀት፣ 

ሁለተኛ የኢንዳስትሪ ልማቱን ማከናወን የሚያስችሉን የቴክኖሎጂ ዓቅም ግንባታ ስራዎችን ማከናወን፣ ሶስተኛ ከቴክኖሎጂ ዓቅም 
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ግንባታ በተጓዳኝ የገበያ መረጋጋትን ሊያስገኙ ይችላሉ ተብለው የተመረጡ ካፒታል መሳሪዎችን በማምረት የኢኮኖሚ ዕድገቱን 

ማገዝ፣ ኣራተኛ በተመሳሳይ አካኋን የቴክኖሎጂ ዓቅም ከመገንባት ጎን ለጎን በተቻለ መጠን ማምረቻ ፋብሪከዎችን ግንባታ ላይ 

መሳተፍና የኣገር ውስጥ ድርሻን ማሳደግ፣ ኣምስተኛ በኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣብያዎች ግንባታ ላይ የኣገር ውስጥ ድርሻን ከፍ 

ማድረግ የሚያስችሎ ተሳትፎዎች ማከናወን የሚሉት ነበሩ፡፡  

11..66  ከዝግጅት ምዕራፎቹ የሚወሰዱ ትምህርቶችከዝግጅት ምዕራፎቹ የሚወሰዱ ትምህርቶች  

የተጠናቀቀው የኣንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን የዝግጅትና የተግባር ምዕራፍ መኖሩ ኣንድ ተመክሮ 

ሊወሰድበት ይገባል፡፡ መዘጋጅትና የተግባር ስራዎችን የየራሳቸው ዓላማና ምዕራፍ ያላቸው መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ 

ተቀናጅነተው ማከናወን መቻላቸው ተመጋጋቢና ቀጣይነት የሚያስገኝ ዕድገት ኣስገኝተዋል፡፡ ይህ ኣካሄድ በዝግጅትና በተግባራዊ 

ስራ ጥብቅ መመጋገብ ያለ ስለ መሆኑ ኣንዱ ልንማርበት የሚገባ ነጥብ ነው፡፡ 

ሁለተኛው ጉዳይ በለውጥ ኣመራር የመጠናዊ ለውጥና የመሰረታዊ ለውጥ ተመጋጋቢነት ነው፡፡ በርካታ መጠናዊ ለውጦች 

በማከናወን መሰረታዊ ለውጥ ማምጣት የሚቻልና የሚገባ መሆኑ ነው፡፡ መጠናዊ ለውጦች ደግሞ ተከታታይነት ያላቸው መሆን 

ኣለባቸው፡፡ ካልሆነም መሰረታዊ ለውጥ ሊያስገኙ ኣይችሉም፡፡ ተከታታይነት ያላቸው መጠናዊ ለውጦችም ተደማሪነት 

እንዲያስገኙ ታስቦና ታቅዶ መከናወን ኣለበት፡፡ በመጠናዊ ለውጦቹ ተደማሪነት ኣማካኝነት መለስተኛ ዓበይት ለውጦች 

እየተከናወኑ በኣንድ ምዕራፍ ላይ መሰረታዊና ስር ነቀል ለውጥ እንደሚገኝ ከንድፈሻሳቡ በተጨማሪ በተግባሩ ራሱ መማር 

ተችሏል፡፡ 

ለውጥና ዕድገት ለማስገኘትም ስራዎች መመራት ያባቸው መሆኑም በተመሳሳይ ሁኔታ ትምህርት ሊወሰድበት ይገባል፡፡ 

ስራን መምራት ሲባል በቀላል ኣገላለፅ በኣመራር ጥበብ ኣማካኝነት ማከናወን ማለት ቢሆንም፡ ዘርዘር ኣድርጎ ለማስቀመጥ ሁኔታን 

መገምገም፡ ማቀድ፣ ፈፃሚዎችን ማሳመን፣ በዚህ ኣማካኝነትም ዕቅድን ማዳበር፣ ወደ ስራ መግባት፣ ተግባሩን፣ ሰውንና 

ከሰውሓይሉ የተያያዙ ክስተቶች መምራት፣ ማነቆዎችና ዕንቅፋችን ማንጠር፣ መፍትሄ መቅረፅ፣ እንደገና ሓይልን ኣደራጅተ 

ማከናወን፣ ይህም በብዙሃን እንቅስቃሴ መልክ እንዲቀጥል ማድረግ በሚል ተከታታይ ሂደት መምራት ማለታችን ነው፡፡ ከዚህ 

ተያይዞ የለውጥ መሳሪያዎች ተደርገው የሚታወቁ በርካታ ዓይነት ኣሰራሮች በዚህ የመጠናዊ ለውጥና ዓይነታዊ ለውጥ ዝምድና 

የተመሰረተ ኣረዳድ ተግባዊ ሊሆኑ እንደሚገባ ትምህርት ሊወሰድበት ይገባል፡፡ 

22..  የብኢኮ የብኢኮ ወቅታዊ ወቅታዊ ውስጣዊ ውስጣዊ ሁኔታሁኔታ  ግምገማግምገማ  

የብኢኮ ውስጣዊ ሁኔታ ግምገማ በቁልፍ ተግባር ኣፈፃፀም፣ በፕሮጀክቶች እና ምርቶች ኣፈፃፀም፣ እንዲሁም በማሕበራዊ 

ሓላፊነት መወጣት ኣፈፃፀምና በፋይናንስ ኣፈፃፀም ተደራጅቶ የሚቀርብ ነው፡፡ 
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22..11  የቁልፍ ተግባር ስራ የቁልፍ ተግባር ስራ ውጤትውጤት  

በተገባደደው አንደኛው የስትራቴጂክ ዘመን እቅዳችን ቁልፍና ዋነኛው ስራ በሰው ሃይል አመለካከት ዙርያ የሚሰራው ስራ 

መሆኑን በማመን ለዚህ ስኬት ደግሞየተለያያ የቁልፍ ተግባር ማሳኪያ ስራዎች ተከናውነዋል፡፡ በ2007 በጀት ዓመት ደግሞ 

የቁልፍ ተግባሩ ይዘት በመመሪያና አሰራር ብቻ መስራት የሚችል ተቋም መገንባት የሚል ነበር፡፡ ሆኖምመመሪያዎች በተከታታይ 

ውይይቶች ግንዛቤ የማስጨበጥናበእምነት እንዲያዙ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ መሰረትም ከብኢኮ ጋር ተያያዥነት ያላቸው 

የመንግስት ፖሊሲዎችና አሰራሮች ተቋማዊ መመሪያዎችና አሰራሮች እንዲታወቁና እንዲሰራባቸው ተደርጓል፡፡ በተከናወኑት 

ውይይቶች ዋናው ሊጨበጥ የተፈለገው ጉዳይ ተቋማዊ ዕውቀት /organizational memory/ እና ተቋማዊ ባህል በመመሪያዎችና 

ኣሰራሮች ኣማካኝነት የሚገነቡ መሆናቸው ነበር፡፡ በመመሪያዎችና ኣሰራሮች ብቻ መስራት ተቋማዊ ዕውቀትና ባህል የሚገነባ 

በመሆኑ ሁሉም መመሪያዎችና ኣሰራሮች እንዲታወቁ ማድረግ ተችሏል፡፡ መልካም ኣስተዳደርን የሚያሰፍኑ መመሪያዎች 

ማለትም፣ የሰውሃይል ኣስተዳደር፣ የፋይናንስ ኣስተዳደር፣ የግዢ መመሪያዎች፣ የንብረት ኣስተዳደር መመሪያዎች እና ተቋማዊ 

ዓቅምን የሚገነቡ ማለትም፣ የኣመራር ጥበብ፣ የቴክኖሎጂ አመራር መመርያዎች፣ የጥራት ኢንጅነሪንግ መመርያዎች የፕላንት 

ኢንስታሌሽን መመሪያዎችን በጥልቀት እንዲያውቃቸው ብሎም በፅናት እንዲተረጉማቸው የሚያደርጉ ስራዎች በመስራታቸው 

በውጤታማነትና ምርታማነት እድገት አሳይቷል፡፡ ከዚህ በውይይቱ ሊጨበጥ የተፈለገው ግብ ኣንፃር ሲመዘንም ግቡ ተሳክቷል 

ማለት ይቻላል፡፡  

በተግባራዊ እርምጃዎችም በየደረጃው ያሉ አመራሮችና ሰራተኞች የሚያነሷቸው የመብት ጥያቄዎች ሁሉ አንድ በአንድ 

እንዲታዩ በማድረግ በአሰራር መሰረት መልስ እንዲያገኙ ተደርገዋል፡፡ ይህም በሁለት መልክ ተጠቃሎ ሊታይ ይችላል፡፡ አንደኛ 

ማንኛውም ሰው ከአሰራርና መመሪያ ብቻ የመብት ጥያቄ ማቅረብ ያለበት መሆኑ እንዲቀበልና በጥብቅ ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፡ 

ሁለተኛው በአሰራር መሰረት መልስ ሊሰጣቸው የሚገቡና ላልተፈለገ ጊዜ የተጓተቱ ጥያቄዎች በመመርያው መሰረት መልስ 

እንዲሰጣቸው ማድረግ ነበር፡፡ በመመሪያዎች መሠረት ተቋሙ መመለስ የሚችለውን በወቅቱ መፍትሄ በመስጠት ከዚህ በፊት 

በመብት ጉዳይ ሲነሱ የነበሩ ቅሬታዎች አሁን ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መቀነስ ተችሏል፡፡ 

መልስ በተሰጣቸው ጥያቄዎች ተመስርቶም በአሰራር መሰረት መሰራት ምን ያህል ጠቃሚ መሆኑ አመራሩና ሰራተኛው 

ከራሱ ተሞክሮ እንዲማር ወደድምዳሜዎች የሚያዳርሱ ትምህርታዊ ግምገማዎችተካሂደዋል፡፡ 

ይህንን ተከትሎ የሰራተኛ ማሕበር ማደራጀት መብት አስመልክቶም በብኢኮ ተፈፃሚ ስለሚሆንበት ረቂቅ ተዘጋጅቶ 

በሚመለከታቸው አካላት ከታየ በኋላ ተጨማሪ ጥናት እንዲካሄድ ተወስኖ እየተጠና ይገኛል፡፡ 

የፋይናንስ ስራ አመራር ስርዓታችንም እንደአንድ ደካማ ቋጠሮ በመውሰድ በብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ በፀደቀው መመርያ 

መሰረት ይበልጥ የተዘረዘሩና የተተነተኑ የስራ ሂደት ስልትና የአፈፃፀም አግባቦችን በመቅረፅ ስልጠናዎች ተሰጥተው የተሻለ 

የአፈፃፀም ቁመና መፍጠር ተችሏል፡፡ ከዚህ ይበልጥ ውጤት ለማምጣት ደግሞ ይሰራበታል፡፡ 

በሰው ኃይል ምልመላ ቁጥር እድገት ዝውውር ረገድም የብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ ባፀደቀው መመርያ መሰረት የመልካም 

ተመክሮዎች ምርጫ በማካሄድ አንድ አካል ተደራጅቶ በጃፓን አገር ከአሳታፊ የአመራር ጥበብ አቅጣጫዎችን የሚጣጣም አሰራር 
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የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ10 

 

ቀስሞ ተመልሷል፡፡ በተገኘው ተመክሮ መሰረትም ሲሰራበት የቆየ የሰው ኃይል አስተዳደር አሰራራችንን በማደበር ለውሳኔ በቅርቡ 

ይቀርባል፡፡  

ከዚህ በላይ ደግሞ ያሉን የስራ አመራር መመርያዎችን ተከትሎ ለመስራት የድክመት አካባቢ መሆኑ የተገነዘብነው በስራ 

አመራር መመርያዎች አማካኝነት ተግባር መምራት ተብሎ የሚታወቀው አካሄድ ዋናው ነበር፡፡ በዚህ መሰረት ጥሩ ውጤት 

ሊያስገኙ የሚችሉ ስራዎች ተከናውነው በአመራር መመርያ መሰረት መስራት፣ ስራን መምራትና የተሻለ ውጤታማነት ማስገኘት 

ተችሏል፡፡  

ስራን መምራት የሚባለው ፅንሰ ሐሳብ የስራ አመራር መመርያዎች ውስጥ ዋና ከሚባሉት ውስጥ አንዱ እንደመሆኑ፣ በዚህ 

ላይ ያተኮረ ክትትል በመደረጉ አንድም እያንዳንዱ በየደረጃው ያለ አመራር የስራ አመራር መመርያዎችን እየተጠቀመ ስራውን 

እንዲመራ አስችሏል፡፡ ሁለተኛም ማንኛውም ተግባር በመከታተል ማነቆዎችን በመለየት መፍትሔ መስጠት የሚያስችል ዓቅም 

ይበልጥ እንዲዳብር አስችሏል፡፡ ሶስተኛም በመመርያ ከመስራት ጋር አብሮ መመርያዎቻችን ያላቸውን ውሱንነት በተለይ ደግሞ 

በዝርዝር ሁሉንም ጉዳዮች መዳሰስ ላይ የነበራቸው ደካማ ጐን ለማየት አስችሎናል፡፡ ወጥነት የለው አካሄድ በመከተል በተሻለ  

ደረጀ ስራን መፈፀም እንደሚቻል ተግባራዊ ምሳሌ አስገኝተዋል፡፡ 

በአሰራርና በመመርያዎችን ስራን መምራት በሚለው ቁልፍ ተግባራችን መሰረት ሌላው የተከናወነው ተግባር የአምስት 

ዓመቱን ሂደታችን በመገመገም ከሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ጀምሮ ብኢኮ ሊከተላቸው የሚገቡ አሰራሮችን 

ማስተካከል ነበር፡፡ በዚህ መሰረት መንግስት ብኢኮን ሲያቋቁም የሰጠውን ዓላማና መነሻ በማድረግ የተልዕኮና የስልጣንና 

የኃላፊነት ትንታኔ ተሰርቷል፡፡ በዚህ ተንተርሶም የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት የፋይናንስና ኢንቨስትመንት የግብይትና ሽያጭ 

የተቋማዊ አሰራር ማሻሻያና ለውጥ የግዢና የንብረት አስተዳደር፣ የምርትና የአገልግሎት አፈፃፀም የሰብኮንትራክቲንግና አምራች 

ኃይል ብዜት የፀረ ሙስናና ስነምግባር የድርድር እና የውል ስምምነት፣ የአዋጭነት ጥናት አፈፃፀም፣ መመርያዎች አቅጣጫዎች 

ተሻሸለውና የነበራቸውን ውሱንነት በሚፈታ መልኩ ተዘጋጅተዋል፡፡ በስራ አመራር ቦርዱ ታይተውም ውሳኔ እንዲሰጣቸው 

ይደረጋሉ፡፡  

ከቁልፍ ተግባር አፈፃፀማችን የተማርነው በብኢኮ ተጠናክሮ መቀጠል ያለበት የልማት አስተሳሰብና እሴት በመመርያዎች 

አማካኝነት መሆኑ ነው፡፡ ተቋማዊ ባህልና እምነት መገንባት የሚቻለው በመመርያዎች አማካኝነት መሆኑ ነው፡፡ መመርያዎች ወጥ 

አሰራር እንዲኖር ከማድረጋቸው ባሻገር የዕውቀት የክህሎትና የአስተሳሰብ መገንብያ መሳርያዎች መሆናቸው ያረጋገጠ የቁልፍ 

ተግባር አፈፃፀም ነበር ማለትም ነው፡፡ከዚህ በላይ ደግሞ አሰራርና መመርያዎችን ማስተካከልና ተግባራዊ እንዲሆኑ ማድረግ 

የተቋማዊ አሰራር ማሻሻያ እና ለውጥ አንድ አግባብ በመሆኑ በተስተካከሉ አሰራሮች አማካኝነት የአስተሳሰብ ለውጥ ማምጣት 

ያስችለናል፡፡ የዓመቱ ቁልፍ ተግባር በዓመቱ እንዲመዘገብ የታቀደውን ለውጥ ከማሳካቱ በተጨማሪ በቀጣይነት በዚህ መልክ 

መሄድ እንዳለብን አሳይቷል፡፡ይህም ስራ በቀጣይነትም ባህል ሆኖ የኋሊት ሊመለስ በማይችልበት ደረጃ እስኪደርስ 

በተከታታይነት የሚሠራበት ይሆናል፡፡ 
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22..22  በሰው ሃብት እበሰው ሃብት እና አደረጃጀት የተፈጠረ አቅምና አደረጃጀት የተፈጠረ አቅም  

የሰው ኃብትና የአደረጀጀት ዓቅም ዋነኛው መንገድ በአሰራርና መመርያ መስራት የሚለው ቁልፍ ተግባር መሆኑ እሙን 

ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖየብኢኮ የሰው ሃብት ከሙያ አንፃርሲታይ በኢንጅነሮች፣ ተመራማሪዎች፣ ቴክኖሎጂስቶች እና 

ማኔጅመነት ባለሙያዎች የተደራጀና  ሲቪልና በመደበኛ የሰራዊት አባላት ያሉበት ሲሆን ከአመራር አንጻርም ሲታይ የሲቪልና  

የሰራዊት አባላት ያካተተ አመራር ስብጥር የሚገኝበት ኮርፖሬሽን ነው፡፡  

ካለው ጥንቅር አንፃር ሲመዘን ሁለት ድምዳሜዎች መያዝ ይቻላል፡፡ አንደኛ በመሰረቱ ጥንቅሩ ጤነኛ መሆኑን ያመላክታል፡፡ 

ማለትም ከድጋፍ ሰጪው አካል ይልቅ የምርት ኃይሉ ግዙፍና ትክክለኛ ሚዛን ያለው መሆኑ ሊገለጽ ይችላል፡፡ በዚህ ክልል ሆነን 

ስናየው ግን መስተካከል ያለበት ስራ አለው፡፡ በኢንጂነሪንግ የሰው ኃይሉና በቴክኒክ የሰው ኃይሉ መካከል ያለውን ተዛምዶ 

ይበልጥማስተካከል የቴክኒክ የሰው ኃይል መጠን መጨመር ያለብን መሆኑን ያመላክታል፡፡  

ሁለተኛ ያለን የሰው ኃይል በአጠቃላይ ከሌሎች ዓለምአቀፍ ድርጅቶች በንጽጽር ሲታይ በተለይ ደግሞ ሎው ዌጅ ከሚባሉ 

አገሮች ኩባንያዎች ንጽጽር ሲታይ ቁጥሩን ማስተካከል ይጠበቅብናል፡፡ ቁጥሩን የማስተካከል ስራ አንደኛ በኢንጅነርና ቴክኒሻን 

መካከል ያለውን ዝምድና ከማዳበር ተያይዞ በርካታ ቴክኒሻን መጨመር ይጠይቃል፡፡ ሁለተኛ ከቴክኒሻኑ ጋር የሚሰራ በርካታ 

“ነንስኪልድ ወርከር” የሚባል የስራ ኃይል መጨመር ይጠይቃል፡፡ ሁለቱ ተደምረው አሁን ካለው የሰው ሃብት ከ45 እስከ 

50 ያክል መጨመር ይኖርብናል፡፡  

የዚህ ቀጥተኛ ይዘት የሆኑ፣ የምርምርና ልማት፣ የሰውሃይል ማብቂያ የኢንደስትሪ ማኔጅመንት ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት፣ 

የኢንጂነሪንግ ስታንዳርድስ ኢንስቲትዩት፣ የኢንደስትሪ ግንባታ ስራዎችን የሚያከናውን ዘርፍ፣ የኢንደስትሪዎች ኦፕሬሽንስ 

በቀጥታ የሚመራ ዘርፍ፣ የወታደራዊ ፕሮጀክቶችን አስተባብሮ የሚመራ ዘርፍ፣ ግብአትንና አቅርቦትን በጊዜና በቦታ ማቅረብ 

የሚያስችል የሎጂስቲክስ ዘርፍ፣ ግብይትንና ገበያን የሚከታተልና በሱ ተመስርቶ ስራን ማከናወን የሚያስችል ዘርፍ፣ የሰውሃይል 

ዕቅድና ልማትን የሚያስተዳድር፣ ከብኢኮ ጋር አብረው የሚሰሩ የግል ድርጅቶች ፤የሚያሰባስብና በአግባቡ እንዲተባበሩ ማድረግ 

የሚያስችል ፣አደራጅቶ የያዘ ነው፡፡ 

ከሰው ኃይል ዓቅም አኳያ ሲታይ ብኢኮ በሰው ኃይል በኩል እምቅ እውቀትና ብቃት (Knowledge and Skill)  ያለው 

ኮርፖሬሽን ሲሆን፤ ይህንን እምቅ እውቀትና ብቃት ወደ ተግባር የሚቀይር አመለካከትና እምነት ግን አሁንም ተጠናክሮ ሊቀጥል 

የሚገባው ጉዳይ ነው፡፡ በተጨማሪም ኮርፖሬሽኑ ነባሮቹንና አዳዲስ ኢንዱስትሪዎችን ከማስፋፋትና ከማደራጀት አንፃር 

እንዲሁም የተጀመሩና አዳዲስ የሚጀመሩ ፕሮጀክቶችን ለማሳካት የሰው ኃይሉ አሁን ካለውበየዓመቱ በ 20%(ሃያ በመቶ) እያደገ 

መሄድ ይኖርበታል፡፡ ይህ የሰው ሃብት መጠን መጨመር በተጨባጭ ያለንን ፋሲሊቲ አቅም አሟጦ ለመጠቀምና ምርታማነትን 

ከፍ ለማድረግ የሚያደርገው አስተዋፅኦ ላቅ ያለ መሆኑ ይታወቃል፡፡ 

ብኢኮ  ለተልእኮው የበቃ እንዲሆን ለማድረግ በስራ አመራር በኩልም ተጨባጭ ለውጥ በማምጣት የሰራዊቱና የሲቪል 

ሰራተኛውን አመለካከት የሚቀርፁ የእለት ተእለት ለውጦች ለማምጣት ስራዎች ሲሰሩ ቆይተዋል፡፡እነሱም መልካም አስተዳደርን 
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ማስፈን የሰራተኛውን ኑሮ ማሻሻልን፣ አሳታፊና ዴሞክራሲያዊ ግንኙነት በላቀ ደረጃ ተጠናክሮ እንዲሄድ ማድረግ ናቸው፡፡ 

በቀጣይ የዕቅድ ዘመንም በይበልጥ መከናወን ያለባቸው ናቸው፡፡ 

22..33  በቴክኖሎጂ በቴክኖሎጂ ልማትልማት  ረገድ የተከናወኑ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶችረገድ የተከናወኑ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች  

የቴክኖሎጂ ልማትካደጉ ኢኮኖሚዎችና በተለያዩ ኣገሮች ተግባራዊ ከተደረጉ ስኬቶች ተደጋጋፊ ኣማራጮችን በመጠቀም 

በመማር የራስ የማድረግ ተከታታይ ሂደት መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ይህንን ተከታታይ ሂደት ተፈፃሚ ለማድረግ ሲባል ቴክኖሎጂ 

ልማት ተፈፃሚ የሚሆንበት ስልት ተዘጋጅቶ በበላይ ኣካል ፀድቆ እየተሰራበት ቆይቷል፡፡ ይህንን ከግምት በመስገባት ባለፉት 

ኣምስት ዓመታት የማይናቅ መጠን ያላቸው የቴክኖሎጂ መረጃዎች ተዘጋጅተዋል፡፡ የኣምስት ዓመታቱ የቴክኖሎጂ ሽግግርና 

ልማት ውጤት በራሱ መድረክ የሚገመገም ቢሆንም በዚህ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ማጠናቀቅያ የተሳኩ የቴክኖሎጂ 

ልማት ተግባራት ለሁለት ሺሕ ስምንት ዓመታዊ ዕቅድ ካላቸው ፋይዳ ኣኳያ ማቅረብ ኣስፈላጊ ሆኗል፡፡ በዚህ መሰረት በይበልጥ 

የሚገመገምበት ወቅት ቢኖርም በተወሰነ መልኩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

22..33..11  የቴክኖሎጂየቴክኖሎጂ  ማስገኛማስገኛ  ኣግባቦችንኣግባቦችን  በመከተልበመከተል  ቴክኖሎጂንቴክኖሎጂን  ማሸጋገርናማሸጋገርና  ማልማትማልማት  ሂደትሂደት  ውጤትውጤት  

የቴክኖሎጂ መረጃ ከምንጩ የሚገኙባቸው ኣግባቦች ኣንደኛ ከቴክኖሎጂ ባለንብረቶች ጋር ኣብሮ በመስራት፣ ሁለተኛ 

ከቴክኖሎጂ ባለቤቶች ሳብኮንትራት በመውሰድ፣ ሶስተኛ የቴክኖሎጂ ሰነድ በተናጠል ይሁንየማምረቻ ፋሲሊቲ እሰከነቴክኖሎጂ 

ሰነዱ በመግዛት፣ ኣራተኛ የቴክኖሎጂ ምንጭ በሆኑ ኣካባቢዎች የሚሰሩ ኤክስፐርቶችን ቀጥሮ በተደራጀ አኳኋን ከውስጥ ሓይል 

ጋር እንዲሰሩ በማድረግ፣ ኣምስተኛ ሪቨርስ ኢንጅነሪንግ ተብሎ በሚታወቅ ስልት ቴክኖሎጂን ደግሞ በመቀየስ ዋናዋናዎቹ 

መሆናቸውን ኣስቀድሞ ግልፅ በመሆን ወደቴክኖሎጂ ሽግግር ስራ ተገብቷል፡፡ በዚህ መንገድም ከሞላ ጎደል በሁሉም ኣግባቦች 

ቴክኖሎጂ ማሰባሰብ የተቻለበት እና ትርጉም ያለውውጤት ማምጣት ተችሏል፡፡ 

በዚህ መሰረት ከሃያ በላይ ኩባኒያዎች በኣብሮ በማምረት ስምምነት ከብኢኮ ጋር የሚያመርቱ የቴክኖሎጂ ባለቤቶች ኣሉ፡፡ 

ከኣስር በላይ ኩባኒያዎች በሳብኮንትራክት ሰጪነት ከብኢኮ ጋር የሚያመርቱ ኣሉ፡፡ ኣምስት ኩባኒያዎች ከብኢኮ ጋር በጋራ 

ዲዛይን መስራት የተሰማሩ ኣሉ፡፡ ሰባት ኩባኒያዎች በኣንደር ላይሰን ማምረት ለብኢኮ ሳፕላይ የሚያደርጉ ኣሉ፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ 

በርካታ የሳይንስ፣ የቴክኖሎጂና የቴክኒክ ሞያተኞች በኣካልና በርቀት ከብኢኮ ሞያቶች ተቀናጅተው እንዲሰሩ እየተደረጉ ይገኛሉ፡፡

ግለሰቦችን ከበለፀጉ አገሮች በግል በመቅጠር ከብኢኮ ኢንጅነሮችና ተመራማሪዎት ጋር አብረው እዲሰሩ ማድረግ ችሎታ 

ከማስተላለፉ በተጨማሪ የውጭ ዜጎችን ቀጥሮ የማሰራት ዓቅምም እያዳበረ ይገኛል፡፡ 

በዚህ መንገድ የሚገኘው የቴክኖሎጂ ዕውቀትና ክህሎት ኣልፎ ኣልፎ በግዢ መልክ ከሚገኘው ቴክኖሎጂ በመደመር 

በቴክኖሎጂ ማልማት ሂደት የራስ እየተደረገ ወደ ኣገር በቀል ኩባኒያዎች የማሸጋገሩ ስራም እየተሰራ ይገኛል፡፡ በዚህ መሰረት 

ከኣንድ ሺሕ በላይ የኣገር ውስጥ ሳብኮንትራክተሮች የቴክኖሎጂ መረጃ ባለቤቶች እንዲሆኑ ተደርጓል ሂደቱም ይቀጥላል፡፡ 
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22..33..22  የቴክኖሎጂየቴክኖሎጂ  ሽግግርናሽግግርና  ልማትየተሰሩልማትየተሰሩ  ተጨባጭተጨባጭ  ስራዎችናስራዎችና  የተገኘየተገኘ  ውጤትውጤት  

በቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት የ2007 በጀት ዓመት ስኬቶች የዓመቱ ስኬቶች ኣይደሉም፡፡ ከ2007 በፊት የተከናወኑ ስራዎች 

ድምር ውጤት መሆኑ ገሃድ ነው፡፡ ሆኖም ግን በዚህ 2008 በጀት ዓመት የሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን የተሟላ ዝግጅት 

የምናደርግበት ወቅት በመሆኑ የተጠናቀቀው ኣምስት ዓመታት የዕቅድ ዘመን የቴክኖሎጂ የእድገት ደረጃ ማየት ያስፈልጋል የሚል 

እሳቤ ተይዞ ኣጠቃላይ ውጤቱ ቀጥሎ ይቀርባል፡፡ 

በዚህ ቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ኣግባብ ተግባራዊ ማድረግ የተገኙ ስኬቶችለማሣያነት ተጠቃሽ ሊሆኑ ከሚችሉትኣንዱ 

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የዲዛይን ኦፕቲማይዜሽን ስራ ነው፡፡ ይህ የኦፕቲማይዜሽን ቴክኖሎጂ ንድፍ ሁለት 

ምዕራፎች ያሉት ነው፡፡ ኣንዱ ምዕራፍ ከ5250 ወደ 6000 ሜጋዋት ከፍ ማድረግ ሲሆን ኣሁን በተግባር እየተከናወነ ያለ መሆኑ 

የሚታወስ ነው፡፡ ሁለተኛ ምዕራፉ በታችኛው የግድቡ ተፋሰስ የሚቀጥል ተጨማሪ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ማስከተል ሲሆን 

በጥናት ሂደት የሚገኝ ነው፡፡  

ከዚህ የኢነርጂ ፕሮጀክት ቴክኖሎጂ ማሸጋገርና ማልማት ውጤት በመንደርደርም፣ ተጨማሪ ትላልቅና ማይክሮ የሃድሮ 

ኤሌክትሪክ ጣብያዎች፣ የተርማል ኤሌክትሪክ ጣብያዎች፣ የንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ኣማራጮች፣ የእሳተጎመራና ሌሎች 

የሙቀት ምንጮችን ለኤሌክትሪክ ማመንጫነት ማዋል ኣስመልክቶ ጥናቶችና መሰረታዊ ዲዛይኖች ተሰርተዋል፡፡ የታላቁ 

የኢትዮጵያ ሕዳሴ ዲዛይን፣ ምርትና ተከላ ቴክኖሎጂ፣ ከበለፀጉ ኢኮኖሚዎች በመማር፣ ቴክኖሎጂን የራስ የማድረግ ወይንም 

የማልማት ሂደት ስኬትንና ከተገኘ ቴክኖሎጂ ተመሳሳይ የቴክኖለጂ ኣማራጭ መቅረፅ የሚቻል መሆኑ ያስተማረን ዓይነተኛ ምሳሌ 

ነው፡፡ 

ሁለተኛ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ውጤት ተደርጎ የሚወሰደው የፕሮሰስ ማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካዎች የሚመለከት ነው፡፡

በዚህ መሰረት የስኳር ማምረቻ ፋበሪካ፣ የዩርያና የባዮ ማዳበሪያና ፋብሪካዎች፡ ተያያዥ የተርማል ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች 

ፕላንት ዲዛይን፣ የፕላንት ኢኩፕመንት ዲዛይን እንዲሁም የኣመራረትና የተከላ ሜትዶሎጂ ዲዛይን ቴክኖሎጂ የሚመለከት ዓቅም 

ግንባታ ነው፡፡እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በንድፍ ደረጃ ተሰርተው በሌላ ሶስተኛ ወገን ተገምግመው ሳይንሳዊ መሆናቸው 

ተመስክሮላቸው በተግባር እየተከናወኑ ናቸው፡፡ በስኳር ፋብሪካ ዲዛይን ረገድ ሲታይ ደግሞ ኣነስተኛና፣ መካከለኛ፣ የተቀናጁና 

ራሳቸውን የቻሉ ማምረቻዎች መገንባት ስለሚቻልበት ኣማራጭ ዲዛይን ቴክኖሎጂ ተዘጋጅቷል፡፡ 

በሶስተኛ ደረጃ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ውጤት የሚታዩበሰፊው ለከተማ ኢንዳስትሪ እና ለእርሻ ኢንዳስትሪ ልማት 

ጠቃሚ ማምረቻ ፋብሪካዎች ግንባታ የሚውሉ የፕላንት ዲዛይን፣ የኢክዩኘመንት ዲዛይንና የፕላንት ተከላ መነሻ ቴክኖሎጂዎች 

ተቀርፀዋል፡፡ መነሻ ቴክኖለጂዎች የሚል ኣገላለፅ የተጠቀምንበት ምክኒያት እንደየሁኔታውና የገበያው ፍላጎት እንዲሁም 

በኣዋጭነት ጥናት መሰረት የተለያዩ መጠንና ይዘት ያላቸው ማምረቻ ፋብሪካዎችን ዲዛይን ለማድረግ መንደርደሪያ ሊሆኑ 

የሚችሉ በመሆናቸው ነው፡፡ 

በከተማ ኢንዳስትሪ ልማት ወደ ኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ በማሸጋገር የራሱ ሚና ያለው የፍሌክሲብል ማምረቻ ፕላንት 

ግንባታ በኣራቱ ክልሎችና በኣዲስ ኣበባ መስተዳድር ተከናውኗል እየቀጠለም ይገኛል፡፡ይህ ስራ የስራ ዕድል ማስፋትን፣ 
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የማፋክቸሪንግ ምርት መጠን ማሳደግን ከማስቻሉ በላይበቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ጠቀሜታው አንድ ተጨማሪ ስኬት ተደርጎ 

ሊወሰድ ይችላል፡፡ ማምረቻ ፕላንቶቹ ዲዛይን ማድረግን፣ የፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ ስልት መቀየስን፣ ማምረቻ ፋብሪካዎቹ 

መታጠቅ ያለባቸውን ማሽኖች በአገር ውስጥ ማምረት መቻሉ የቴክኖሎጂ ሽግግሩ ተስፋ ሰጪ መሆኑ ያሳያል፡፡ ከዚህ ኣልፎም 

ማምረቻ ፕላንቶቹን ማቋቋምና ሊመሩበት የሚገባውንም ስልት ጭምር በማዘጋጀት የሰውሓብት በማሰልጠን ወደምርት ማስገባት 

መቻሉ የቴክኖሎጂ ሽግግሩና ልማቱን መለካት ያስችለናል፡፡  

ከከተማና ገጠር ኢንዳስትሪ ልማት በተያያዘ ኣኳኋን ኣገራችን ያላትን የብረት መዓድን በአነስተኛ ወጪ እና በአነስተኛ የስኬል 

ደረጃ ማልማት የሚያስችለንን ዳይሬክት ሪዳክሽን አይረን ሜተድ ተብሎ የሚታወቅ የመዓድን ማቅለጥ ቴክኖሎጂ ስልት 

ተቀይሷል፡፡ 

ይህ ስልት በተለምዶ የሚታወቀውን በሚልዮኖች ቶኖች ማምረት የግድ የሚለውን ግዙፍ ማቅለጫ ፋብሪካ ሳይገነቡ በአንጻሩ 

በመቶ ሺዎች ቶኖች ብቻ በማምረት እጅግ አዋጪ የሆነ ምርት ማምረት የሚያስችል ነው፡፡ በቀላልና በመካከለኛ ኢንዳስትሪዎች 

ብቻ ክላስተር ኢንዳስትሪዎችን በመገንባት ከባድና ግዙፍ ኢንዳስትሪዎችን የግድ የማይጠይቁ የኢንዳስትሪ ልማት አማራጮች 

ማጥናትና ማዘጋጀት ተችሏል፡፡ 

የገበያ ጉድለትእንዳይፈጠርና ብሎም የማፋክቸሪንግ ገበያን ተወዳዳሪነት ለማጎልበትየራሳቸው ሚና የሚጫወቱ ካፒታል 

መሳሪያዎች ዲዛይንና የአመራረት ቴክኖሎጂ ሽግግርም በብዛት ተከናውኗል፡፡  

በዚህ ረገድ የተለያዩ የትራንስፖርት ተሽከርካሪዎችን፣ የእርሻና የመስኖ መሣሪያዎችን፣ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችን፣ የከተማ 

ባቡሮችን፣ የኣገር አቋራጭ ባቡሮችን፣ የባቡር ተሳቢዎችን፣ ኣነስተኛ መካለኛና ግዙፍ ትራንስፎርመሮችን፣ የኤሌክትሪክ 

ጀነሬተሮችንና ሞተሮችን፣ ኢነዳስትሪያል ማሽኖችን፣ዲዛይን የማዘጋጀት፣ የማምረቻ ቴክኖሎጂ የመቅረፅና ተግባራዊ የማድረግ 

ዓቅም ደረጃ በደረጃ እየተገነባ መጥቷል፡፡ እንዲሁም መለዋወጫ ቁሳቁሶችን ዲዛይን ማድረግና አምርቶ ማቅረብተችሏል፡፡ ይህም 

የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ስኬት ነው ሊባል ይችላል፡፡ 

ይህ የካፒታል ዕቃዎች ምርት ክንውን አገራዊ አቅምን በመጠቀም የሚመረቱበትን ስልት በመንደፍ በአገር ውስጥ የማምረት 

(localization) ስራ በሁሉም ምርቶች ላይ ተጀምሯል፡፡ በዚህ ሂደትም ኣገር በቀል ኣምራቾች ቴክኖሎጂ እንዲቀስሙና 

እንዲጋሩ እየተደረገ ነው፡፡ 

በዋናነትም ለወደፊቱ የገበያ ክፍተት ሊፈጥሩ የሚችሉ መሳሪያዎች ዲዛይን አደራረግና አመራረት የቴክኖሎጂ ስልት 

ተቀምሮና ተደራጅቶ በመመሪያነት ስራ ላይ ውሏል፡፡ በስልጠና መልክም እንዲሰርፅ እየተደረገ ነው፡፡ 

የሠራዊታችንን የመፈፀም ዓቅምየሚያዳብሩከዚህ ኣልፈው ደግሞ ለምርትና ለሲቭል አገልግሎት የሚውሉ በገበያ ክፍተት 

ማስወገድ ረገድ ጠቀሜታ ያላቸው ምርቶችን የማምረት፣ የማደስና የማሻሻል ስራዎች መስራት የሚያስችሉ የቴክኖሎጂ ሽግግር 

የዲዛይን ምርምርና ልማት ስራዎች ተከናውነዋል፡፡  
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በሌሎች የቴክኖሎጂ ሽግግር ስልት ሊገኙ የማይችሉ ነገር ግን በግዢ ብቻ ማግኘት የሚገባቸው ቴክኖሎጂዎችም በኢኮኖሚ 

ቀውስ ከገቡ ኩባንያዎች ተገዝተው ስራ ላይ እንዲውሉ እየተደረጉ ይገኛሉ፡፡ 

የማምረቻ ፕላንት ፕሮጀከት ዲዛይን ማድረግ ሲባል ቴክኒካል ኣዋጭነትን፣ የምርት ፕሮሰስ መቅረፅን፡ በምርት ፕሮሰሱ 

መሰረት የማሽን ሌይኣውትና የማሽኖች ዲዛይን ብሉ ፕሪንት ማዘጋጀትን፣ የማምረቻ ማሽኖቹ የሚመረቱበት የቴክኖሎጂ ስልት 

መቅረፅን፣ የተመረቱት ማሽኖች የሚተከሉበት የተቀናጀ /ኮንኮረንት ኢንጅነሪንግ/ ዘዴ መቅረፅን የሚያካትት ሲሆን እነዚህ 

ተግበራዊ ማድረግ የሚያስችል የፕሮጀክት ማኔጅመንት ኣግባብ በማዘጋጀትም ተፈፃሚ ማድረግ ማለት ነው፡፡ 

በጥራት አስተዳደር ረገድም የጥራት አስተዳደር ስርአት “quality management system” አደረጃጀትን 

ከመተግበር አንስቶ የጥራት ቁጥጥርና ልኬት ስራዎችን አለም የደረሰበት ደረጃ ሊያደርስና ሊያሰራ የሚያስችል አደረጃጀትና 

ቁሳቁሶችን በማሟላት ወደ ስራ መግባት ችሏል፡፡ 

በአጠቃላይ ብኢኮ የቴክኖሎጂ ሽግግር ተግባራዊ ሲያደርግ አንድን ዕቃ (ቁስ) ከውጭ በማስገባት ብቻ ሳይሆን የቴክኖሎጂ 

ሽግግር የሚያስብለው የቁሱን የአመራረት ስልት (ሜትድ)፣ የአመራረት ሂደት (ፕሮሰስ)፣ ለማምረት የሚያስፈልጉ መሳሪያዎችን 

(ቱልስ) ለአገር በሚጠቅም መልኩ ምንነቱን ተረድቶ ማምረት መቻሉ ተጠቃሽ የሚሆን ነው፡፡ ከዚህ አኳያ በገንዘብ ብቻ ቢሰላ 

ከፍተኛ የውጭ ምንዛሬ ማዳን የተቻለ ሲሆንከዚህ ይበልፅ ትልቁ መለኪያ ሊሆን በሚገባው ምን ያህል ቴክኖሎጂን አገራዊ 

ማድረግ ተቻለ ከሚል አተያይ ሲመዘን በርካታ የቴክኖሎጂ ዘርፎች ኣግራዊ ማድረግ ችሏል፡፡ 

በምርት ትስስር (ኔትወርክ) ከመፍጠር ጋር ተያይዞም በርካታ የኣገር ውስጥ ኣምራቾች የቴክኖሎጂ ክህሎት እንዲጨብጡ 

ማድረግ ኣስችሏል፡፡ በጥቃቅን በኣነስተኛና መካከለኛ ማምረቻዎች ከዚህ ቀደም አይቻልም ይባሉ የነበሩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን 

በዲዛይን ብሉ ፕሪንት ተመርተው እንዲመረቱ በማድረግ ትርጉ ያለው የቴክኖሎጂ ክህሎት ተፈጥሯል ፡፡ 

22..33..33  የኢንጅነሪንግናየኢንጅነሪንግና  የየማምረቻማምረቻ  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  ክንዋኔዎችክንዋኔዎችናና  የተገኘየተገኘ  ውጤትውጤት  

የኢንጅነሪንግና የማምረቻ ፋሲሊቲ ግንባታ የቴክኖሎጂ ኣንድ መገለጫ እና እዛው እንዳለም የቴክኖሎጂ ዓቅም መለኪያ 

መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ከዚህ ኣተያይ ስንነሳ ብኢኮ ባለፉት ኣምስት ዓመታት የገነባቸውን የኢንጅነሪንግና የማምረቻ ዓቅሞች 

የራሱን የማምረት ዓቅም ከማሳደጋቸው በላይ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት በምን ደረጃ ላይ እንደተደረሰ መለካትየሚያስችሉ 

በመሆናቸው እንደ ኣንድ የቴክኖሎጂ ዓቅም ግንባታ ሪፖርት ቀርበዋል፡፡ 

22..33..33..11  የአውቶብስየአውቶብስ  ፕሮዳከሽንፕሮዳከሽን  ፋብሪካፋብሪካ  

የአገራችን የተሸከርካሪዎች ፍላጎት እያደገ የሚሄድ ሲሆን ይን ፍላጎት በአገር ውስጥ ማሟላት የሚያስችል ዓቅም 

በመገንባትና በቀጣይነትበማዳበርና ኢንቨስትመንት የማስፋፋት ስራ ሰርቷል፡፡  

የአውቶብስ ፕሮዳከሽን ፋብሪካ አንዲገነባ በማድረግ የአውቶብስ መገጣጠሚያ መስመር (Assembly line) ፣ የአውቶብስ 

የዝናብ መፈተሻ (Rain test) እና የአውቶብስ አካላት በትክክል መገጠማቸው የሚፈትሽ (Stationary test) ያሉበት ፋብሪካ 

ገንብቶ ወደስራ ተገብቷል፡፡ 
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በብኢኮ የሚመረቱ ተሸከርካሪዎች በርካታ አካላታቸው በአገር ውስጥ ለማምረት /Localization/ ትልቅ ትኩረት የሚሰጠው 

ሲሆን ከነዚህ አንዱ የሚመረቱ ተሸከርካሪዎችን ጥራቱን የጠበቀ የቀለም ቅብ የሚከናወንበት ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል ቢሾፍቱ 

ከተማ እንዲገነባ ተደርጓል፡፡ 

ከኣውቶቡስ ማገጣጠምያ ፋብሪካ ግንባታው ኣብረውሁለት ስኬቶች ኣሉ፡፡ ኣንደኛው መገጣጠምያ ፋብሪካው ራሱን 

እንደየሁኔታውና የደንበኛ ፍላጎት ዲዛይን ማድረግና ማምረትና ተክሎ ኮምሽን ማድረግ የተቻለ መሆኑ፡ ሁለተኛ በማምረቻ 

ፋብሪካው ዙርያ ተሰባስበው በሳብኮንትራክተርነት ተቀናጅተው ማምረት የሚችሉ ኣነስተኛና ጥቃቅን ኣምራቾች በማሰራት 

የቴክኖሎጂ ዓቅምና የኣምራች ሓይል መጨመር መቻሉ ናቸው፡፡ 

22..33..33..22  የከባድየከባድ  ተሽከርካሪተሽከርካሪ  ማገጣጠሚያማገጣጠሚያ  ፋብሪካፋብሪካ  

የከባድ ተሽከርካሪ ማገጣጠሚያበኦሮሚያ ክልል በቢሾፍቱ ከተማ በተመሳሳይ አኳኋን ተተክሎ የማምረት ስራው 

እየተካሄደበት ይገኛል፡፡ ከከባድ ተሽከርካሪ ምርት የተያያዘ የተሽከርካሪ ሰታንዳርድ በአገር ደረጃ ለማዘጋጀት መነሻ ሊሆን 

የሚችል ቴክኒካል መረጃም ተቀርጿል፡፡ 

ይህ የከባድ ተሽከርካሪ ማገጣጠምያ ፋብሪካ መነሻ በማድረግና የሚጎድሉትን ባህሪያት በማሻሻል ማምረትና ተክሎ ኮምሽን 

ማድረግ የኢንዳስትሪ ልማቱ ማስገኛ መርሃ ግብር ነው፡፡ ኣሁን እየተሰራበት ያለው የመገጣጠምያ ፋብሪካው ዙርያ ተሰባስበው 

በሳብኮንትራክተርነት ተቀናጅተው ማምረት የሚችሉ ኣነስተኛና ጥቃቅን ኣምራቾች በማሰራት የቴክኖሎጂ ዓቅምና የኣምራች 

ሓይል ከፍ ኣድርጓል፡፡ የኢንዳስትሪ ክላስተሮች እየተፈጠሩ እና እየተስፋፉ የሚሄዱትም በዚህ ጭምር ይሆናል፡፡ 

በከባድ ተሽከርካሪ ማምረቻ ፋብሪካ ዙርያ በርካታ የከባድ ተሽከርካሪ ኣካላት ማምረቻ ፋብሪካዎች በመገንባት የግል 

ባለሃብቱና ሕብረተሰቡን ባለቤት ማድረግ ታሳቢ ይደረጋል፡፡ የኢንዳስትሪ ዞን መመጋገብና መደጋገፍም የዘረጋል፡፡ 

22..33..33..33  ካቢንካቢን  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

ካቢን ማምረቻየተሸከርካሪዎች አካላት በአገር ውስጥ የማምረት /Localization/ መጠንን ከፍ የሚያደርግና የኣገር ውስጥ 

ዲዛይንን ብራድ በማድረግ የጎላ ሚና ያለው ነው፡፡ ይህ የካቢን ማምረቻ ፋብሪካ በኦሮሚያ ክልል በቢሾፍቱ ከተማ ግንባታው 

እየተከናወነ ይገኛል፡፡ 

ይህ ፋብሪካ በኣንድ በኩል የከባድ ተሽከርካሪዎች ኢንዳስትሪ ክላስተር የሚሆን ሲሆን በሌላ በኩል በዙርያው በርካታ 

ጥቃቅንና ኣነስተኛ ማምረቻዎች አቅፎ የራሱ ኢንዳስትሪ ክላስተር የሚፈጥር የፋብሪኬሽንና የኣውቶሞቲቭ ኢንዳስትሪ ኣካል ነው፡ 

የኣውቶሞቲቭ ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪያችን ይህንን ማምረቻ ፋብሪካን በብዛት እንዲተከል በማድረግ የግል ዘርፉ የካቢን 

ኣምራች ዘርፍ እንዲገባ ያደርጋል፡፡ የፋብሪካው ኣስፈላጊነትም የኣራችን ብራንድ ካቢን ከማምረት ኣልፎ ማምረቻውን በተለያዩ 

ኣማራጭ ይዘትና መልክ ኣምርቶ የኢንዳስትሪ ብዜት ለማምጣት ነው፡፡ 
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22..33..33..44  የሞተርየሞተር  ሳይክልሳይክል  መገጣጠሚያመገጣጠሚያ  ፈብሪካፈብሪካ  

የሞተር ሳይክል መገጣጠሚያ መስመር /Motor cycle Assembly line/፣ ከዚህ ጋር ተያይዞም የብስክሌት መገጣጠሚያ 

መስመር / Bicycle Assembly line/ ያካተተ ፋብሪካ በቢሾፍቱ ኣውቶሞቲቭ ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ውስጥ ተሰርቷል፡፡ 

ይህ ፋሲሊቲ ብስክሌተችና ሞተር ብስክሌቶችን ያመርታል፡፡ ዋና ዓላማው ደግሞ ሞተር ብስክሌቶችና ብስክሌቶችን 

ኣምርቶ ከመሸጥ በላይ የሚሄድ ነው፡፡ ማምረቻ ፋብሪካዎቹን በማሻሻልና በማባዛት የግል ዘርፉ በሞተር ብስክሌትና ብስክሌት 

ኣምራችነት በስፋት እንዲገባ ማድረግ ነው፡፡ በዚህ መንገድም የነዚህ የትራንስፖርት ማሪያዎች ዋጋና ተደራሽነት ኣስተማማሽ 

ይሆናል፡፡ 

22..33..33..55  ቀላልቀላል  ተሽከርካሪተሽከርካሪ  ፕሮዳክሽንፕሮዳክሽን  ፋብሪካፋብሪካ  

ቀላል ተሽከርካሪ ፕሮዳክሽን ፋብሪካበዚህ ፋብሪካ ባለ አንድ ጋቢና ፒክአፕ፣ ባለ ሁለት ጋቢና ፒክአፕ እና ስቴሽን ቀላል 

ተሽከርካሪዎችን የሚመረቱበት ፋብሪካ ሲሆን ባጠቃላይ ሀገሪቱ የምትፈልገውን ቀላል ተሽከርካሪ ለማምረተ የሚችል አቅም 

ተፈጥሯል፡፡ ይህ ፋብሪካ በኢንዳስትሪው ማዕቀፍ ሆኖ ተመሳሳይ ማምረቻ ፋብሪካን ለማምረትና ለመትከል የተዘጋጀ 

የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቅኝት ያለው ፋብሪካ ነው፡፡ በዚህ ኣያይ ሲታይ በዙርያው ማምረቻ የግል ዘርፉ ማምረቻ ፋብሪካዎችን 

የሚያሰራና በይበልጥ ለማሰራት የተዘጋጀ ዓቅም ነው፡፡ 

22..33..33..66  የኮንክሪትየኮንክሪት  ሚክሰርሚክሰር  ማምረቻማምረቻ  

በኦሮሚያ ክልል በቢሾፍቱ ከተማ የኮንክሪት ሚክሰር ማምረቻ ፋሲሊቲ ግንባታም እየተከናወነ ሲሆን ተጠናቆ የማምረት 

ስራውን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይጀምራል፡፡ 

ይህ የማምረቻ ፋብሪካም እንደሌሎቹ የብኢኮ ማምረቻ ፋብሪካዎች ሁሉ የገበያ ማረጋጋትን ተልዕኮ ከመወጣት በተቀናጀ 

መንገድ ኣምሳያውን የሚያመርትና የሚተክል የፕሮዳክሽን ሪሰርች ፋብሪካ ቅኝት የሚከተል የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ኣካል ነው፡፡ 

22..33..33..77  የብረትየብረት  ለበስለበስ  ተሽከርካሪተሽከርካሪ  ማምረቻናማምረቻና  ማገጣጠሚያማገጣጠሚያ  

የብረት ለበስ ተሽከርካሪ ማምረቻና ማገጣጠሚያ ፋሲሊቲ ግንባታ ተጠናቆ ወደ ምርት የተገባ ሲሆን በዚህ ማምረቻ 

ፋሲሊቲና  በዋናነትም ባለው የማምረት ዓቅም ወታደራዊ፣ ህግ ማስጠበቅያና ለግብይት ስራዎች ኣገልግሎት የሚውሉ፣ በተለይ 

ለገንዘብና የከበሩ መዓድናት ማንቀሳቀሻ የሚጠቅሙ ተሽከርካሪዎች ማምረት ተጀምሯል፡፡ 

በነባር የቀድሞ ታንኮች ማደሻ የነበረ ዎርክሾኘ ወይንም መስመርን በማሻሻል አዲሱን ታንክ ለማደስና ሪማኑፋክቸር 

ለማስደረግ በሚያስችል ደረጃ ተሻሽሏል፡፡ እላይ ከተገለቀፁት ፋብሪካዎች በተጨማሪ ፋብሪካዎቹን በተሻለ ዓቅም እንዲሰሩ 

የሚያደርጉ አገልግለት የሚሰጡ የሚከተሉት ፋሲሊቲዎች በተጓዳኝ  ተሰርቷል፡፡ 
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22..33..33..88  ራድያተርራድያተር  ማምረቻማምረቻ  

ከኢንጅን ኣሴምብሊ ፕላንት በተያያዘ ኣኳኋን በተሽከርካሪዎች፣ በጀነሬተሮች እና መሰል ማሽኖች ማምረት ኣስፈላጊ ካፒታል 

ግብአት የሆነውን ራድያተር ማምረቻ ፋሲሊቲ የግንባታ ስራም ተጀምሯል፡፡ ይህ ፋብሪካ ቻፕተር ኢለቨን በሚባል የከሰሩ 

ፋብሪካዎች ግዢ ስልት የተገዛ ሲሆን ራሱን በይበልጥ ኣሻሽሎ ዲዛይን በማድረግ በግል ዘርፉ ባለቤትነት እንዲስፋፋ የሪቨርስ 

ኢንጅነሪንግ መነሻ የሚሆን ነው፡፡ በመሆኑም ራዲያተር ከማምረት ባለፈ ራሱ ማምረቻውን ለማምረት የሚሰራበት ፋብሪካ 

ይሆናል፡፡ 

ይህ ፋብሪካ ከኤንጅን ፋብሪካ በቀጥታ ተያይዞ የሚገነባ ቢሆንም በዙርያው ሌላ የማምረቻ ኢንዳስትሪ ክላስተር 

ሊያሰባስብና ሊያቀናጅ የሚችል ነው፡፡ በተለይ በፋብሪኬሽን መስክ የተሰማሩ ጥቃቅንና ኣነስተኛ ማምረቻዎች ተመጋጋቢና 

ተደጋጋፊ እንዲሆኑ ይደረጋል፡፡ 

22..33..33..99  የኮየኮንስትራክሽንስትራክሽንን  ማሽነሪዎችማሽነሪዎች  ማምረቻናማምረቻና  መገጣጠሚያመገጣጠሚያ  የሆኑየሆኑ  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  

22..33..33..99..11  የከፍተኛየከፍተኛ  ማሽኖችማሽኖች  ማምረቻማምረቻ  

በአማራ ክልል በደብረብርሃን ከተማ ከፍተኛ ዓቅም ያላቸው የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ማምረቻና መገጣጠሚያ የሆኑ 

የማምረቻ ፋብሪካዎች ግንባታው ተጠናቋል፡፡ ይህ የከባድ ኮንስትራክሽን ማሽኖች ማምረቻ ፋብሪካ እሰከነ የቴክኖሎጂ ሰነዱ 

ከቻይና የተገዛ ሲሆን በተወሰነ መልኩ በብኢኮ ኢንጅነሮች እንዲሻሻል ተደርጓል፡፡ 

የዚህ ፋብሪካ ዋነኛ ዓላማ ራሱ ማምረቻውን እያሻሻሉ ዲዛይን በማድረግ ማምረቻዎቹ የሚያመርቷቸው ኮንስትራክሽን 

ማሽነሪዎች ዲዛይንና የኣመራረት ቴክኖሎጂ በመቀየስ በግል ዘርፉ ባለቤትነት እንዲስፋፉ ማድረግ ነው፡፡ ከዚህ ቀጥሎ 

የኮንስትራክሽን ማሽኖችን በማምረት የገበያ ጉድለት እንዳይኖር ማድረግና ገበያን ማረጋጋት ነው፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ በዙርያው ጥቃቅን ኣነስተኛና መካከለኛ የከፊል ምርት ኣቅራቢዎች ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ የኢንዳስትሪ 

መንደር እንዲፈጥሩ የኮንስትራክሽንና ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ እምብርት ሆኖ ይሰራል፡፡ 

22..33..33..99..22  የቀላልየቀላል  ማሽኖችማሽኖች  ማምረቻማምረቻ  

በትግራይ ክልል በውቅሮ ከተማ አነስተኛና መካከለኛ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች አካላት ማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ 

ተገንብቶ በመጠናቀቅ ላይ ነው፡፡ የዚህ ፋብሪካ ልዩ ነገር አንድ የመገጣጠሚያ መስመር ከውጭ በመግዛት ከተጨባጭ ሁኔታችን 

በማጣጣም በብኢኮ የፕሮሰስ ሌይአውት ዲዛን ተሰርቶለት የተገነባ ነው፡፡ 

የዚህ ፋብሪካ ዋነኛ ዓላማ ራሱ የቀላል ኮንስትራክሽንና ኢንጅነሪንግ ማሽነሪ ማምረቻውን እንዳለ ወይንም በተሻሻለ አኳኋን 

ዲዛይን በማድረግ በማምረቻ ፋብሪካው ኣማካኝነት የሚመረቱ ኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ዲዛይንና የኣመራረት ቴክኖሎጂ 

በመቀየስ በግል ዘርፉ ባለቤትነት እንዲስፋፉ ማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም የፕሮዳክሽን ሪሰርች ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው፡፡ ከዚህ 

ቀጥሎ የኮንስትራክሽን ማሽኖችን በማምረት የገበያ ጉድለት እንዳይኖር ማድረግና ገበያን ማረጋጋት ተልዕኮ ይዞ ይሰራል፡፡ 
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ከዚህ ጋር ተያይዞ በዙርያው ጥቃቅን ኣነስተኛና መካከለኛ የኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች ከፊል ምርት ኣቅራቢዎች ተመጋጋቢና 

ተደጋጋፊ የኢንዳስትሪ መንደር እንዲፈጥሩ በሚያስችል መንገድ የኮንስትራክሽንና ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ እምብርት ሆኖ 

ይሰራል፡፡ 

22..33..33..99..33  የክሬይንየክሬይን  ማምማምረቻረቻ  

የክሬይን ማምረቻ ፋሲሊቲ በዲዛይን ምዕራፍ የሚገኝ ነው፡፡ የመደበኛ ታወር ክሬይን ዲዛይንና ቱሊንግ ሙሉ የቴክኖሎጂ 

ሰነድ ከቻይና በግዢ መልክ ተገኝቷል፡፡ የሰው ሃይል ስልጠናም ተከናውኗል፡፡ ለሙከራ ምርት የሚያስፈልግ ግብኣትም 

ተዘጋጅቷል፡፡ የልዩ ታወር ክሬይን ዲዛይን ወደማጠናቀቅ ደርሷል፡፡ የሚከራ ናሙና ምርትም እንደ የዲዛይን ስራ እየተሰራ 

ይገኛል፡፡ 

ይህ የማምረቻ ፋሲሊቲ በኣማራ ክልል ኮምቦልቻ ከተማ የሚገነባ ሆኖ፣ ኣስቀድሞ በተጀመረ የመሬት ጥያቄ ተመስርቶ 

እንዲፋጠን ይደረጋል፡፡ የማምረቻ ፋሲሊቲውን ለመገንባት መሰረታዊ ሚና የሚጫወቱ የቴክኖሎጂ ዝግጅቶች ላይ ጥሩ ውጤት 

ያለ መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት ዎርክሾፑና መሰረተ ልማቱን ማፋጠን የላቀ ቱክረት ይሰጠዋል፡፡ ይህ እስከሚጠናቀቅ 

ድረስ የታወር ክሬይን ማምረት ስራው በተደራቢነት ባሉን ፋብሪካዎች በተለይ ደግሞ በደብረብርሃን ኮንስትራክሽን ማሽነሪ 

ፋብሪካ ማከናወን ይኖርበታል፡፡ 

ይህ ፋብሪካም እንደሌሎቹ የብኢኮ ፋብሪካዎች የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪው ተልልዕኮና የገበያ ጉድለትን የመፍታት ብሎም 

ገበያን የማረጋጋት ተልዕኮ የሚጫወት ይሆናል፡፡ በመሆኑም በታወር ክሬይን ማምረቻ ፋብሪካ ዙርያ በርካታ ጥቃቅንና ኣነስተኛ 

የፋብሪኬሽን ማምረቻዎች እንዲሰሩ በማድረግ ተደጋጋፊና ተመጋጋቢ የመስኩ ኢንዳስትሪ ክላስተር ይኖራል፡፡  

22..33..33..1100  የኤሌየኤሌትሪክትሪክ  እቃዎችእቃዎች    ማምረቻማምረቻ  ፋሲሊትዎችፋሲሊትዎች  ግንባታግንባታ  

የኤሌትሪክ እቃዎች ዓይነት የኤሌትሪክ እቃዎች ከውጭ ተመርተው በከፍተኛ ዋጋና የውጭ ምንዛሪ የሚገቡ በመሆናቸው 

አገራችን የምትከተለውን የአረንጓዴና ታዳሽ ኃይል ማልማት እንቅስቃሴ ከፍተኛ ድርሻ ያለውን የኤሌትሪክ እቃዎች አገር ውስጥ 

ማምረትና የአገር ፍላጎት ላማርካት የሚያስችል ስራ ለመስራት ታሳቢ ያደረገ በዋናዋናዎቹ ማምረቻ ፋብሪካዎች ላይ ያተኮረ 

የግንባታ ስራዎች ተሰርተው እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

22..33..33..1100..11  የኤሌየኤሌክክትሪክትሪክ  ትራንስፎርመሮችትራንስፎርመሮች  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

በአገራችን የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመሮች ከውጭ በውድ ዋጋና በውጭ ምንዛሪ ተገዝተው ሲገቡ የነበሩ ሲሆን እነዚህ 

ትራንስፎርመሮች በተለያዩ ጊዜያት ሲበላሹ በየቦታው ሲጣሉ እንደነበር ይታወቃል፡፡ ብኢኮ የትራንስፎርመር እጥረት ለመቅረፍ 

ተበላሽተው የነበሩት ተጠግነው ወደ ስራ እንዲገቡ ያደረገ ቢሆንም እጥረቱ በመጠገን ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ የትራንስፎርመር 

ማምረቻ ፋብሪካ መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ታምኖበት በታጠቅ የትራንስፎርመር ፋብሪካ በከፍተኛ የኢንቨስትመንት ወጪ  

ገንብቶ ወደ ምርት ገብቷል፡፡ 
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የዚህ ፋብሪካ ዋነኛ ዓላማ ራሱ የትራንስፎርመር ማምረቻውን እንዳለ ወይንም በተሻሻለ አኳኋን ዲዛይን በማድረግ 

በማምረቻ ፋብሪካው ኣማካኝነት የሚመረቱ ኣማራጭ ትራንስፎርመሮችን ዲዛይንና የኣመራረት ቴክኖሎጂ በመቀየስ በግል ዘርፉ 

ባለቤትነት እንዲስፋፉ ማድረግ ነው፡፡ በመሆኑም የትራንስፎርመር ፕሮዳክሽን ሪሰርች ማዕከል ሆኖ ያገለግላል ማለት ነው፡፡ 

ከዚህ ቀጥሎ ትራንስፎርመሮችና መሰል ቁሶችን በማምረት የገበያ ጉድለት እንዳይኖር ማድረግና ገበያን የማረጋጋት ተልዕኮ ይዞ 

ይሰራል፡፡ 

ተልዕኮዎቹን ለማሳካት በዙርያው ጥቃቅን ኣነስተኛና መካከለኛ የትራንስፎርመርና የፓወር ማኔጅመንት ቁሳቁሶች ከፊል 

ምርት ኣቅራቢዎች ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ የኢንዳስትሪ መንደር እንዲፈጥሩ በሚያስችል መንገድ የፓወር ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ 

ኣንድ እምብርት ሆኖ ይሰራል፡፡ 

22..33..33..1100..22  የኤሌየኤሌክክትሪክትሪክ  ኬብሎችናኬብሎችና  ዋየሮችዋየሮች  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

የኤሌክትሪክ ኬብሎችና ዋየሮች ከውጭ ተገዝተው ሲገቡ የነበሩና በአገራችን የልማት ስራ ከፍተኛ ግብአት በመሆናቸው 

የማምረቻ ፋብሪካው መገንባት ትልቅ አገራዊ ፋይዳ እንዳለው ታሳቢ በማድረግ የተገነባ ነው፡፡የፋብሪካው MV & LVኬብሎች፤ 

ኤርያል ኮንዳክተሮች፤ ኢናሜልድ ዋየሮች፤ ቴሌኮም ኬብሎች፤ ወታደራዊ ኬብሎች፤ ኮንትሮል ኬብሎች የሚያመርት ነው፡፡ 

ይህ ፋብሪካም እንደሌሎቹ ፋብሪካዎች የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ተልዕኮ ይዞ ማምረቻዎችን በማባዛት ቱክረት ይሰራል፡፡ 

የግል ዘርፉ በመስኩ እንዲሰማራም ኣንድም ማምረቻዎችን በመገንባት ሁለተኛም በዙርያው ተመጋጋና ተደጋጋፊ ኣምራቾች 

በማሰለፍ ሌላ የፓወር ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ እምብርት ሆኖ ይሰራል፡፡ 

22..33..33..1100..33    የሶላርየሶላር  ፓኔልፓኔል  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

የአገራችንን የአረንጓዴ ኃይል መርህ መስረት በማድረግ በፀኃይ ኃይል በኩል ያለውን ኃብት መጠቀም የሚያስችል አንድ 

አነስተኛ ማምረቻ በዓመት እስከ 3ዐ ሜጋዋት ሶላር ፓነል የሚያመርት ፋብሪካ ተተክሎ ማምረት ከጀመረ አንድ ዓመት 

አልፎታል፡፡  

ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሌላ እስከ 100 ሜጋዋት በዓመት ማምረት የሚችል ፋብሪካ ግንባታ በኦሮሚያ ክልል ሰንዳፋ በተባለ 

ቦታ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ ማሽነሪው እና የአመራረት ቴክኖሎጂው በቻኘተር ኢለቨን ከጣልያን የተገዛ ሲሆን ሞያተኞች ከብኢኮ 

ተልከው ማምራቻ ፋብሪካው ተፈትቶ አገር ውስጥ ገብቶ ተተክሎና ኮምሽንድ ሆኖ ለምርት ዝግጁ ሆናል፡፡  

ፋብሪካው ዋና ዓላማው እንደ ኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ የሶላር ፓነልና የሴል ማምረቻዎችን ዲዛይን ማድረግ መትከልና የግል 

ዘርፉ በኢንዳስትሪው እንዲሰማራ ማድረግ ነው፡፣ ከዚህ ቀጥሎ ለግሪድና ለኦፍ ግሪድ የሚያገለግሉ ሶላር ፓነሎችን፤ በሶላር 

የሚሰሩ መብራቶችና አክሰሰሪዎች ያመርታል፡፡ 

ለነዚህ ተልዕኮዎቹ ስኬትና ለኢንዳስትሪ ልማቱ ልማታዊ ዓላማዎች ማሳካት ሲባል ደግሞ በዙርያው ጥቃቅንና ኣነስተኛ 

ኣምራቾችን ኣሰባስቦ ተጎራርሰው እንዲያመርቱ የማድረግ ሓላፊነት ኣለው፡፡ 
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22..33..33..1100..44    የኢየኢንጂንንጂን  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

ኤንጅን በሁሉም የተሽከርካሪዎች ምርት ተፈላጊ የሆነ ከፍተኛ አካል መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ኤንጅን መገጣጠምና ዋና ዋና 

አካላቶቹም እዚህ አገር ውስጥ ማምረት መጀመር መቻል በኢኮኖሚው ላይ የሚጨምረው እሴት ትልቅ ከመሆኑም 

በላይቴክኖሎጂያዊ እምርታውም እንዲሁ ትልቅ ነው፡፡  

በአሁኑ ወቅት የአነስተኛና የመካከለኛ ኤንጅን ማገጣጠሚያ ፋሲሊቲ በትግራይ ክልል መቐለ ከተማ ግንባታ እየተከናወነ 

ሲሆን በኣገራችን እየተመረቱም ይሁን እየተገጣጠሙ ያሉትን ትራክተሮች፣ ከባድ ተሽከርካሪዎችና የኮንስትራክሽን ማሽኖች 

የሚያስፈልጓቸውን ኤንጅኖች ማቅረብ የሚችል ነው፡፡ ከዚህ ኣልፎም ለኮምባይንድ ሃርቨስተር፣ ለውሃ ፓሞች፣ ለጀልባዎች፣ 

ለኤሌክትሪክ ጀነሬተሮች፣ እና በነዳጅ የሚሰራ ማንቀሳቀሻ የሚጠይቁ ማሽኖችና ሜካኒዝሞች ኣገልግሎት የሚውሉ ኤንጅነሮች 

ማምረቻ ነው፡፡ 

22..33..33..1100..55  የፓወርየፓወር  ፋክተርፋክተር  ኮሬክተርኮሬክተር  ማምረቻማምረቻ  

በአዲስ አበባ የፓወር ፋክተር ኮሬክተር ማምረቻና የኮምፓክት ሳብስቴሽን መገጣጠሚያ ፋሲሊቲ ተገንብቶ ወደ ምርት 

ገብቷል፡፡ ይህ ማምረቻ የሚያመርታቸው ካፒታል ቁሶች የኤሌክትሪክ ብክነትንና መዛባትን የሚያስከትሉ የኤሌክትሪክ ክስተቶችን 

ማረም የሚችሉ ናቸው፡፡ ማምረቻው የተወሰነ ማሻሻያና ማስፋፍያ ታክሎበት ትላልቅ ወይንም ኢንዳስትሪያል የኤሌክትሪክ 

ባንኮችን ማምረት የሚችል ይሆናል፡፡ 

22..33..33..1100..66  የኤሌክትሪክየኤሌክትሪክ  ቆጣሪቆጣሪ  ማምረቻማምረቻ  

የኤሌክትሪክ ቆጣሪ ማምረቻበለገዳዲ ለገጣፎ በትክክለኛ ኣጠራሩ የኢነርጂ ሜትር ማምረቻና መገጣጠሚያ አነስተኛ 

ፋሲሊቲ እና የቴሌቭዥን ማገጣጠሚያ መስመር በተቀናጀ መንገድ እንዲሰሩ በሚያስችል ተዘጋጅተው ወደ ምርት ገብተዋል፡፡ 

22..33..33..1100..77  የጀነሬተርየጀነሬተር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ    

በ2008 በጀት አመት በነቀምቴ ከተማ አንድ የጀነሬተር ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ መጀመር የሚያስችል የቴክኖሎጂና 

የፋብሪካ ዲዛይን ተከናውኗል፡፡ በሁለተኛው የስትራቴጂ ክዘመን ኤሌክትሪክ ጀነሬተሮችን ማምረት የሚያስችል የተሟላ ቁመና 

ለመያዝም ጥረት ይደረጋል። 

22..33..33..1100..88  የተርባይንየተርባይን  ራነርራነር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  

በአርባ ምንጭ አካባቢ የተርባይን ራነር ማምረቻ ፋብሪካ የመገንባት ዕቅድ ተይዞ የዲዛይን ስራው እየተከናወነ ይገኛል፡፡ይህ 

ፋብሪካ በጥቂት ዓመታት በመገንባት ሁለት የታላቁ ሕዳሴ ግድብ የተርባይን ራነሮች በሙሉ ስኮፕ ማምረት የሚያስችል ዓቅም 

ይገነባል በሚል ግብ እየተሰራበት ይገኛል፡፡ 
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22..33..33..1100..99  የቦይለርየቦይለር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  

በአ/አበባ የተጀመረው አንድ የቦይለር ማምረቻ ፋብሪካ በስትራቴጂክ ዘመኑ የመጀመሪያ አመት (2008) ሙሉበሙሉ 

ይጠናቀቃል። ከፋበሪካው ማጠናቀቁ በተጓዳኝ ሰርቶ ማሳያ ቦይለር ያመርታል፡፡ 

በዚህ ፋብሪካ ዝግጅት ዋናው ጉዳይ ተደርጎ የተወሰደው የተለያዩ ኣማራጭ የቦልር ዲዛይን ዓይነቶችን ማዘጋጀት ሲሆን ከዚ 

ኣንፃር ሲታይ ጥሩ እርምጃ ተሂዷል ማለት ያስደፍራል፡፡ 

22..33..33..1111  የእርሻየእርሻ    መሳሪያዎችመሳሪያዎች  ማምረቻናማምረቻና    መገጣጠሚያመገጣጠሚያ  

የትራክተር መገጣጠሚያ መስመር የማስፋፋያ ከዚህ በፊት የነበረውን የትራክተር ፋብሪካ በተሻለና የማምረት ዓቅሙ 

ከፍተኛ የሆነ ፋብሪካ የማስፋት ስራ ለመስራት ታቅዶ የተገነባ ፋብሪካ ሲሆን ኢንዱስትሪዉ የምርት ስርጭቱን በሁሉም የሀገሪቱ 

ክልሎች በማድረስ ላይ ያለና ከዚህ ጋር ተያይዞ ሰርቪስ ሴንተሮችን በአራት ክልሎች ለመገንባት በያዘዉ እቅድ መሠረት ተከላ 

ለማካሄድ በዝግጅት ላይ ይገኛል፡፡ 

የውሃ ፓምፕ መገጣጠምያበአዳማ ከተማ የውሃ ፓምኘ ማምረቻና መገጣጠሚያ ፋሲሊቲ ተገንብቶ የማምረት ስራውን 

እያከናወነ ሲሆን የማሻሻል ስራ እየተሰራበት ይገኛል፡፡ በርግጥ የማሻሻል ስራ በማንኛውም ማምረቻ የሚከናወን ሲሆን በዚህኛው 

ማምረቻ ደግሞ ትልቅ ለውጥ የሚጠይቅ ስራ መስራትን ያካትታል፡፡ 

22..33..33..1122  የካፒታልየካፒታል  እቃዎችናእቃዎችና  መለዋወጫመለዋወጫ  እቃዎችእቃዎች  ማምረቻማምረቻ  ፕላንቶችፕላንቶች  

በዚህ  ዘርፍ  የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን  ወደ ተሻለ ደረጃ ማድረስ የሚችሉትንና  የገበያውን ክፍተት  የሚሞሉ 

ፋብሪካዎችን በመምረጥ የተገነቡ ሲሆን ዝርዝራቸው እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

22..33..33..1122..11  የማሽንየማሽን  ቢውልዲንግቢውልዲንግ  ፋብሪካፋብሪካ  

የማሽን ቢውልዲንግ ፋብሪካበሃገሪቱ የኢንዱስተሪያል ማሽነሪ ምርቶችን ማምረት የካፒታል እቃዎችና የተለያዩ የማሽነሪና 

የተሽከርካሪ መለዋወጫዎችን በማምረት የኢንዱስትሪ ልማቱን ማፋጠን አስፈላጊ በመሆኑ በአ/አበባ የኢንዳስትሪያል ማሽኖች 

መገጣጠሚያና የአካላቶቻቸው ማምረቻ ፋሲሊቲ ተገንብቶ የማምረት ስራው እያከናወነ ይገኛል፡፡ 

የብሬክ ፓድ ማምረቻ ፋብሪካበዓፋር ክልል አዋሽ አርባ አካባቢ የተገነባው ይህ የመኪና ፍሬን ሸራ ማምረቻ ፋብሪካ 

የተለያየ መጠንና ዓይነት ያለቸውን የፍሬን ሸራዎችን በጥራት አምርቶ በማቅረብ በሀገሪቱ በዚህ ዘርፍ ይወጣ የነበረውን የውጭ 

ምንዛሪ በማስቀረና ገበያውን በማረጋጋት የጎላ ድርሻ ያለው ፋብሪካ ነው፡፡ በአሁኑ ጊዜ ግንባታው ተጠናቆ ማምረት ጀምሯል፡፡ 

22..33..33..1122..22  የአክችዌተርየአክችዌተር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

የአክችዌተር ማምረቻ ፋብሪካ በሀገሪቱ እየተመረቱ ላሉ ትራክተሮች፣ ከባድ ተሽከርካሪዎች፤ ኮንስትራክሽን ማሽነሪዎች 

የሚያገለግሉ አክችዌተር ተብለው በሚል ስያሜ የሚታወቁ አካላትን የሚያመርት ፋብሪካ ነው፡፡ የፋብሪካው ግንባታ 

የተከናወነው በአማራ ክልል በደብረብርሃን ከተማ ሲሆን ግምባታውም እየተፋጠነ ይገኛል፡፡ 
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22..33..33..1122..33  የቤሪንግየቤሪንግ  ማምረቻማምረቻ    ፋብሪካፋብሪካ  

የቤሪንግ ማምረቻ ይህ የማምረቻ ፋሲሊቲ በአማራ ክልል ደብረ ብርሃን ከተማ ውስጥ እየተገነባ የሚገኝ ሲሆን አለም አቀፍ 

ደረጃቸውን የጠበቁ የተለያዩ የቤሪንግ አይነቶች ማለትም Deep Groove ball bearing, cylinderical Roller Bearing and 

Tapered Roller bearing Ø50 - Ø200 mm መጠን ያላቸውን ያመርታል፡፡ በቅድሚያ የውስጥ የማምረት ደረጃ በማሳደግ 

ቀጥሎም ተመሳሳይ የማምረቻ ዓቅም ለማባዛት ታስቦና በእቅድ ተይዞ በመገንባት ላይ የሚገኘው ይህ የቤሪንግ ማምረቻ ፋብሪካ 

የግንባታ ስራው በተፋጠና መልኩ እየተሰራ ሲሆን፤ በ2008 በጀት አመት ማምረት ይጀምራል፡፡  

ፋብሪካው በሙሉ አቅሙ ማምረት ሲጀምር የተለያዩ የሮለር፣ ሲሊንደሪካል እና ቦል ታይፕ ቤሪንጎችን የሚያመርት ሲሆን 

በአመት 1,635,840 በቁጥር የማምረት አቅም ይኖረዋል። 

22..33..33..1122..44  የብሬክየብሬክ  ፓድፓድ  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  

የመኪና ፍሬን ሸራ በተለያየ መጠንና ዓይነት አምርቶ በማቅረብ በሀገሪቱ በዚህ ዘርፍ ይወጣ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ 

ለማስቀረትና ገበያውን በማረጋጋት የጎላ ድርሻን እንደሚኖረው ታስቦ በአፋር ክልል በአዋሽ አካባቢ የተገነባው የብሬክፓድ 

ማምረቻ ፋብሪካ ሙሉ በሙሉ በሚባል መልኩ የተሰራ ሲሆን ቀሪ ስራዎች ተጠናቀው በ2008 በጀት አመት ወደ ምርት የሚገባ 

ይሆናል፡፡ 

በመሆኑም የተሽከርካሪዎች፣ የማሽኖች፣ የካፒታል መሳሪያዎችን የምርት ግብኣት የሚሆኑ ቤሪንግ የሚያቀርብና እንዲሁም 

በመስኩ የሃገራችን የኣጭር ወቅት የገበያ የመለዋወጫ ፍላጎት መሸፈን የሚችል ይሆናል፡፡ በሂደትም ተመሳሳይ ፋብሪካዎች 

እንዲባዙ በማድረግ እያደገ የሚሄደውን ፍላጎትና የውጭ ኤክስፖርት ማስገባት ያስችለናል፡፡ 

በዚህ ፋብሪካ ዙርያ በርካታ የስፔር ማኑፋክቸሪንግ ጥቃቅንና ኣነስተኛ ኣምራቾችን በማቀናጀት የማሽን ቱል ኢንዳስትሪ 

ተመጋጋቢና ተደጋጋፊ የኢንዳስትሪ ክላስተር ማደራጀት የሚያስችል እምብርት ፋብሪካ ነው፡፡ 

22..33..33..1133  የባቡርየባቡር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  

የባቡር ማምረት ስራ በሁለት ራሳቸውን የቻሉ ፋብሪካዎች እንደሚከናወን ታቅዶና ውሳኔ ተሰጥቶበት የቀላል ባቡር 

ማምረቻ ፋብሪካ በኣዲስ ኣበባ ግንባታው ወደ መጨረሻ ደረጃ ማድረስ ተችሏል። የፈጣን ባቡርና አገር አቋራጭ ባቡሮች 

ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታም በድሬዳዋ በጅምር ደረጃ ይገኛል፡፡ 

በድሬዳዋ ከሚሰራው የኣገር አቋራጭ ባቡሮች እና ተሳቢዎች ማምረቻ ጎን ለጎን የባቡሮች ኣማራጭ ዲዛይኖች እየተሰረ 

ናቸው፡፡ በጥራትና በተወዳዳሪ ዋጋ የሚመረቱበት ፕሮዳክሽን ቴክኖሎጂም እየተቀረፀ ይገኛል፡፡ 
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22..33..33..1144  የየብረታብረትብረታብረት  ማቅለጫማቅለጫ  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  ግንባታግንባታ  

22..33..33..1144..11  የነንየነን  ፌረስፌረስ  ካስቲንግካስቲንግ  ፋብሪካፋብሪካ  

የነን ፌረስ ካስቲንግ ፋብሪካ ግንባታ በመቐለ ከተማ የነን ፌረስ ካስቲንግ ፋብሪካ እየተገነባ ሲሆን አስከ ዓመቱ መጨረሻ 

ወደ ምርት ለማስከባት ታቅዶ እየተሰራ ነው፡፡ ይህ ፋብሪካ ከኤንጅን /ሞተር/ ማምረቻ ጋር አብሮ የሚሄድናበግብአትነት 

የሚያገለግል በመሆኑ ሁለቱ ፋብሪካዎች በተቀራራቢ ጊዜ የሚጠናቀቁ ይሆናሉ። 

22..33..33..1144..22  የፌረስየፌረስ  ብረታብረትብረታብረት  ማቅለጫማቅለጫ  

የፌረስ ብረታብረት ማቅለጫበኣሁኑ ዘመን እየተስፋፋ ያለውን ዳይሬክት ሪዳክሽን ኣይረን ሜተድ ተብሎ የሚታወቅ የብረት 

መዓድን ማዘጋጃ ላይ የሚመሰረት ይሆናል፡፡  

ዳይሬክት ሬዲዩስድ ኣይረን የሚያመርቱ ጥቃቅንና ኣነስተኛ ማምረቻዎችን በግል ዘርፉ በብዛት በማስፋፋት በዳይሬክት 

ሬዲዩስድ ኣይረን የተመረተውን ተቀብሎ ወደስቲል ብረት የሚያሸጋግር ብረት ማቅለጫ ፋብሪካ ግንባታም በኦሮሚያ ክልል 

ነቀምት ከተማ ግንባታው ይከናወናል፡፡ 

የብረት መዓድን ክምችት ያለበት በብቂላል የተባለ ቦታ የዳይሬክት ሪዳክሽን ማምረቻዎች ይኖራሉ፡፡ ለነዚህ ማምረቻዎች 

መነሻና  አስፈላጊውን የዲዛይንና ተዛማጅ ስራዎች ተጠናቀው በዝግጅት ላይ እንገኛለን፡፡  

ከነዚህ ጥሬ ብረቱ ተረክቦ የስቲል ብረት የሚያመርተው ፋብሪካ ኢክዩፕመንት ከሞላ ጎደል ተመርተው ገሚሶቹ በኣገር 

ውስጥ ገሚሶቹ ከውጭ ተጓጉዘው ይገባሉ፡፡ 

የዚህ ማምረቻ ሰንሰለት ቴክኖሎጂ ዓቅም በተለያዩ ቦታዎች የተቀናጁ የብረት ማምረቻ ኢንዳስትሪ ክላስተሮች በመገንባት 

በግል ዘርፉ ባለቤትነት ማምረቻዎች ማስፋፋት የሚያስችለን ናሙና ነው ማለት ይቻላል፡፡  

22..33..33..1155  የፋብሪኬሽንየፋብሪኬሽን  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  ኣንድኣንድ  ማምረቻማምረቻ  

በፋብሪኬሽን ዘርፍ የተሰማራ ማምረቻ ፋሲሊቲ በአማራ ክልል በደብረማርቆስ ከተማ እየተገነባ ያለ ፋብሪካ ሲሆን ይህ 

ሰነድ በተዘጋጀበት ወቅት በማጠናቀቅያ ደረጃ ደርሷል፡፡ የተወሰኑ ምርቶችም ማምረት ጀምሯል፡፡ ይህ ማምረቻ በኢንዳስትሪ 

ልማት ከሚያስፈልጉ ዋናዋና ካፒታል መሳሪያዎች አንድ የሆነውን የተለያዩ ዓይነት ተወር ክሬኖች ሊፍተር እንዲያመርት ታስቦ 

የተገነባ ፋሲሊቲ ነው፡፡  

ሆኖም ግን ፋሲሊቲው ዋናው ቱክረቱ ፋብሪኬሽን እንደሚሆን ከግምት ውስጥ በማስገባት የታወር ክሬይንና ሊፍተር 

ኣካላትን የማምረት የፋብሪኬሽን ስራ ያከናውናል፡፡ በመሆኑም ታወር ክሬይን ለሚያመርቱ ስፔሻሊስት ኣምራቾች የምርት 

ኣካላትን በግብኣትነት የሚያቀርብ ሆኖ የሚደራጅ ይሆናል፡፡ 
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22..33..33..1166  የፋብሪኬሽንየፋብሪኬሽን  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  ሁለትሁለት  ማምረቻማምረቻ  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  

በፋብሪኬሽን መስክ ሶስተኛ የሆነው በዚህ ዕቅድ ፋሲሊቲ ሁለት ብለን የምንጠራው የፋብሪኬሽን ፋሲሊቲ በኣዲስ ኣበባ 

ከተማ በሳሪስ ኣካባቢ ተደራጅቶ የምርት ስራ ጀምሯል፡፡ ይህ ፋሲሊቲ በዋናነት ስትራክቸራል ቁሶችን የሚያመርት ሲሆን በዚህ 

መስክ ከውጭ በኢምፖርት ማስገባት የማያስገድድ የምርት መጠን ማምረት ተችሏል፡፡ 

በዚህ ፋሲሊቲ ለፋብሪካዎች፣ ለቤቶች፣ ለሰማይ ጠቀስ ፎቆች፣ ለድልድዮች፣ ለተሽከርካሪዎች ኣስፈላጊ የሆኑ ስትራክቸራል 

ብረታብረት ውቅሮችን ማምረት ይቻላል፡፡ በዚህ ኣማካኝነት ብኢኮ የሚገነባቸው ፕሮጀክቶች ስትራክቸራል ኣካላት ማምረት 

ተችሏል፡፡ 

በዚህ ማምረቻ ፋሲሊቲ ዙርያ በጣም ብዙ ጥቃቅንና ኣነስተኛ የፋብሪኬሽን ኣምራቾችን የማሰራቱ በጎ ጅምር ወደላቀ ደረጃ 

በማሸጋገር ሰፊ የፋብሪኬሽን ኢንዳስትሪ ትስስር መዘርጋት ይቻላል፡፡ እየተሰራበትም ይገኛል፡፡ 

22..33..33..1177  የወታደራዊየወታደራዊ  ትጥቆችትጥቆች  ማምረቻናማምረቻና  መገጣጠሚያመገጣጠሚያ  ፋሲሊቲዎችፋሲሊቲዎች  

የአገር መከላከያ ሰራዊትን የትጥቅ ፍላጎት የማሟላትና የማዘመን ስራዎች የሚያገለግሉ ፋሲሊቲዎችን መገንባት ትልቅ 

ትኩረት የሚሰጠው በመሆኑ የሚከተለትን ፋሲሊቲዎች ተጠናቀው ወደ ምርት ገብተዋል፡፡ 

22..33..33..1177..11  የሮኬትየሮኬት  ላውንቸርናላውንቸርና  ሞርታርሞርታር  መሳሪያመሳሪያ  ማምረቻማምረቻ  

የሮኬት ላውንቸርና ሞርታር መሳሪያ ማምረቻ ብሪካው ማምረት አቅም በአመት 1,750 የተለያዩ ሮኬቶች፣ ላውንቸሮችና 

ሞርታሮች ያመርታል ያድሳል፡፡ ይህ ፋብሪካ በመገንባቱ በውድ ዋጋ የሚገዛውን ትጥቅ የሚያስቀር ብቻ ሳይሆን በተፈለገው ጊዜና 

መጠን በማምረት የሰራዊት ወትሮ ዝግጁነትን አስተማማኝ እንዲሆን ያደርጋል፡፡  

22..33..33..1177..22  ከባድከባድ  መሳሪያዎችንመሳሪያዎችን  ማደስናማደስና  ሪማኑፋክቸርሪማኑፋክቸርሪንግሪንግ  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  

 ከባድ መሳሪያዎችን ማደስና ሪማኑፋክቸር ማገጣጠም የሚያስችል ፋሲሊቲ ግንባታ ተጠናቆ ስራ ጀምሯል፡፡ በዚህ ፋሲሊቲ 

ከባድ መሳሪያዎች ሁሉ ማደስና እንደገና ማምረት የሚቻል ከመሆኑ ባሻገር ለልማት ጠቃሚ የሆኑ በርካታ ዓይነት ምርቶችም 

መስራት ያስችላል፡፡ 

22..33..33..1177..33  የቀላልየቀላል  መሳሪያመሳሪያ  ፋብሪካፋብሪካ  

የቀላል መሳሪያ ፋብሪካ ማስፋፊያበዚህ ፋብሪካ የነብስወከፍ ትጥቅ ወይም ቀላል መሳሪያ የሚመረትበት ሲሆን የተለያዩ 

ቀላል መሳሪያዎችን ያድሳል ያመርታል፡፡የ35ሚ.ሜ (AGL) መሳሪያ ፋብሪካበዚህ ፋብሪካ 35ሚ.ሜ (AGL) የሚባል መሳሪያ 

ያመርታል፡፡ 

22..33..33..1177..44  የየተለያዩተለያዩ  መካከለኛመካከለኛ  መሣሪያመሣሪያዎችዎች  ጥይትጥይት  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  

የመካከለኛ መሣሪያ ጥይት ማምረቻ ፋብሪካው የ12.7ሚሜ API-T በጥራትና በብዛት  ማምረት፤  የ12.7ሚሜ API 

በጥራትና በብዛት ማምረት ፤ የ14.5 ሚሜ API-T በጥራትና በብዛት ማምረት፤  የ14.5 ሚሜ API በጥራትና በብዛት  ማምረት፤
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የተመረቱ ምርቶችን የጥራት ደረጃ በማረጋገጥ ለደንበኞች በሚያመች መልኩ ማሸግና ማቅረብ፤ በመካከለኛ መሣሪያ ጥይቶች ላይ 

የማሻሻያ ስራዎችን በመስራት ምርታማነትን መጨመር፤ የ12.7ሚ.ሜ API እና API-T፣ የ14.5 ሚ.ሜ API እና API-T የሚባሉትን 

ተተኳሾችን ያመርታል፡፡  

የ35 ሚ.ሜ ፀረ- ሠው ፣ ፀረ- ማቴሪያል እና ኢነርት ቦምብ መገጣጠሚያ ወርክ ሾፕፋብሪካው በከፊል የተመረቱ 

የየ35ሚሜ ፀረ -ማቴሪያል፣ የ35ሚሜ ፀረ ሠው የኤክስፕሎሲቭ ኮለመን፤ የ35ሚሜ ፀረ ማቴሪያል የኤክስፕሎሲቭ ኮለመን፤ 

የ35ሚሜ ኢነርት የኤክስፕሎሲቭ ኮለመን ፤ የ35ሚሜ ፀረ ማቴሪያል ቡሽተር የሚባሉትን ተተኳሾች ያመርታል እንዲሁም 

የተገጣጠሙ ምርቶችን ጥራት ማረጋገጥና የማሸግ ስራዎች ያከናውናል፡፡ 

22..33..33..1188  የፕላስቲክየፕላስቲክ  ምርቶችምርቶች  ማምረቻማምረቻ  ፋሲሊዎችፋሲሊዎች  

 

የኢንጀክሽንና ብሎው ሞልዲንግ ምርቶች ማምረቻ ፋሲሊቲ የመስኖ ፊቲንጎች እና የስታዲየም ወንበር የሚያመርት ሲሆን 

በዓመት የማምረት አቅሙ፡- የስታዲየም ወንበር በቁጥር 60 ሺህ እና የመስኖ ፊቲንጎች  በቁጥር 180 ሺህ ነው፡፡ 

ኮምፖሳይት ምርቶች የማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ እየተጠናቀቀ ሲሆንከምርቶቹም ውስጥ የኮምፓክት ሰብ ስቴሽንና የፓወር 

ፋክተር ኮሬክተር ካቢኔት ይገኙበታል፡፡ በዓመት የማምረት አቅሙ የኮምፓክት ሰብ ስቴሽን ካቢኔት በቁጥር 500 እና የፓወር 

ፋክተር ኮሬክተር ካቢኔት በቁጥር 5 ሺህ ሲሆን የጂ አር ፒ ፓይፕማምረቻእና መገጣጠሚያ ፋብሪካም በዓመት የማምረት አቅሙ 

140ኪ. ሜትር ነው፡፡ 

ያለቁ ጎማዎችን መልሶ መጠቀም የሚያስችል ፋብሪካም እየተገነባም ሲሆን የፋብሪካ ግንባታው ሲገባደድ ውደቂ ጎማዎችን 

በመጠቀም የፓራዮሎሲስ ጋዝ እና ዘይት፤ ለስታዲየም የመሮጫ ትራክ የሚያገለግሉ ምርቶችን ያመርታል፡፡ 

22..33..33..1199  በጥራትናበጥራትና  ስታንዳርድስታንዳርድ  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  የተሰሩየተሰሩ  ስራዎችስራዎች  

ብኢኮ የተሰጠውን ሃገራዊ ተልእኮ ለማሳካት የጥራትና የስታንዳርድ ጉዳይ ልዩ ትኩረት የሚሹና ተወዳዳሪ ለመሆንና 

ዓቅምን መገንባት ከነዚህ ውጭ መታሰብ እንደሌለበት ታሳቢ በማድረግ የኳሊቲ ማኔጅመንት ማዕከል የማደራጀትና ዓቅም 

የመገንባት ስራ በስፋት ተሰርቶበታል፡፡ 

የካሌብሬሽንና ቴስት ኢኩፕመንቶችን በተመለከተ አስፈላጊውን ኢኩፕመንቶች በጂኦሜትሪካል፣ በኤሌትሪካል፣ በሙቀት፣ 

በመካኒካል፣ በካሌብሬሽንና ቴስት አገልግሎት የሚሰጡ ፕራይመሪ ስታንዳርድ ኢኩፕመንቶች ተሟልተው ይገኛሉ፡፡ በነዚህ 

ኢኩፕመነቶች ልኬታን በትክክል ማረጋገጥ የሚችሉ ሙያተኞች ማብቃት ተችሏል፡፡ በማእከሉም አዳዲስ ላብራቶሪ በራስ አቅም 

የማደራጀት አቅም ተፈጥሯል፡፡ 

22..33..44    የኢንጅነሪንግናየኢንጅነሪንግና  የማምረቻየማምረቻ  ፋሲሊቲዎችፋሲሊቲዎች  ክንውንክንውን  ማጠቃለያማጠቃለያ  

ባለፉት አምስት ዓመታት ከገነባናቸው ማምረቻ ፋብሪካዎች ተመክሮዎች በሚከቀጥለው የልማትና ትራንሰፎርሜሽን ዘመን 

በቁጥርና በዓይነት ከፍ ያሉ ማምረቻ ፋብሪካዎችን በመገንባት የአገራችንን የኢንዳስትሪ ልማት ማፋጠን እንደሚቻል መደምደም 
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ይቻላል፡፡ ብኢኮ የሚያስፈልጉት ማምረቻ ፋብሪካዎች ላይ ሳይወሰን የግል ዘርፎ የማምረቻ ፋብሪካዎች ባለቤት እንዲሆን 

ለማስቻል የሚሰሩ በኣምስት ዓመታት በመቶዎች የሚቆጠሩ ግንባታ ማከናወን ይቻላል፣  

  

22..44  ለተልእኮ ለተልእኮ የተመቸየተመቸ  አደረጃጀትና አሰራር መቅረፅና መተግበርአደረጃጀትና አሰራር መቅረፅና መተግበር  

ብኢኮ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ለተልዕኮው ብቁ የሆነ ኮርፖሬት ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ መሆን የሚያስችሉትን ስራዎች 

ሲሠራ ቆይቷል፡፡ በዚህም መሠረት የተሠጡትን ተልዕኮዎች ሊያሣካ በሚችል መልኩ ራሱን በማደራጀትና አዳዲስ አሠራሮችንና 

መመሪያዎችን ቀርፆና በማፀደቅ ወደ ስራ በመግባት ከአለም አቀፍ አማካሪ ድርጅቶች ጋር በመሥራትም አሠራሩንና አደረጃጀቱን 

ደረጃውን የጠበቀ ለማድረግ ቀጣይነት ያለው ስራ በመስራት ላይም ይገኛል፡፡ በዚህ መሰረትም ዘመናዊ ከሚባሉ አሠራሮች 

ውስጥ የካይዘን አሠራር ስልትን ከተጨባጭ ሁኔታችን የሚጣጣም ማድረግ፣ ዘመናዊ የምርትና የአቅርቦት መረብ ዘርግቶ 

መስራት፣ የ ISO እና ተከታይ አግባቦችን መከተል፣ የዘመናዊ የምርት ንድፍና የአገለግሎት አሠጣጥ ቴክኖሎጂ መጠቀም፣ ወዘተ 

በትኩረት መስክ በማስገባት ስራዎችን ለውጤት በማብቃት ረገድ ሲሠራ ቆይቷል፡፡ ይህ ስራ በቀጣይም የሚሠራበት ይሆናል፡፡ 

22..55  የፕሮጀክቶች ስራዎችየፕሮጀክቶች ስራዎች  ኣፈፃፀም ምዘናኣፈፃፀም ምዘና  

22..55..11  በታላቁበታላቁ  የህዳሴየህዳሴ  ግድብግድብ  ፕሮጀክትፕሮጀክት  የተሰሩየተሰሩ  ስራዎችስራዎች  ፡፡--  

የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያና ጀነሬተሮች ዲዛይን ተሻሽሎ ተሰርቶ በመጀመርያው 

ዲዛይን የነበሩ 15 ተርባይን ጀነሬተሮች በቁጥር ወደ 16 ከፍ እንዲሉ አንዱ ተርባይን ጀነሬተር 350 ሜጋዋት እንዲያመነጭ ዲዛይን 

ተደርጐ የነበረ 375 ሜጋዋት እንዲያመነጭ በድምር ከ5250 ሜጋዋት ወደ 6000 ሜጋዋት ከፍ የሚያደርግ በሌሎች ሶስተኛ 

ወገኖችም ታይቶ ትክክለኛ መሆኑ የተረጋገጠ ዲዛይንና የሞዴል ሙከራ ተሰርቷል፡፡ ይህ ዲዛይን ተቀባይነት አግኝቶ የጀነሬተሮች 

ምርት እየተከናወነ ባለበት ሂደት ደግሞ ሌላ ጥናት ተሰርቶ አንዱ ጀነሬተር ከ375 ሜጋዋት ወደ 400 ሜጋዋት ከፍ ማድረግ 

የሚያስችል የማሻሻያ ስራ ተሰርቶ ሪፖርቱ ለመንግስት ቀርቦ ዋና የስራ ሂደቱ ሳይስተጓጐል እንዲቀጥል ተወስኗል፡፡ 

ለፕሮጀክቱ የሚያስፈልጉ በሃገር ውስጥ መመረት የሚገባቸው ምርቶች ተመርተው የተከላ ስራ እየተሰራ ሲሆን ከሃገር ውጭ 

መመረት ያለባቸውም ምርቶች እየተመረቱና በብኢኮ፣ በመብራት ሃይልና በኮንሰልተንቱ አስፈላጊውን ክትትል እየተደረገላቸው 

ይገኛል፡፡ በዚህ መሰረትም ስራውን ከባለድርሻ አካላት፣ ከሳሊኒና አማካሪ ድርጅት ጋር አስፈላጊውን የስራ ቅንጅት በማድረግ 

አጠቃላይ ስራዉም በታቀደለት ጥራትና ጊዜ እያከናወን የምንገኝ ሲሆን ከብኢኮ ስራዎች አንፃር 50 ከመቶ ደርሷል፡፡ 

22..55..11..11  በስኳርበስኳር  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  ግንባታግንባታ    

22..55..11..11..11  ኦሞኦሞ  ኩራዝኩራዝ  

በቀን 12,000 TCD አገዳ መፍጨት አቅም ያለው ኦሞ ኩራዝ ቁጥር 1 ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክት የዲዛይን፣ 

የኢኩፕመንት ምርትና አቅርቦት፣ የሲቪል እንዲሁም የኢሬክሽንና ኢንስታሌሽን ስራዎችን ሙሉ በሙሉ በማከናወን ፋብሪካውን 
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ገንበቶ ለስኳር ኮርፖሬሽን የማስረከብ ኮንትራት ተይዞ እየተከናወነ የቆየ ነው፡፡ ይህ ፋብሪካ በየጊዜው ከስኳር ኮርፖሬሽን ጋር 

በሚደረገው ግምገማና የስራ ሂደት ክትትል እየተሰራ ሲሆን ባሁኑ ጊዜ የመጨረሻው ምእራፍ ላይ ደርሷል፡፡ 

22..55..11..11..22  በለስበለስ  ቁጥርቁጥር  11  ስኳርስኳር  ፋብሪካፋብሪካ  

በተመሳሳይም በቀን 12,000 TCD አገዳ መፍጨት አቅም ያለው ይህ የበለስ ቁጥር1 ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክት ስራ 

በሁለተኛ ቅደም ተከትል እየተሰራ ሲሆን አስፈላጊ የኢኩፐመንት አቅርቦት ተሟልቶ በ2008 በጀት አመት ለማጠናቀቅ አቀስቃሴ 

እየተደረገ ሲሆን በአሁኑ ሰአት አጠቃላይ ፕሮግረስ72% ማድረስ ተችሏል፡፡ 

22..55..11..11..33  በለስበለስ  ቁጥርቁጥር  22  ስኳርስኳር  ፋብሪካፋብሪካ    

በብኢኮ በመገንባት ላይ ከሚገኙት ትላልቅ ፕሮጀክቶች አንዱ የሆነውና በተመሳሳይም በቀን 12,000 TCD አገዳ መፍጨት 

አቅም ያለው በለስ ቁጥር 2 ስኳር ፋብሪካ ግንባታ ፕሮጀክት ስራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡ የዚህ ፕሮጀክት ስራ58%ማድረስ 

ተችሏል፡፡ 

ብኢኮ ቀደም ሲል ጀምሮት የነበረው ቢሆንም በተሰጠው ቅደም ተከተል መሰረት እድቆም የተደረገ ሲሆን እንገና ኮንተተራት 

ታስሮ እዲቀጥል በተወሰነው መሰረት በሚቀጥለው በጀት ዘመን ስራውን ለመጀምር በዝግጅተ ላይ ይገኛል ፡፡ 

22..55..11..22  በማዳበሪያበማዳበሪያ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ፡፡--  

የተጀመረውን የዩሪያ ማዳበሪያ ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ ባለፈው ስትራቴጂክ ዘመን ስራዉን የሚያዘገዩ የፋይናንስና 

ተዛማጅ ጉዳዮች የነበሩ ቢሆንም አሁን በኃላም ለሚፈጠሩ ችግሮች በቅርበት በበከታተልና በመፍታት በ2008 ጀት ዓመት 

ለማጠናቀቅ እየተሰራ ይገኛል፡፡ በዚህ መሰረትም አጠቃላይ ስራዉ ሳይቋረጥ አሁን የደረሰበት ደረጃ ስናይ ከአጠቃላይ 

ስራው34%ደርሷል። 

22..55..11..33  የፍሌክሲብልየፍሌክሲብል  ማኑፋክቸሪንግማኑፋክቸሪንግ  አነስተኛአነስተኛ  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  ግንባታግንባታ  

ይህ የፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ ማስፋፋት ስራ ብኢኮ እንደ ፓኬጅ ይዞ በየክልሉ የሚሰራው ሲሆን ማሽኖችን ማምረት፣

የተመረቱ ማሽኖችን መትከል ፣ውርክሾፕ ማቋቋም እና በአነስተኛና ጥቃቅን ውስጥ ተደራጀተው ለሚሰሩ ወጣቶች የተሟላ 

ስልጠና የሚሰጥበት ሰፊ የኢንዱስትሪያላይዜሽን መሰረት የሚሆን እቅድ ነው።  

ለኢንዳስትሪ ልማት ሰፊ መሰረት ይፈጥራሉ ተብለው የታመነባቸውና ፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ በሚል የሚጠሩ አነስተኛ 

የማኑፋክቸሪንግ ፋብሪካዎች ግንባታም እየተከናወነ ይገኛል፡፡ በአራት ክልሎችና በአዲስ አበባ መስተዳድር ለመገንባት ታስቦ 

በአራቱ ክልሎች ስምንት ማምረቻዎች ተገንብተዋል፡፡ ከነዚህ ውስጥ ሶስት ወደ ምርት ገብተዋል፡፡ ከእነዚህ ውስጥ በተጨማሪ 

ሌሎች ሃያ የሚደርሱ ማምረቻዎች ለመገንባት ስምምነት ተደርሷል፡፡ 
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ከነዚህ ማምረቻ ፋብሪካዎች የተያያዘ የሞያተኞች ስልጠናም በየክልሉ በቲቪቲ ማሰልጠኛዎች በኩል ተሰጥቷል፡፡ በዚህ 

እግረመንገድና በመማር ማስተማሩ ሂደት ተጨማሪ ብቃት ለመፍጠር በአራቱ ክልሎች የበርካታ ቲቪቲ አሰልጣኞች ስለቴክኖሎጂ 

አነዳደፍና አተገባበር ስለ ቴክኖሎጂ ንድፍና የምርት ዝግጅት ስልጠና አሰጣጥ ስልጠና ተሰጥቷል፡፡ 

በዚህ እቅድ መሰረት በየክልሉ ከክልል መስተዳደር ጋር በመወያየት የብድር ዋስትና እየተገባ ውል ተገብቶለት እየተሰራ 

ይገኛል፡፡ 

22..55..11..44    የባዮየባዮ  ፈርቲላይዘርፈርቲላይዘር  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ክንውንክንውን  

የባዮ ፈርቲላይዘር ማምረቻ ፋብሪካ ዲዛይን ተጠናቆ የያንዳንዱ ኢክዩኘመንት ማምረቻ ዲዛይንም እንዲሁ ተከናውኖ 

የኢክዩኘመንት ማምረቻ እና የፋብሪካ ግንባታው በአክሱምና በሆሳእና ለማካሄድ አስፈላጊውን ዝግጀት ተጠናቋል፡፡ ከዚህ በላይ 

በተግባር ግንባታውን ለማከናወን ግን የፕሮጀክት ባለቤትና የፕሮጀክት ወጪዎች የሚሸፍን ኣካል ማግኘቱ ኣስፈላጊ ይሆናል፡፡ 

22..55..11..55  ተርማልተርማል  ጀነሬተሮችጀነሬተሮች  ጣብያጣብያ  ግንባታግንባታ  

በቤዝሎድነትና በክፍተት መሙላት የራሳቸው ሚና የሚጫወቱ ተርማል ጀነሬተሮች የመትከል ስራ በእቅድ ተይዞ አንድ ባለ 

137.5 ሜጋዋት ተርማል ጀነሬተር የመትከል ስራ ተጀምሮ እየተገነባ ይገኛል፡፡ የሚያስፈልገው ኢክዩኘመንት ከውጭ የተገዛና 

እዚህ የሚዘጋጅ ተጨምሮ ሙሉ በሙሉ የተሰራ ሲሆን ሲቪል ስራውም እየተሰራ ነው፡፡ 

22..55..11..66  የመስኖየመስኖ  ልማትልማት  ግንባታግንባታ  

በተለያዩ ክልሎች በሱማሌ ክልል በሃረዋ 2000 እንዲሁም በኩለን 2000 ሄክታር  ሲሆን በዓፋር ክልል 2000 ሄክታር 

የመስኖ ልማት ግንባታዎች የተከናወኑ ሲሆን ለነዚህ ፕሮጀክቶች የፕላስቲክ ቧንቧዎች፣የተለያዩ ፓምፖችና የኤሎክትሮ ሜካኒካል 

ማቴርያሎች አቅርቦት ስፐሪን ኪለር ሙሉ በሙሉ በብኢኮ ቀርቧል፡፡ 

22..66  በፋይናንስ አፈፃፀምበፋይናንስ አፈፃፀም  

በሀብት አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ ከበጀተሪ አስተሳሰብ ተላቆ በልማታዊ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ አስተሳሰብ ሀብትን 

ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ባለው መንገድ ለማዋል የአመለካከት ለውጥ ለማምጣት የተሰሩ የግንዛቤ ማስጨበጫና የስልጠና ስራዎች 

ውጤታማ ነበሩ ማለት ይቻላል፡፡ 

ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን እያከናወነ ላለው ሀገራዊ ተልዕኮ የተሳካ እንዲሆን የፋይናንስ አቅም ለማጎልበት 

የተለያዩ ሥራዎች ሲሰሩ ቆይቷል፡፡ ኮርፖሬሽኑ መንግስት የሰጠውን ተልዕኮ መሠረት በማድረግ ነባር ኢንዱስትሪዎችን የማምረት 

አቅማቸውን በማጎልበትና አዳዲስ ኢንቨስትመንቶችን በማከናወን በየጊዜው ምርትና ሽያጭ በማሳደግ የፋይናንስ አቅም 

እንዲያድግ ተደርጓል፡፡ ለዚህም ማሳያ ኮርፖሬሽኑ ሲቋቋም አጠቃላይ የሽያጭ መጠኑ  አራት መቶ ሀምሳ ስምንት ሚሊዮን  

ሲሆን በ2007 በጀት ዓመት ከአስራ አምስት ቢሊየን ብር በላይ ነው፡፡ እንዲሁም ኮርፖሬሽኑ በ2003 ዓ/ም በኪሳራ ሕዳግ የነበረ 

ሲሆን በ2007 በጀት ዓመት  ከ ኣንድ  ቢሊየን ብር ኣካባቢ ትርፍ አስመዝግቧል፡፡ 
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ለነባር ኢንዱስትሪዎች የማምረት አቅማቸው ለማሳደግ፤ አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ለማከናወንና ለስራ ማስኬጃ ወይም 

የወርኪንግ ካፒታል ዕጥረት እንዳያጋጥም የውስጥ አቅም አሟጦ ከመጠቀም በተጨማሪ ከሀገር ውስጥና ከውጭ ባንኮች የአጭርና 

የረጅም ጊዜ ብድር የማመቻቸት ሥራዎች ተሰርቷል፤፡፡ ከውጭ ሀገር አቅራቢዎች ጋር በዲፈርድ ኤልሲ ግዢ እንዲፈጸም 

ሁኔታዎች ተመቻችቷል፡፡ 

አጠቃላይ የኮርፖሬሽኑ ሀብትና ካፒታል እያደገ መጥቷል፡፡ ምክንያቱም አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች ተስፋፍተዋል፤ ነባር 

ኢንዱስትሪዎች አቅማቸው ጎልብተዋል፤ የሽያጭ መጠን አድጓል፤ የትርፍ መጠን አድጓል፡፡  

ሆኖም ከላይ የተጠቀሱት ሁኔታዎች ቢኖሩም ከኮርፖሬሽኑ ዘመናዊ የሆነ የፋይናንስ የሥራ ሂደት በመንደፍ ሥራውን 

ያለመምራት ፤ የቋሚ ንብረትና ስቶክ የዋጋ መረጃዎችን በተደራጀ አኳኋን ያለመያዝና ከቆጠራ ሪፖርቱ ጋር ያለመጣጣም፤ የሂሣብ 

ምዝገባ በወቅቱ ያለማከናወንና ወቅታዊ ሪፖርት ያለማዘጋጀት፤ የኘሮጀክት ስራዎች ሽያጭና የኮስት መረጃዎችን በትክክል 

ያለመያዝ (የዲዛይን፣ ኢኩፕመንት፣ ኢሬክሽንና ኢንስታሌሽን) እና ሌሎችም ተያያዥ ሥራዎች በተደራጀ አኳኋን የኮስት መረጃ 

ያለመያዝ እንዲሁም በወቅቱ ሂሣብ የመዝጋት ችግር የነበረ በመሆኑ የተጣጣመና የተረጋጋ የፋይናንስ ፍሰት ነበር ለማለት 

ያስቸግራል፡፡ የኮርፖሬሽኑን የሂሳብ ሪፖርት የጠራና ወቅታዊ ለማድረግ ብዙ ስራዎች መስራት ይጠበቃል፡፡ 

22..77  የማህበራዊ ኃላፊነት ስራ ሁኔታየማህበራዊ ኃላፊነት ስራ ሁኔታ  

ብኢኮ ከመደበኛ ቢዝነስ ኢንተርፕራይዝ የኮርፖሬት ማሕበራዊ ተሳትፎ ባለፈ ጎላ ባሉ ተግባራት ላይ በበጀት አመቱ 

ትኩረት ሰጥቶ የሰራ በመሆኑ በማህበረሰቡ ዘንድም ጥሩ የመንግስት ልማታዊነትና የሕብረተሰብ ኣገልጋይነት ማሳያ ነው እንዲባል 

ኣስችሎታል፡፡ 

ጤናን በተመለከተ የቅድመ በሽታ መከላከል ስራ በመሰራቱ የበሽታ ተጠቂነት ቀንሷል፡፡ ሰራተኛው፣ የሰራተኛው ቤተሰብ 

እንዲሁም በአካባቢው የሚገኝ ማህበረሰብ በአቅራቢያው ባሉ ክሊኒኮች ጤናው እንዲጠበቅና ከጤና ጣብያዎቹ በላይ የሆነውን 

በጦር ኃይሎች ሆስፒታል እንዲታከም በማድረግ በሚሰጠው አገልግሎት ደስተኛ እንዲሆን አስችሎታል፡፡ 

ስፖንሰርሽፕ በተመለከተ ብኢኮ በሚያደርገው ድጋፍና እገዛ ከድርጅቶችና አካላት ጋር ጥሩ ግንኙነትና የስራ ትስስር 

መፍጠር ተችሏል፡፡ 

ሰብ ኮንትራት በተመለከተ መመሪያው ሙስናና ብልሹ አሰራርን በሚከላከል መልኩ ስለተዘጋጀ በሰብኮንትራት አሰራራችን 

ላይ ግልፅነት ያለው እንዲሆን አስችሎታል፡፡ አዲስ በተዘጋጀው መመሪያ በመሰራቱ ከበፊቱ የተሻለ የደንበኞች እርካታ ማረጋገጥ 

የተቻለ ሲሆን በተደረገው እንቅስቃሴ መሰረት የትስስር ስራው እንዲሰፋና በርካታ ሳብኮንትራክተሮች ከብኢኮ ጋር እንዲሰሩ 

አስችሏል፡፡ ይሁን እንጂ ሁሉም የብኢኮ አካላት በመመሪያው መሰረት አደረጃጀታቸውን የማስተካከልና በአደረጃጀቱ መሰረት 

የኮንትራት ክትትል ስራዎችን የመስራትና የአፈፃፀም ሪፖርት ማዘጋጀትና የተፈጠረውን የስራ ዕድል በአግባቡ ማሳወቅ ላይ 

ውስንነት ይታያል፡፡  
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የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ31 

 

የጎዳና ተዳዳሪዎችን የስራ እድል ፈጠራ  በሁለት ዙር 6,520 ሠልጣኞች በአዲስ ራዕይ ማሠልጠኛ ተቋም በማስገባት 

በተለያዩ ሙያዎች አሠልጥኖ ወደ ስራ ማሠማራቱ ይታወሣል፡፡ በ2007 በጀት አመት ቀደም ሲል ከተመረቁት በተጨማሪ 10,600 

ዜጎችን ተቀብሎ በተለያዩ ሞያዎች በኮንስትራክሽን ማሽነሪ ጥገናና ኦፕሬሽን፣ በአውቶሞቲቭ ጥገናና አሽከርካሪነት፣  በትራክተሮች 

ጥገናና ኦፕሬሽን፣ በማሽን ኦፕሬተርነት፣ በጀነራል ሜታልስ ፋብሪኬሽን እና በልብስ ስፌት ሙያዎች በማሠልጠን ላይ ሲሆን፤ 

ከመደበኛ ስልጠናው ጐን ለጐንም የስነ ልቦና፣ የስነ ምግባር፣ የህግ፣ የስነ-ዜጋ፣ የጤና፣ ስልጠናዎች እየተሠጣቸው ይገኛል፡፡ 

በዚህም ረገድ እነዚህ ሰልጣኞች ከማሠልጠኛ ወጥተው ብቁ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ብኢኮ ያላሠለሠ ጥረት በማድረግ ላይ 

ይገኛል፡፡ 

ሁሉም የብኢኮ ኢንዱስትሪዎች በአካባቢ ላይ ችግር የማይፈጥሩ የኢንዱስትሪ ምርቶችና ተረፈ ምርቶች አካባቢን የማይጎዳ 

ማድረግ ትኩረት የሚሰጠው ከመሆኑም በተጨማሪም ሁሉንም የብኢኮን ሰራተኞች በማስተባበር በ2007 በጀት አመት  በየስራ 

ቦታና በየመስተዳደሩ ችግኞች የመትከል ስራ የተከናወነ ሲሆን በዚህ ፕሮግራም ከ5 ሺ ያላነሱ የብኢኮ አባላትን በማሳተፍ 

በአጠቃላይ ከ 15 ሄክታር ያላነሰ መሬት በችግኝ እንዲሸፈን የተደረጓል፡፡ በአካባቢ ጥበቃ ላይ የተሰሩ ስራዎች ብኢኮ በአካባቢ 

ጥበቃ ላይ ባለው በጎ አስተዋፅኦ የአካባቢውን ማህበረሰብ ተቀባይነት ሊያገኝችሏል፡፡ በአጠቃላይ ይህ የማህበራዊ ኃላፊነትን 

የመወጣት ተግባር በቀጣዩ በጀት አመትም በተሻለ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ 

22..88  የየተቋማዊ ተቋማዊ ሁኔታ ግምገማው ማጠቃለያሁኔታ ግምገማው ማጠቃለያ  

ብኢኮ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቁመና ገንብቷል፡፡ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቁመና መፍጠር ማለትም የማምረቻ 

ፋብሪካዎችን ዲዛይን ማድረግና መገንባት የሚያስችለው ዓቅም ፈጥሯል ማለት ነው፡፡ የፕላንት ዲዛይንን፣ የፕላንት ኢክዩፕመንት 

ዲዛይንን፡ የተከላና የኮምሽኒንግ ዲዛይንን፣ የፕላንት ጥገናና እድሳት ስልት መንደፍን፣ የኦፕሬተር፣ የኣመራርና የቴክኖሎጂ ሞያተኛ 

ስልጠና ማተሪያልን መቅረፅና ተግባራዊ ማድረግ ኣጠቃሉ የሚይዝ ዓቅም ኣንድ ላይ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ቁመና የሚያሳይ 

ዝርዝር ዓቅሞች ነው፡፡ 

ከዚህ አኳያ በኣንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን በቅድሚያ እንዲያሳካው የያዘው የዓቅም ግንባታ ግብ በመሰረቱ 

ኣሳክቷል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ በተቻለ መጠን ገበያን ለማረጋጋት ሲባል ኣምርቶ ሊያቀርባቸው የሚችሉ ካፒታል መሳሪያዎችን 

በተወዳዳሪ ዋጋ ማቅረብ ችሏል፡፡ በሜጋ ፕሮጀክቶችም ከሞላ ጎደል ጥሩ ስራ ሰርቷል፡፡ 

ከቴክኖሎጂ ልማት ኣንፃር ሲታይ በቴክኖሎጂ ዓቅም ግንባታና ተጨባጭ ምርት በማምረት መካከል ሊነጣጠሉ የማይችሉ 

ጥምረቶች ኣሉ፡፡ ይህ ቢሆንም ምን ያህል ምርትና ፕሮጀክት በማከናወን ዓቅም መገንባት ይቻላል የሚለው ጥያቄ ቢነሳ ብኢኮ 

ያናወናቸው ምርትና ፕሮጀክት መያዝ ሳያስፈልግ በውሱን ምርትና ፕሮጀክት ተወስኖ ዓቅም የመገንባት ኣማራጭ መከተል ይቻል 

ነበር የሚል ኣማራጭ ሓሳብ ሊነሳ ይችላል፡፡ ነገርግን የቴክኖሎጂ በውሱን ምርትና ፕሮጀክት ግንባታ ብቻ የቴክኖሎጂ ዓቅም 

የመገንባት ኣማራጩ ዓቅም ለመገንባት የሚያስፈልግ ወጪ በሌላ በጀት መሸፈን የግድ ይል ነበር ማለት ይቻላል፡፡ በውሱን 

ተግባራት ኣስደግፎ የቴክኖሎጂ ዓቅም ማልማትን የመረጡ ልማታዊ መንግስታት ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሚያስፈልግ የቴክኖሎጂ 

ግዢ ትልቅ በጀት መድበው ሰርተውታል፡፡ የቴክኖሎጂ ግዢ ለማናወንም ረጅም ሊባል የሚችል ግዜ መድበዋል፡፡ ይህ ኣካሄድ 
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መከተል ሳያስፈልግ፣ ብኢኮ በሽያጭ ገቢው የቴክኖሎጂ ልማት ወጪውን ጭምር እየሸፈነ መምጣቱ ለቀጣይ ስራዎችና ቴክኖሎጂ 

ልማት ክምችት በጎ ተመክሮ ነው፡፡ ስለዚህም የገበያ ማረጋጋትና የፕሮጀክት ወጪዎችን በተነፃፃሪ መመዘኛ በኣነስተኛ ወጪ 

በማከናወን የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ዓቅም መገንባት የሚያስችል ሁለንተናዊ ሸክም መወጣት መቻሉ እንደ ስኬት ሊወሰድ 

ይገባል፡፡ ዋናው ነገር "ዓቅም  እየገነባን  እናመርታለን' እያመረትን ዓቅም እንገነባለን" የሚል አቅጣጫ በመከተል የኢንጅሪንግ 

ዓቅም መገንባት መቻሉ በጣም ኣዋጪ የቴክኖሎጂ ዓቅም ክምችት ኣማራጭ መሆኑ ልንማርበት ይገባል፡፡ 

በአሰራርና በአደረጃጀት ረገድ የተከናወኑ የአቅም ግንባታ ስራዎች ከኢንዱስትሪ ልማት ተልዕኮ አኳያ ሊያሰራ የሚችል 

ቁመና ፈጥሯል፡፡ በሰው ኃይል ዝግጅቱ ኮር የሰው ኃይል የገነባ ሲሆን ይህንን ይዞ ክሪቲካል ማስ የመገንባትና የማስፋት ስራው 

በተሳካ ሁኔታ እንዲቀጥልበት የተመቸ ውስጣዊ ሁኔታ አለው፡፡ 

በዚህ ላይ በተጨማሪነት የሚጠቀሰው ጥንካሬ ብኢኮ የራሱን የምርት ወጪ አስተዳደራዊ ወጪ እና ዲፕሪሴሽን ወጪ 

ከመሸፈን አልፎ በራሱ ገቢ ብቻ ኢንቨስትመንት ማከናወን መቻሉ ነው፡፡ በመቶ ሚሊዮኖች የሚቆጠር ገንዘብ በማግኘትና 

በመቆጠብ ለኢንቨስትመንት ማዋል መቻሉም እንደ ጥንካሬ ይወሰዳል፡፡ የዚህ ውጤት መንስኤው የሰው ሓብቱ በተደራጀ 

መንገድ ችግር የሚፈታና መፍትሔ የሚያፈልቅ መሆኑና የባለቤትነት አመለካከቱ ጠንካራ በመሆኑ ነው፡፡  

በራሱ ወጪ መሸፈን ጥንካሬ ውስጥ ሌላው ተጨማሪ ጥንካሬ ተደርጊ የተወሰደው የብኢኮ ኢንቨስትመንቶች ወጪ ከሌሎች 

ወይንም አምሳያ ኢንቨስትመንቶች ጋር ሲነፃፀር በአነስተኛ የፋይናንስ ወጪ መገንባት መቻሉ ነው፡፡ 

ከላይ ከተጠቀሱት ጥንካሬዎች በተነፃፃሪ የነበሩን ዋና ዋና ድክመቶች ላይ ስንመለከት ደግሞ ቀዳሚውና ልንማርበት የሚገባ 

ድክመት በፕሮጀክት አመራር የነበረው የአመራር ስልት ነው፡፡ በሲቪል ስራዎችና በኢክዮፕመንት ተከላ የተመጋጋቢነት ጉድለት 

ታይቷል፡፡ በሲቪል ስራዎች ራሱም የመደበኛው የሲቪል ስራና የኢክዮፕመንት ፋውንዴሽን ቅደም ተከተል ዘልማዳዊና 

የማይመጋገብ ነው የነበረው፡፡ በኢክዮፕመንት ተከላ ራሱም አቅርቦትና ተከላው ተከታታይነትና ተመጋጋቢነት የጐደለው ነው 

የነበረው፡፡ በግንባታ ሂደት የሚያጋጥሙ የዲዛይን ጥያቄዎችም ወደ አዙሪት የሚያስገቡ እውክታዎችና መጠባበቅ በተደጋጋሚ 

ተስተውለዋል፡፡ ጉዳዩ ያለው በፕሮዳክት ደቭሎፕመንት ይሁን በፕሮጀክት ግንባታ ልንከተለው የሚገባ ኮንኮረንት ኢንጂንሪንግ 

/የተመጋጋቢና ተከታታይ/ ኢንጂነሪንግ ስልት በሚገባ ያልተጨበጠና ዘልማዳዊ የፕሮጀክት አፈፃፀም ላይ ማዘምበል ነው፡፡  

የሲቪል ስራዎች በሲቪል ሰብኮንትራክተሮች መሰራት ያለበት መሆኑ እሙን ነው፡፡ በዚህ መንገድም ጭምር ነው አገራዊ  

ዓቅምን ማሳደግ መጠቀምና ማልማት የሚቻለው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ሲቪል ኮንትራክተሮች ግንባታቸው እንዴት ማከናወን 

እንዳለባቸው ተቀርፆ በሚሰጣቸው የግንባታ ስልትና ቀደም ተከተል ነው መመራት የነበረባቸው፡፡ ከመደበኛው የፕሮጀክት የጊዜ 

ሰሌዳ መቅረፅ በላይ የግንባታ ቴክኖሎጂ ስልትና ተመጋጋቢ ቅደም ተከተል ቀርፆ ማሰራት ቱክረት ሊሰጠው ይገባ ነበር፡፡ ይህ 

ሲባል ከማምረቻ ኢክዮፕመንቶች ማዘጋጀት ማቅረብና መትከል በእጅጉ ተዋህዶና ተመጋግቦ መታቀድና ስልት ሊነደፍለት ይገባ 

ነበር ማለት ጭምር ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ የሲቪል ስራዎች ራሱ የቻለ አንድ ስራ የማምረቻ ፋሲሊቲ ተከላ ደግሞ ሌላ ስራ 

አድርጐ ከመመልከት የመነጨ አስቀድሞ የተቀረፀውን የኮንኮረንት ኢንጂነሪንግ ስልት በጥልቀትና በእምነት ባለመጨበጡ 
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ምክኒያት ነጣጥሎ መስራት ሌለው ድክመት ነበር፡፡ በሲቪል ስራው ውስጥ ቁልፍ የሆኑ የፕላንት ሲቪል ስራዎችም እንደኮር 

የብኢኮ ስራ መከናወን ነበረበት፡፡  

የፕላንት ዲዛይንና ግንባታ እንደፕሮዳክት ዲዛይንና ግንባታ ተመሳሳይ ባህሪ አለው፡፡ ፕሮዳክት ፕሮቶታይፕ እስከሚጠናቀቅ 

ድረስ ዝርዝር የሆኑ ዲዛይኖች በሂደት እንደሚሰሩለት ሁሉ ፕላንት ዲዛይንና ግንባታም በግንባታው ሂደት ዝርዝር ዲዛይ 

እንደሚሰራለት በሚገባ መረዳትና ከትክክለኛው አረዳድ በመነሳት ዲዛይና ግንባታው እየተጐራረሱ መከናወን ነበረባቸው፡፡ በዚህ 

አቅጣጫ በመሄድ ረገድ ግን ትንሽ የማይባል ጉድለት ነበር፡፡ ይህም የዲዛይና ልማት፣ የፕላንት ዲዛይንና ግንባታ አቅጣጫ 

ተብለው የተቀመጡ ውስጣዊ መመሪያዎቻችን በሚገባ ካለመረዳት የመጣ በመሆኑ ዞሮ ዞሮ የአመራር ድክመት ነው ሊባል 

ይችላል፡፡  

በፕሮጀክት ማኔጅመንት ስልታችን አንፃር ሲታይም የሚያስይዘን ድምዳሜ ተመሳሳይ ነው፡፡ የፕሮጀክት አመራር ስልታችን 

እንደሚያመለክተው፤ በዕቅድ ማዘጋጀት በቅድሚያ የፕሮጀክት አፈፃፀም ሂደት መቅረፅ አለበት፡፡ በዚያ በመንተራስ የግንባታ 

ቴክኖሎጂ ስልት መንደፍ ይኖርበታል፡፡ ቀጥሎም ለግንባታ የሚያስፈልግ መሳርያ ምንነት መለየትና የትኛው ተሰርቶ የትኛው 

ተሻሽሎና የትኛው ተግዝቶ መዘጋጀት እንዳለበት በዝርዝር ማጥናትና በዕቅድ ማስፈር እንደሚገባ ይገልፃል፡፡ ከዚህም ቀጥሎም 

አቀማመጥ /Lay out/ የጥራት ቁጥጥር ስርዓት የሚያስፈለግ የሰው ኃይል መጠንና የሚፈለግበት ምዕራፍ ግልፅ ማድረግ 

እንደሚገባ ያሳየናል፡፡ በዚህ መንገድ ከታቀደ በኋላ የፕሮጀክት አፈፃፀም ሂደቱን የሚያሳካ የጊዜ ሰሌዳ መቀረፅ እንዳለበት 

ይገልፃል፡፡  

ከዚህ አኳያ ሲታይ በፕሮጀክት መሪዎቻችን ይሁን በሰብኮንትራክተሮቻችን በተለይ ደግሞ በሲቪል ስራ የተሰማሩ ሰብ 

ኮንትራክተሮቻችን የሚታየው ግን የጊዜ ሰሌዳ ብቻ መቅረፅ ነው፡፡ ይህም ስንት ውጣ ውረድ ያለው ነው፡፡ በዚህ መልኩ 

የሚመራ ፕሮጀክት ብዙ ዕንቅፋቶች ሊያጋቅሙት እንደሚችሉ መገመት አያዳግትም፡፡ የፕሮጀክቱ መስተጋብር በትክክል በማጤን 

ሂደትን ስልትን መመጋገብን ሳይቀረፅለት ለመመራት አስቸጋሪ መሆኑ የግድ ነው፡፡  

በዕለት ተዕለት የፕሮጀክት ትግበራም ይህ ጉድለት ጐለቶ ይታያል፡፡ ማለትም ከአጠቃላይ ዕቅድ በመነሳት የየዕለቱ ስራ 

ማቀድ መከታተል፤ ሂደቱንና እድገቱን መምራት በስተመጨረሻም የውሎውን ውጤትና ድክመት በመገምገም ለሚቀጥለው ቀን 

መዘጋጀት ተብሎ ሊጠቀስ የሚችል የዕለት ተዕለት የፕሮጀክት ትግበራ አካሄድ አለ፡፡ በዚህ ረገድ የፕሮጀክቱ ሂደት መስተጋብር 

በሚያጐለብት መልኩ የነበረን ጉድለት ነው ተጠቃሽ መሆን ያለበት፡፡ እዚህ ላይ ስራው በዕለት ተዕለት በአግባቡ ለመምራት 

ዋናው ጉዳይ ቀደም ብሎ በአተቃቀድና አመራር የነበረው ጉድለት ነው ማለት ይቻላል፡፡  

ይህ የተፈጠረ ዓቅም እንደተጠበቀ ሆኖ ድክመቶችና ውሱንነቶችም ነበሩ፡፡ አንዱ ውሱንነት በአመራር ጥበብ ተመስርቶ 

ስራን መምራት ላይ ጉድለቶች የነበሩበት ሲሆን በዝርዝር ሲታይ በሁኔታ ግምገማ ተመስርቶ በማቀድ በማሳመንና የሰው ኃይል 

በማሰማራት የተኬደው ርቀት የተሻለ ቢሆንም የአመራር ጥበብ መርህ በተሟላ ደረጃ ተፈፃሚ ባለመደረጉ ማለትም የተግባርን 

ሂደት ተከትሎ በመገምገም ማነቆዎችን መለየት መፍትሄ መስጠት፤ እንደገና የመገምገም አካሄዳችን በጥቅሉ ተግባርን መምራት 



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ34 

 

ተብሎ የሚታወቀው የኣመራር ጥበብ ላይ ክፍተት አለ ተብሎ ተገምግሟል፡፡ በመሆኑም በዚህ ዙሪያ ለውጥ ማስመዝገብ 

ይጠበቅብናል። 

ተጨማሪ ውሱንነት በፋይናንስ አመራርና በሳፕላይ ቸይን አመራር ያለውን ድክመት ነው፡፡ የቴክኖሎጂ ልማትና ክምችት፣ 

የሃብት መታሰርና ቅልጥፍና፣ የስራ ሂደትን የመደገፍና የማስቻል፡ ማነቆ የመለየትና የመፍታት፣ በኣጠቃላይ መልኩ ሲታይ 

ፋይናንስና የሳፕላይ ቸይን ማኔጅመንትን በኣመራር ጥበብ ኣማካኝነት ከፍተኛ ውጤት እንዲያመጡ የሚያስችል ዘይቤ በጥብቅ 

ያለመከተል ውሱንነት ነበረ፡፡ በዚህ የኣመራር ዘይቤ የስራ ዘርፎቹ ትክክለኛ መስመር እንዲይዙ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ይህ 

እንደተጠበቀ ሆኖ በፋይናንስ ተሰብሳቢ ሂሳቦችን በወቅቱ ተከታትሎ አለመሰብሰብ መስተካከል ያለበት ድክመት ነው፡፡ በዚህ ላይ 

ደግሞ ዘርፎቹን የማዘመን ስራዎችና የመረጃ ቴክኖሎጂ ተጠቅሞ በመስራት ቀልጣፋና ወቅታዊ እንዲሆን ማድረግ የሚጠይቅ 

ነው፡፡  

እነዚህን ስኬቶች ለማስቀጠል እላይ የተገለፁትን ውሱንነቶች ማስተካከል ትኩረት ተሰጥቶች መሰራት ያለበት ሲሆን በተለይ 

ሁሉም አመራር በአመራር ጥበብ መሰረትስራዎችን እንዲመራና የሚያስችለው ዓቅም መገንባት እንዳለበትና በተመሳሳይ መልኩ 

በፋይናንስና በሳፕላይ ቸይን ዙሪያ የተጠቀሱትን ውሱንነቶችም የሚስተካከሉበትን አቅጣጫ መቀየስ አስፈላጊ ይሆናል፡፡ 

ከዚህ በመንደርደር ባለፉት አምስት ዓመታት ሂደት በየወቅቱ እያስተካከልንና እያሻሻልን የመጣን መሆናችን እንደተጠበቀ 

ሆኖ በማጠቃለል ልንወስደው የሚገባ ድምዳሜ የቴክኖሎጂ ፕሮጀክት አመራር ጥበብን በጥልቅ በማጥናት በተግባር እያዳበርነው 

ልንሄድ የሚገባን መሆኑና ይህን ላለማድረግ ዕንቅፋት የሆኑብን የአስተሳሰብና የልምድ ጋሬጣዎች ለቅመን ማስወገድ ያለብን 

መሆኑ ነው፡፡ 

33..  የኣገራችየኣገራችን ሁኔታን ሁኔታና ና ለብኢኮ ያለው ትርጉም ለብኢኮ ያለው ትርጉም   

33..22  የአገራችን ፓለቲካዊ የአገራችን ፓለቲካዊ ሁኔታሁኔታ  የተረጋጋ መሆንየተረጋጋ መሆን  አጋሮችን የሚያሰባስብልን ነው፣አጋሮችን የሚያሰባስብልን ነው፣  

አገራችን የተረጋጋችና ጠንካራ ፖለቲካዊ ምሕዳር እየገነባች ያለች በመሆንዋ፣ ይህ ፖለቲካዊ ሁኔታ ደግሞ ህዝባዊ መሰረት 

ያለው በትክክለኛ አቅጣጫና ስትራቴጂ የተገነባ በመሆኑ በቀላሉ ሊናወጥ የማይችልበት ደረጃ ተፈጥሯል፡፡ ይህ አስተማመኛ 

ሁኔታ ሃገራችን በኢንዱስትሪ ዘርፉ ለማስመዝገብ የምትፈልገውን ስኬት እውን የሚያደርግ ግዙፍ የኢንዱስትሪ ልማት ማከናወን 

የሚያስችለን ሰላማዊ ሁኔታ መኖሩ የኢንዱስትሪ ልማቱ ለማሳካት በምናደርገው እንቅስቃሴ  በርካታ የውጭ ፋይናንሰሮችና 

ኢንደስትሪያሊስቶችን አብረውን ለመስራት ከፍተኛ ፍላጎት እያሳደረባቸው የመጣና አብረውን ለመስራት እየጠየቁ ያሉበት 

የተመቻቸ ሁኔታ አለ፡፡ ይህ የተረጋጋ ፖለቲካዊ ሁኔታ የሚፈጥርልን ምቹ ሁኔታ በቴክኖሎጂ፣ በሪሶርስ ወዘተ. የሚኖረንን 

ውሱንነትና እጥረቶችለመፍታት የሚያስችል በመሆኑ ልንጠቀምበት ይገባል፡ 

33..33  የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ያለው አንደምታየልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅዳችን ያለው አንደምታ  

በእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሰረት አገራችን እያስመዘገበችው ባለው ለውጥና እድገት ህዝቡ ከውጤቱ ተቋዳሽና 

ተጠቃሚ መሆን ጀምሯል፡፡ በእቅዱ መሰረትም ህብረተሰቡ በልማቱ በቀጥተኛና በተዛዋሪ ባለቤትነቱን እያረጋገጠ ያለበት ሁኔታ 
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በመሆኑ አብረውን ለመስራት የሚፈልጉ ሃገር በቀል የግል ድርጅቶችና የመንግስት ተቋማት ሊያሰባስብልን ችሏል፡፡ በዚህ 

የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ መሰረት ብኢኮና ከብኢኮ ጋራ እጅ ለዕጅ በመያያዝ ይሁን በተናጠል እሴትን እየገነቡ ማደግ 

የሚፈልጉ የግልና የመንግስት ተቋማት በቅተውና ጎልብተው እንዲወጡ የሚያደርግ መሰረታዊ ሁኔታ አለ፡፡ 

ይህን ታሳቢ በማድረግ ብኢኮ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ከቀላል እስከ መካከለኛ ማሽኖች የማምረት ክህሎት ያዳበረ ሲሆን 

እነዚህ ማሽኖችም የኢንዱስትራላዜሽን መሰረት በመሆናቸው በየክልሉ ላሉት ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራት ከየክልሉ መንግስት 

ጋር በመተሳሰር ከስልጠና ጀምሮ እስከ ወርክ ሾፕ ግንባታና ማሽን ተከላ ድረስ የሚሄድ ትልቅ ማዕቀፍ በመያዝ እየሰራ የሚገኝ 

ቢሆንም ወደዚህ ደረጃ ለመድረስ የነበረው ውጣ ውረድ ከፍተኛ ነበር። አሁንም ቢሆን በፋይናንስ ስርዓቱና አተገባበሩ ላይ 

በየክልሉ ካሉ ፈፃሚ አካላት ጋር ግልፅ የማድረግ ስራ በስፋት የሚጠበቅብን ስራ ይሆናል። በተመሳሳይ መልኩ የአግሮ ፕሮሰሲንግ 

ማሽኖች በማምረት እስከ ተጠቃሚው የማድረስ ስራ ትኩረት የሚሻው ጉዳይ ይሆናል። 

33..44  የአገር ውስየአገር ውስጥ ገበያ ፍላጐት እያደገና እየጨመረ መምጣቱ ጥ ገበያ ፍላጐት እያደገና እየጨመረ መምጣቱ   

የመግዛት ፍላጐት ማለትም ገበያው የሚጠይቀው ፍላጐት  በጣም እያደገ መጥቷል፡፡ ከዚህ የተነሳም የካፒታል እቃዎች፣ 

ቁሳቁሶች፣መሳሪያዎች እና ፋሲሊቲዎች ፍላጐት እያደገ ነው፡፡ በመሆኑም እንደ ትልቅ መልካም አጋጣሚ መወሰድ ያለበት ነው፡፡ 

የብኢኮ ዋነኛ ተልእኮም ኢንዳስትሪ ማስፋፋት እንደመሆኑ ይህ ሰፊ መልካም አጋጣሚ ከዚህ ስራው ጋር በእጅጉ የተቆራኘ መሆኑ 

ታይቶ በጣም ትልቅ ርብርብ የሚያስፈልገው ጉዳይ ያደርገዋል፡፡ ይህምጉዳይ እንደመልካም አጋጣሚ ይታያል፡፡ 

33..55  በአገራችን ሰፊ የሰው ሃብት ልማት መኖሩበአገራችን ሰፊ የሰው ሃብት ልማት መኖሩ  

በርካታ የሰው ሃብት ከዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የሚመረቁበት ወቅት ደርሰናል፡፡ ይህ መልካም አጋጣሚ በርካታ የሰው 

ኃይል በቀጥታ በብኢኮ ተቀጥሮ እንዲሰራ ከማስቻሉ በተጨማሪ በማኑፋክቸሪንግ ዘርፉሊሰማራና ቴክኖሎጂን በቀላሉ የራሱ 

ለማድረግ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል፡፡ 

ዕላይ ከተገለፀው የውስጣዊና ውጫዊ ሁኔታ ግምገማ መረዳት እንደሚቻለው የአገራችን ፓለቲካዊ ምህዳር የተረጋጋ መሆኑ 

በርካታ አጋሮችን የሚያሰባስብልን ሁኔታ እንዳለ፤ እየተመዘገበ ያለውም ፈጣን ኢኮኖሚያዊ  እድገት እና  የአገራችን አለማቀፋዊ 

ገፅታ እየተቀየረ መምጣቱ ለብኢኮ ተልእኮ መሳካት ትልቅና ምቹ ሁኔታ እንዳለና ይህና ምቹ አጋጣሚ በአግባቡ መጠቀም 

እንዳለብን ያሳያል፡፡ 

ከዚህ በመነሳትም በቴክኖሎጂ፤ በሪሶርስ፤ በገበያ ወዘተ. ያለብንን ክፍተት ለማሟላት መጠቀም ይኖርብናል፡፡ በአገር 

ውስጥም ቢሆን የልማትና የትራንስፎርሜሽን እቅዳችን የፈጠረው ፖለቲካዊ  አንደምታ፤ የአገር ውስጥ ገበያ ፍላጐት እያደገና 

እየጨመረ መምጣቱ እና የአገራችን ሰፊ የሰው ሃብት ልማት መኖሩ ለብኢኮ ተልእኮ ስኬት ምቹ ሁኔታ የሚፈጥሩ ናቸው፡፡ 

የውስጣዊ ሁኔታ ግምገማችንም እንደሚያሳየው በአመለካከት፣ በአቅም ግንባታ፣ በፕሮጀክትና ምርት ስራዎች በርካታ 

እድገቶችና ውጤቶች የተመዘገቡ ሲሆን፤ ለዚህም የአመራሩና ሰራተኛው ድርሻ ወሳኝ እንደነበር ማየት ተችሏል። ለሁሉም 
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ስራዎቻችን ለስኬት የሚያበቃውን የቁልፍ ተግባር ስራችን ተደማሪነት ባለውና አመላካከትን በሚቀርፅ ማካሄድ ላይ ተጠናክሮ 

መቀጠል የኖርበታል፡፡  

ከኣመራር አኳያ የኣመራር ጥበብ መመሪያዎቻችን በጥብቅ ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ ውሱንነቶች እንዳሉን መገንዘብ 

ይቻላል፡፡ ስለዚህ ሁሉም አመራር በአመራር አቅጣጫዎችና የስራ ዘርፎች እንዲሰለጥን ማድረግ፤  በተግባርም ወደ ስራ ማስገባት፤ 

ስራን መምራት፤ ከተግባሩም  እየተማረና እየሰላ እንዲሄድ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ስለዚህም በዚህ 2008 በጀት አመት እጥረቶቹን 

ሊፈታ በሚችሉ ስራዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራበት ይሆናል።  

በማጠቃለል ለሃገሪቱና ለብኢኮ ተልእኮ መሳካት የተፈጠረውንና እየተፈጠረ ያለውን ምቹ ሁኔታ በመጠቀም ስራዎቻችን 

በከፍተኛ ብቃት የምንተገብርበት የስራ አመራር ጥበብ በመካን በቀጣይ በጀት አመት እጥረቶቹን ሊፈታ በሚችሉ ስራዎች ላይ 

ትኩረት ሰጥተን መስራት ይኖርብናል።   

33..66  የአገራችን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ  እድገትየአገራችን ፈጣን ኢኮኖሚያዊ  እድገት  

አገራችን ፈጣን እድገት እያስመዘገቡ ካሉ አገሮች መካከል አንዷናየተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ መፍጠር  የቻለችና 

እያስመዘገበችያለውምጣኔሀብታዊእድገትዓለምአቀፍተቀባይነትንያገኘ ሲሆንይህም ለብኢኮ ያለው ፋይዳ በግዢ፣ በኢንጂኔሪንግ 

ፕሮሰስ እና በሽያጭ ሂደት የመክሰርና የመውደቅ አደጋ ሊኖር እንደማይችል ያመላክተናል፡፡ ሌላው ይህ እድገት የገበያውና 

የደንበኛ የመግዛት አቅም እያደገ እንደሚሄድ እና ሰፊ የገበያ መልካም አጋጣሚ እያገኘን እንደምንቀጥል ያረጋግጥልናል፡፡ ስለሆነም 

በዚሁ ሁኔታ ውስጥ በክህሎት መስክና በኮር ቢዝነስ ላይ የላቀ ትኩረት በመስጠት ምን ያክል ሰፊና የተለያዩ ምርቶች ማቅረብ 

እንደሚቻል የመጠየቅና ይህንን የሚመልስ ዝግጅት የማድረግ ጉዳይ ታላቁ ስራ ይሆናል፡፡ 

33..66..11..11  የአገራችንየአገራችን  አለማቀፋዊአለማቀፋዊ  ገፅታገፅታ  እየደገእየደገ  በመምጣቱበመምጣቱ  

በአገራችን የተመቻቸ  ፖለቲካዊና ማህበራዊ ሁኔታ በመፈጠሩና አለማቀፋዊ ገፅታችንም እያደገ በመምጣቱ  የገበያ ትስስር 

ለማድረግ አመቺ ሁኔታ ፈጥሯል፡፡ ከዚህ የተነሳም  ለእድገታችን ፋይዳ ያላቸው ቴክኖሎጂዎች መግዛት፤ ክህሎቱን መጨበጥ 

የሚያስችለን ሁኔታ አለ፡፡ በሌላ በኩል አገራችን የምታመርተውን ምርት ኤክስፖርት ለማድረግ የሚያስችል ጥሩ የዲፕሎማቲክ 

ግንኙነት በመኖሩ ሰፊ ገበያ ማግኘት ይቻላል፡፡ 

44..  የውጭ ሁኔታ የውጭ ሁኔታ ዳሰሳዳሰሳ  

44..22  በርካታ ኩባኒያዎች በጥምረት በርካታ ኩባኒያዎች በጥምረት ከብኢኮ ጋር ከብኢኮ ጋር መስራት ፍላጎታቸው ማደጉመስራት ፍላጎታቸው ማደጉ  

ከተወሰኑ ዓመታት በፊት ክብኢኮ ጋር የመስራት ፍላጎት የነበራቸው ኩባኒያዎች በጣት የሚቆጠሩ ነበሩ፡፡ በኣሁኑ ጊዜ 

በጆይንት ቬንቸር፣ በኮፕሮዳክሽን፡ በፕሮጀክት ቬንቸር፣ በላይሰንስ ኣብሮ ለመስራት የሚፈልጉት በኣስሮች የሚቆጠሩ ኩባያዎች 

ኣሉ፡፡ የነዚህ ኩባንያዎች በጎ ነገር ከሁሉም በኢኮኖሚ የበለፀጉና እያደጉ ያሉ ኣገሮች መሆናቸው ነው፡፡ 
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44..33  በምዕራቡ ዓለም ከኢኮኖሚ ውጭ የሆኑ ማምረቻዎችበምዕራቡ ዓለም ከኢኮኖሚ ውጭ የሆኑ ማምረቻዎች  

በምዕራቡ ዓለም በበርካታ ምክኒያቶች የማምረቻ ፋብሪካዎች እየተዘጉ ለሽያጭና ለጨረታ እየቀረቡ ነው፡፡ ማምረቻ 

ፋብሪካዎቹ የቴክኖሎጂ ሰነድና ላይሰንስ ያላቸውም ናቸው፡፡ ይህ ክስተት ከባለፉት ኣምስት ዓመታት በከፍተኛ ደረጃ እያደገ 

ይገኛል፡፡ የመጨረሻ ጫፉ ላይ የደረሰ እንደሆነም ይገመታል፡፡ ይህንን ሁኔታ በቻይና፣ በህንድ፣ በላቲን ኣመሪካና በመካለኛ 

ምስራቅ ኣገሮች እንደበጎ ኣጋጣሚ ተወስዶ እየተሻሙበት ይታያሉ፡፡ 

44..44  ከፍተኛ ሞያተኞች መቅጠር የሚቻልበት ዕድል ማደጉከፍተኛ ሞያተኞች መቅጠር የሚቻልበት ዕድል ማደጉ  

ከበለፀጉ አገሮች ከፍተኛ ሞያ ያላቸው ኢንጅነሮችና ሳይንቲስቶች መቅጠርና ማሰራት በጣም ከባድ ነበር፡፡ ኣሁን 

ከኢንዳስትሪዎች እና የኢንጅነሪንግ ተቋማት መዳከም ጋር ተያይዞ እነዚህን ሞያተኞች ማግኘት ቀላል የሆነበት የእድገት ደረጃ 

ተደርሷል፡፡ ይህ ዕድልም ቴክኖሎጂን ለማሸጋገርና ለማልመት በጣም የተመቸ ያደርገዋል፡፡ 

44..55  የውጭ የብድር እድል  መኖሩየውጭ የብድር እድል  መኖሩ  

በርካታ የውጭ አገር ኩባንያዎች የዓይነት ብድር /Vendor financing/ እና የሽያጭ ብድር /supplierscredit/ ሊሰጡን 

የሚችሉ መሆናቸውና ብዛታቸውና ሊያቀርቡልን የሚችሉት መጠንም ትልቅ እየሆነ መምጣቱ ማክሮ ኢኮኖሚውን በሚያግዝ 

መንገድና የአገራችን ፖሊሲና አሰራር በሚፈቅደው ስርዓትና አግባብ መሰረት ተግባራዊ ማድረግ የሚቻልበት ምቹ አጋጣሚ 

እየሰፋ ነው፡፡ 

44..66  የኣፍሪካ ኣገሮች ፍላጎት ማደጉየኣፍሪካ ኣገሮች ፍላጎት ማደጉ  

የኣፍሪቃ በርካታ ኣገሮች ከኣገራችን በተለይ ደግሞ ከብኢኮ ቁሳቁሶችና ማሽኖች የመግዛት ፍላጎታቸው ደረጃ በደረጃ እያደገ 

መጥቷል፡፡ በብኢኮ በኩልም ከቁሳቁስ መግዛት ባለፈ የዓቅም ግንባታ ዝግጁነትና ይህም በመንግስት የኣብሮ መልማት ፖሊሲ 

የተመሰረተ መሆኑ በተሰራ ስራ ዝግጁነታቸው ይበልጥ እየጠነከረ ያለ ይመስላል፡፡  

ብኢኮ በሱዳን፣ በሞዛምቢክ፣ በሩዋንዳ፣ በቻድ፣ ያከናወናቸው የቴክኖሎጂ ዓቅም ግንባታና የምርት ኣቅርቦት ስራዎች 

ያስገኙት ተቀባይነት ወደሌሎች ኣገሮችም ተሸጋግሮ በኣሁኑ ጊዜ እስከ ኣስር የሚደርሱ የኣፍሪካ ኣገሮች ፍላጎታቸው ወደ ትግበራ 

የተቃረበ ይመስላል፡፡ ላይቤርያ፣ ኡጋንዳ፣ ቡሩንዲ፣ ግብፅ በተለይ ስክንድሪያ ከተማ ማዘጋጃ ቤት፣ ኬንያ፣ ሶማሊያ፣ ደቡብ ሱዳን 

ጨምሮ በውል ስምምነትና ድርድር ደረጃ እንገኛለን፡፡ 

44..77  በርካታ ኩባያዎች የኣገራችን ኦርጋኒክ ምርት መፈለጋቸውበርካታ ኩባያዎች የኣገራችን ኦርጋኒክ ምርት መፈለጋቸው  

በርካታ ኩባያዎች በተለይ ደግሞ የቻይና ኩባያዎች የኣገራችን ኦርጋኒክ ምግብ በገፍ ወደኣገራቸው ኤክስፖርት መደረግ 

የሚችልበት ዕድል ካለ ከብኢኮ ጋር በመጣመር ኤክስፖርት የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው እየገለፁ ነው፡፡ ይህ ጉዳይ ከብድር 

ኣከፋፈል ጋር የሚያያይዙት ሲሆን በዋናነት ግን በቻይና በፍጥነት እያደገ ያለውን የምግብ ፍጆታ ማደግና የኦርጋኒክ ምግብ 

ማማረጥ መልካም ኣጋጣሚ ሊጠቀሙበት ስለሚፈልጉ ነው፡፡ 
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ይህ መልካም ኣጋጣሚ ከብኢኮ ተልዕኮ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት የሌለው ቢሆንም ቴክኖሎጂን ለማከማቸት፣ ስራ ላይ 

ለማዋልና ኢንዳስተሪ ለማበልፀግ ከሚፈጥረው ዝምድና ተዘዋዋሪ ዝምድና ያለው በመሆኑ በሚመለከተው የኢኮኖሚ ዘርፍ 

በማያያዝ እንዲሰራበት ማድረግ እንደ መልካም ኣጋጣሚ ሊወሰድ ይገባል፡፡ በይዘቱም የውጭና የገቢ ንግድ ሚዛንን በማስተካከል 

የራሱ ሚና ያለው በመሆኑ በሚመለከተው መንግስታዊ ኣካል እርምጃ እንዲወሰድበት የሚቻለንን ማድረግ ይኖርብናል፡፡ 

55..  ከሁኔታው የምንወስዳቸው ድምዳሜዎችከሁኔታው የምንወስዳቸው ድምዳሜዎች  

ብኢኮ ወደ ከፍተኛ የመፈፀም ደረጃ መሸጋገር የሚያስችለው ምዕራፍ ላይ ደርሷል፡፡ ቀደም ሲል የተጠቃለለው በኣጭር 

ኣገላለፅ ለማጠቃለል የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ መሰረታዊ ዓቅም ገንብቷል ማለት ይቻላል፡፡ በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ደረጃ 

የገነባው ዓቅም በይበልጥ ታይቶ ትምህርት ሊወሰድበት የሚገባ ይሆናል፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በምርታማነትና ቅልጥፍና 

በቀጣይነት ማሻሻልና ያስፈልገዋል ከተናፃፃሪ የውድድር መስፈርቶችም የተወሰነ ርቀት ይቀረዋል፡፡  

ብኢኮ በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ደረጃ መሰረታዊ ዓቅም ገንብቷል ሲባል፡ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ተቋማቶቹ 

በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ሪሰርች ፕሮዳክሽን እንዲበቁ ማድረግ በተመለከተ ቀሪ የቤት ስራ እንዳለ ግን የታወቀ ጉዳይ ነው፡፡ 

በኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪዎቹ የተዋቀሩት ፋብሪካዎችም በፕሮዳክሽን ኢንጅነሪንግ ሪሰርች ብቁ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ 

በቀጣይነት የሚሰራ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

ኣገራዊ ሁኔታችን በመሰረቱ ለኢንዳስትሪ ልማት የተመቸ ነባራዊ ሁኔታ ያለውና ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ያመቻቸ ነው ማለት 

ይቻላል፡፡ ነባራዊ ሁኔታው ኢኮኖሚያዊ፡ ማሕበራዊ ምቹነትን የሚያጠቃልል ነው፡፡ የፖሊሲ ኣቅጣጫዎችና ስትራተጂዎች 

በእጅጉ የተመቹና ለኢንዳስትሪ ልማት ጉዞ ግልፅ ጉዳና የሚያሳዩ ናቸው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በመንግስት ተቋማትና የግል 

ዘርፉ ያሉ የስራው ዋናዋና ተዋናዮች የንቃተ ህሊናና የኣስተሳሰብ አኳያ ግን ሊሰራ የሚገባው የቤት ስራ እንዳለ በግልፅ የሚያሳየን 

ነው፡፡ 

ዓለማቀፍ ሁኔታው ስንመለከትም ብኢኮ እንዲያከናውናቸው ከሚጠበቁበት ተልዕኮዎች አኳያ ደጋፊና በርካታ መልካም 

ኣጋጣሚዎች ያቀፈ ነው፡፡ በተደራጀና በግልፅ ኣቅጣጫ እስከተኬደበት ድረስ ሰፊ ዕድል የሚሰጥ መልካም ኣጋጣሚ ተፈጥሯል፡፡ 

ይህም ሆኖ ይህ ተለዋዋጭና ፈጣን የውጣውረድ ገፅታዎች ያሉት ይህ ሁኔታ በፍጥነት ሊጠቀሙበት ካልቻሉ ሊያመልጠን 

የሚችል ነው ማለት ይቻላል፡፡ 
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ክፍል ሁለትክፍል ሁለት፡፡  የ2008 መሪ ዕቅድየ2008 መሪ ዕቅድ  

11..  የበጀት ዓመቱ ዓላማየበጀት ዓመቱ ዓላማ  

2008 በጀት ዓመት የሁለተኛው ስትራቴጂክ ዘመን መግቢያ ዓመት በመሆኑ የሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን 

የዝግጅት ምእራፍ ነው፡፡ 

በመሆኑም የዓመቱ ኣጠቃላይ ዓላማ በአንደኛው ስትራቴጂክ ዘመን የተገኙትን ስኬቶች በማጠናከር የነበሩንን ውስንነቶች 

በማስወገድ የኢንዳስትሪያላዜሽን ተልዕኮን በሙሉ ዓቅም ማከናወን የሚያችል ቁመና መፍጠር ይሆናል፡፡ 

22..    ዓላማውን ለማሳካት የተያዙ ግቦች፤ዓላማውን ለማሳካት የተያዙ ግቦች፤  

22..22  ግብ ኣንድ፡ግብ ኣንድ፡  የኣቅጣጫ ግልፅነት መፍጠርና ማጎልበት፡፡የኣቅጣጫ ግልፅነት መፍጠርና ማጎልበት፡፡  

በሁሉም ቁልፍ ባለድርሻ ኣካላት መካከል በብኢኮ ዓላማዎች፡ ተልዕኮዎች፣ የኣምስት ዓመቱ ስትራተጂክ ዕቅድና 

የሚከተላቸው ኣቅጣጫዎች የተመለከተ  የጋራ ኣስተሳሰብ መፍጠር የዓመቱ ዓላማ ለማሳካት መከናወን ያለበት ግብ ይሆናል፡፡ 

22..33  ግብ ሁለት፡ግብ ሁለት፡  በኣሰራርና በመመሪያ የመስራት ባህል ማሳደግ፡፡በኣሰራርና በመመሪያ የመስራት ባህል ማሳደግ፡፡  

የብኢኮ ምልኣተ ማሕበረሰብ በኣሰራርና በመመሪያዎች ብቻ የሚሰራ የኢንዱስትሪ ማሕበረሰብ እንዲሆን ማድረግን ወደላቀ 

ደረጃ ማሸጋገር ሁለተኛው የዓመቱ ግባችን ሲሆን፣ ይህ ግብ ቁልፍ ግባችን ነው፡፡ ቁልፍ ግብ ተደርጎ የሚወሰድበት ምክኒያት 

በሁሉም ግቦቻችን ዙርያ ይህ ግብ ትልቅ ሚና የሚጫወት መሆኑ ቀዳሚ ምክኒያት ነው፡፡ ሁሉም ግቦቻችን በኣሰራርና በመመሪያ 

የሚሰራ ተቋም በመገንባት ኣማኝነት ሊሳኩ የሚችሉ ናቸው፡፡ ከዚህ ኣልፎ መመሪያዎች ዓቅም የሚገነቡና ኣስተሳሰብ የሚቀርፁ 

ነመሆናቸው የግቦቻችን ማጠንጠኛ ሆነዋል፡፡  

22..44  ግብ ሶስት፡ግብ ሶስት፡  የመፈፀምና የቴክኖሎጂ ደረጃ ማሳደግ፡፡የመፈፀምና የቴክኖሎጂ ደረጃ ማሳደግ፡፡  

የመፈፀም ዓቅምንና የቴክኖሎጂ ብቃትን ወደ ከፍተኛ ደረጃ በማሸጋገር ለሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን 

የተሟላ የኢንጅነሪንግ ኢንዱስትሪ ቁመና ማጠናከር፡ የዓመቱ ሶስተኛ ግባችን ይሆናል፡፡ 

የመፈፀም ዓቅም ወደከፍተኛ ደረጃ ማሸጋገር በርካታ ተግባራትን ሊይዝ የሚችል ቢሆንም በቴከኖሎጂና በመፈፀም ዓቅም 

ዙርያ የላቀ ቱክረት ሰጥተን እንሰራለን፡፡ በሁለቱም የዓቅም ግንባታ መስኮች ኣሰራርና መመሪያዎች ቁልፍ ሚና ይጫወታሉ፡፡ 

በመሆኑም የዓቅም ግንባታ ስራችን የቁልፍ ግባችን ሌላው መገለጫ ይሆናል፡፡ 

22..55  ግብ ኣራት፡ግብ ኣራት፡  የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ማጠናቀቅ፡፡የተጀመሩ ፕሮጀክቶች ማጠናቀቅ፡፡  

የተጀመሩ የመንግስት የማምረቻ ፋብሪካዎችና የኤሌክትሪክክ ማመንጫ ፕሮጀክቶች በተሻለ ሁኔታና የጥራት ደረጃ 

ማፋጠንና ለፍፃሜ ማድረስ፡ ኣራተኛ ግባችን ይሆናል፡፡ 
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የመንግስት ፕሮጀክቶች ማፈጠንና ማጠናቀቅ በመፈኘም ዓቅም ግንባታ ማሳደግ የመረኮዘ ይሆናል፡፡ የመፈፀም ዓቅም 

ግንባታ ደግሞ የኣመራር ጥበብና የኣመራር ኣቅጣጫዎችን በትብቅ መከተልን የሚጠይቅ በመሆኑ፡ ፕሮጀክቶች ለስኬት ማብቃት 

የሚቻለው በመመሪያዎችና ኣሰራሮች ጥብቅ ባህል እንዲኖር በማድረግ ነው ማለት ይቻላል፡፡ 

22..66  ግብ ኣምስት፡ግብ ኣምስት፡  በጥንስስ የቆዩ ፕሮጀክቶች ማፋጠን፡፡በጥንስስ የቆዩ ፕሮጀክቶች ማፋጠን፡፡  

በጥንስስና በጅምር የቆዩ ፕሮጀክቶች በማፋጠን ኢኮኖሚው የሚፈልገውን እድገት ቀጣይነት ላይ ኣወንታዊ ድርሻ 

መጫወት፡ የሚል ግብ አምስተኛው የዓመቱ ግባችን ነው፡፡ በጥንስስና በጅምር የቆዩ ፕሮጀክቶች ማፋጠን ቀጣይነት ያለው 

የኢንዳስትሪ ልማት ለማስኬድ ኣይነተኛ ሚና ይጫወታል፡፡  

የእነዚህ ፕሮጀክቶች ስኬትም ዞሮዞሮ በኣሰራና መመሪያ የሚሰራ ተቋም፣ በመመሪያና በኣሰራር መስራት እንደባህል 

የሚከተል የኢንዱስትሪ ሕብረታሰብ ግንባታ የሚመሰረት ይሆናል፡፡ 

22..77  ግብ ስድስት፡ግብ ስድስት፡  ኣዳዲስ ፕሮጀክቶች ፕሮፖዛል ውሳኔ እነዲሰጣቸው ማድረግ፡፡ኣዳዲስ ፕሮጀክቶች ፕሮፖዛል ውሳኔ እነዲሰጣቸው ማድረግ፡፡  

የኣዳዲስ የማፋክቸሪንግና የፓወር ኢንዳስትሪ ፕሮጀክቶች ፕሮፖዛል ማቅረብና ሲፀድቁ በተሟላ መልኩ ተግባራዊ ማድረግ 

መጀመር፡ ስድስተኛው የዓመቱ ግባችን ተደርጎ ተይዟል፡፡ ኣዳዲስ ፕሮጀክቶች በጅምር በቆዩ ፕሮጀክቶች ላይ የሚደመሩና 

ተከታታይነት ያለው የኢንዳስትሪ ልማት ፕሮግራም ማስኬድ የሚያስችሉን ናቸው፡፡  

በኣንደኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ከተሰሩ የዝግጅት ስራዎች ኣንዱን መስክ የሚይዙ በመሆናቸውም የኣንደኛው 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ውጤቶች ናቸው፡፡ 

ይህም ሆኖ ለመንግስት ቀርበው ተቀባይነት ሲያገኙ ወደ ትግበራ ይገባሉ፡፡ በመንግስት ተቀባይነት እስካገኙ ድረስ በነባርና 

በጥንስስ በቆዩ ፕሮጀክቶች ተከታታይ ውጤት እንዲያመጡ የሚያስችል የኣመራር ኣቅጣጫ እንከተላለን፡፡ በይደር የሚቆዩ 

ከሆኑም የቴክኖሎጂ ክምችት ኣካል ተደርገው ቀጣይነት ባለው የማሻሻል ጥናት እንዲጠናከሩ ይደረጋል፡፡ በሁለቱም መልኮች 

ጥብቅ የሆነ የኣመራር ጥበብ መከተልን በፅናት ይሰራበታል፡፡ 

22..88  ግብ ሰባት፡ግብ ሰባት፡  የግል ዘርፉ በማምረቻዎች ግንባታና ባቤትነት ማስገባት፡፡የግል ዘርፉ በማምረቻዎች ግንባታና ባቤትነት ማስገባት፡፡  

የግል ባለሃብቱና የግል ዘርፉ ኣክሲዮን ማሕበራት በማምረቻ ፋብሪካዎች ግንባታና በባለቤትነት እንዲገቡ የሚያስቹሉ 

ፕሮጀክቶች መጀመር፡ የሚል ግባችን ከማናቸውም ጊዜ ይበልጥ ቱክረት የሚሰጠው የዓመቱ ግባችን ነው፡፡ መንግስት 

ያስቀመጠውን የግል ዘርፉ የኢኮኖሚው ሞተር የማድረግ ኣቅጣጫ ተግባራዊ ማድረግ የሚያስችለን የዓመቱ ግባችን ነው፡፡ 

በመሆኑም በኣገር ደረጃ የተቀመጠ የኢኮኖሚ ኣቅጣጫ የማክበር ተግባራዊ እርምጃ በመሆኑ መመሪያዎችንና ኣቅጣጫዎችን 

ተከትሎ የመስራት ባህል ያለው ተቋም መገንባት ከሚለው ቁልፍ ተግባራችን በትልቁና በቀጥታ የሚገለፅበት ነው፡፡ 

ከዚህ ኣልፎ ግቡን ለማሳካት የግድ ልንከተላቸው የሚገቡ መመሪያዎችና ተቋማዊ አሰራሮችም በመኖራቸው፣ በነሱ 

ኣማካኝነትም ተቋማዊ ዓቅም መገንባት ማጎልበት የሚቻል በመሆኑ በቁልፍ ግባችን ተግባራዊነት ሂደት ኣማካኝነት ሊሳካ ይችላል 

እንላለን፡፡ 
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22..99  ግብ ስምንት፡ግብ ስምንት፡  የየካፒታል መሳሪያዎች ምርት መጠን ከፍ ማድረግ፡፡ካፒታል መሳሪያዎች ምርት መጠን ከፍ ማድረግ፡፡  

የካፒል ማሽኖችና መሳሪያዎች የምርት እና እድሣት ስራዎችን ክንውን ቅልጥፍናና ምርታማነት ከፍ በማድረግ በመስኩ የገበያ 

ማረጋጋትን ኣወንታዊ ሚና መጫወት፡ መቻል የዓመቱ ስምንተኛ ግባችን ነው፡፡ ምርታማትና ቅልጥፍና የማሳደግ ግብ በኣመራር 

ኣቅጣጫዎች በተለይ ደግሞ ኣሳታፊ፣ ችግር ፈቺና መፍትሄ ኣፍላቂ የኣመራር ኣቅጣጫችንን በፅናት ተግባራዊ ማድረግ የሚጠይቅ 

ነው፡፡ 

22..1100  ግብ ዘጠኝ፡ግብ ዘጠኝ፡  ኣስተማማኝ የፋይናንስ ፍሰት እንዲኖር ማድረግ፡፡ኣስተማማኝ የፋይናንስ ፍሰት እንዲኖር ማድረግ፡፡  

የተረጋጋና ኣስተማማኝ የፋይናንስ ፍሰት ማስገኘት የሚያስችል የሽያጭና የገቢ ስራ በብቃት ማከናወንና በፋይናንስ ፍሰት 

ድክመት ምክኒያት ብኢኮ ከስራዎቹ እንዳይስተጓጎል ማስቻል፡ ዘጠነኛው ግባችን ተደርጎ ተይዟል፡፡ ኣስተማማኝ የፋይናንስ ፍሰት 

እንዲኖር ማድረግ ዞሮ ዞሮ በፋይናንስ ኣስተዳደር መመሪያዎቻችን የተቀመጡትን መርሆዎችና ፕሮሲጀሮችን ሂይወት ባለው 

መንገድ መፈፀም የግድ ይላል፡፡   

22..1111  ግብ ኣሰር፡ግብ ኣሰር፡  ልማታዊ ማሕበራዊ ሓላፊነት መወጣትን ማሻሻል፡፡ልማታዊ ማሕበራዊ ሓላፊነት መወጣትን ማሻሻል፡፡  

ማሕበራዊ ሓላፊነትን በላቀ ደረጃ በማከናወን የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት የሚያሳልጡ ፕሮግራሞች መደገፍ፡ ኣስረኛው 

የዓመቱ ግባችን ይሆናል፡፡ ማሕበራዊ ሓላፊነት የመንግስት የኢኮኖሚ ኣቅጣጫ ጉደይ ነው፡፡ የልማታዊ የኢኮኖሚ ኣቅጣጫ 

ማክበር መሰረት በመሆኑ ከማናቸውም ኮርፖሬት ፕሮፖጋንዳዎች በተለየ መልኩ በፅናት ተግባራዊ የሚደረግ ግብ ይሆናል፡፡ 

33..  የየበጀት በጀት ዓመቱ ግቦችዓመቱ ግቦች  ለማሳካት የሚከናወኑለማሳካት የሚከናወኑ  ተግባሮችተግባሮች  

33..11  የኣቅጣጫ ግልፅነት የየኣቅጣጫ ግልፅነት የመፍጠር መፍጠር ግብ ለማሳካት ግብ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራትየሚከናወኑ ተግባራት  

33..11..11    በብኢኮበብኢኮ  ዓላማዎችናዓላማዎችና  ኣቅጣጫዎችኣቅጣጫዎች  ላይላይ  የመንግስትየመንግስት  ማጠናከርያማጠናከርያ  ኣቅጣጫኣቅጣጫ  ማግኘትማግኘት  

ኣጠቃላይ የኣቅጣጫ የሚፈጥር መድረክ ለመጀመር ሲባል በቅድሚያ የብኢኮ ዓላማዎች፣ ተልዕኮዎች፣ የውስጥ ፖሊሲ 

ኣቅጣጫዎች በሚመለከታቸው የመንግስት ኣካላትና የተቆጣጣሪ ባለስልጣኑ የሚመድባቸው መንግስታዊ ኣካላት ታይተው፡ 

የውሳኔ ኣቅጣጫ እንዲሰጣቸው ማድረግ ቀዳሚ ተግባራችን ይሆናል፡፡ 

33..11..22  የብኢኮየብኢኮ  ዓላማዎችናዓላማዎችና  ተልዕኮዎችተልዕኮዎች  በተመለከተበተመለከተ  የጋራየጋራ  ኣስተሳሰብኣስተሳሰብ  መፍጠርመፍጠር  

ብኢኮ የተቋቋመባቸው ዓላማዎችና ተልዕኮዎች በሚገባ ተተንትነውና ተብራርተው በብኢኮ ኣመራርና ማሕበረሰብ ዘንድ 

እንዲታወቁ ማድረግ ሁሌም ሊሰራበት የሚገባ ቢሆንም በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ይበልጥ በጥልቀት 

እንዲታወቁ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ከዓላማዎችና ተልዕኮዎች ማብራሪያ ኣብሮ ብኢኮ የሚከተላቸው ኣቅጣጫዎችም በእምነት 

እንዲጨበጡ ይደረጋሉ፡፡ 
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ከዚህ ጋር ተያይዞም ከብኢኮ ጋር የሚሰሩ ኣገር በቀል ኩባኒያዎች በዚህ የዓላማዎችና ተልዕኮዎች ኣጀንዳ ዙርያ በቂ መረጃና 

ዕውቀት እንዲኖራቸው ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ከልማታዊ የኢንዳስትሪ እድገት ኣንፃር ልንገነባው የሚጠበቅብን ተመጋጋቢና 

ተደጋጋፊ የኢንዳስትሪ ኢኮኖሚ በብኢኮ ተልዕኮና ኣቅጣጫዎች ኣማኝነት በተባባሪ ኩባያዎች ዘንድ እንዲጨበጡ ማድረግ 

ይጠይቃል፡፡ 

33..11..33  ኣሰራርናኣሰራርና  መመሪያዎችንመመሪያዎችን  ኣሻሽሎኣሻሽሎ  ማፅደቅማፅደቅ  

ባለፉት አምስት ዓመታት ስራ የተመራንባቸው አሠራሮችና አደረጃጀት በመሠረቱ ለምንከተለው የአመራር አቅጣጫ 

የተመቹና ከአመራር አቅጣጫዎቻችንና መርሆዎቻችን የተቀረፁ ናቸው፡፡ ይህም ሆኖ አሁን ባለው ዕድገትና መድረኩ 

በሚጠይቀው ፈታኝ ተልዕኮን የመፈፀም ደረጃ መሻሻልና መጐልበት አለባቸው፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ በአንደኛው የልማትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመን ያካበትናቸውን እውቀቶችና ተመክሮዎችን አካተው እንደ አዲስ እንዲዘጋጁ ይደረጋሉ፡፡ ተቋማዊ 

ዕውቀቶቻችን /Organizational memory/ በተቻለ መጠን ያካተቱ እንዲሆኑም ይደረጋሉ፡፡ እነዚህ የአመራር አቅጣጫዎች 

በብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ ታይተው ዳብረውና ተስተካክለው እንዲፀድቁ ይደረጋሉ፡፡  

በመሆኑም በ2008 በጀት ዘመን አሠራርና አደረጃጀታችንን አሻሽለን ማጠናቀቅ አለብን፡፡ በቅድሚያም የአመራር ፖሊሲ 

አቅጣጫዎቻችን ዳብረውና ተሻሽለው በብኢኮ ስራ ኣመራር ቦርድ እንዲፀድቁ ይደረጋል፡፡ ከዚህ ቀጥሎም የውስጥ ኣሰራሮችና 

ኣደረጃጀት በተመሳሳይ ሁኔታ እንዲፀድቁ ይደረጋሉ፡፡ 

33..11..44  ስትራተጂክስትራተጂክ  ዕቅድዕቅድ  ማፀደቅማፀደቅ  

የብኢኮ የፖሊሲ ኣቅጣጫዎችና መመሪያዎች ኣቅጣጫ ተሰጥቷቸው እንዲፀድቁ ከተደረጉ በኋላ ብኢኮ በሁለተኛው 

የእድገትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ተግባራዊ የሚያደርገው ስትራተጂክ ዕቅድ ለስራ ኣመራር ቦርድ ቀርቦ የስራ ኣመራር ቦርዱ 

በሚሰጠው ውሳኔ መሰረት እንዲፀድቅ ይደረጋል፡፡ 

33..11..55  በስትራተጂክበስትራተጂክ  ዕቅዱዕቅዱ  ዙርያዙርያ  የጋራየጋራ  ኣስተሳሰብኣስተሳሰብ  መፍጠርመፍጠር  

የብኢኮ ስራ ኣመራር ቦርዱ የሚያጠድቀው ስትራተጂከ ዕቅድ በቅድሚያ በብኢኮ ማሕበረሰብ እንዲታወቅ፣ 

እንዲታመንበትና ከየኢንዳስትሪው ሁኔታ እንዲዳብር ይደረጋል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ ከብኢኮ ጋር ኣብረው የኢንዳስትሪ ልማቱን 

ያናውናሉ ተብለው የሚታመንባቸው የመንግስትና የግል ዘርፉ ኩባኒያዎች ጋር ውይይት ይደረግበታል፡፡ በዚህ ኣማካኝነትም 

የስትራተጂክ ዘመኑ ዓላማዎችና ግቦች የጋራ ኣስተሳሰብ ይፈጠራል፡፡ 

33..22  በአሰራር የመስራት ባህል መገንባትበአሰራር የመስራት ባህል መገንባት  ቁልፍ ተግባርቁልፍ ተግባርን ለማን ለማሳሳካት የሚከናኑ ተግባራትካት የሚከናኑ ተግባራት  

በግብ ሁለት የተያዘው ቁልፍ ተግባር ብኢኮ በአሰራርና በመመርያ የመስራት ባህል ያለው ኮርፖሬት አካል እንዲሆን 

ማድረግ ይሆናል፡፡ በዚህ ግብ መሰረት የሚከናወኑ ደግሞ የሚከተሉት ተግባራት ይሆናሉ፡፡  

በስራ አመራር ቦርድ የፀደቁት የአመራር አቅጣጫዎች በስልጠና መልክ በጥልቀት እንዲታወቁ ይደረጋሉ፡፡ በስልጠናው 

ሂደት የሚቀርቡ የማሻሻያ ሐሳቦችን ጨምሮ የስልጠናው ውጤትና እድገት ለስራ አመራር ቦርድ ሪፖርት ይደረጋሉ፡፡  
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በስልጠናው መልክ የሚወርዱት የአመራር አቅጣጫዎች በያንዳንዱ የስራ ኃላፊ አማካኝነት ተግባራዊ እንዲሆኑ እና ስራ ላይ 

እንዲውሉ የማድረግ ስራም ሶስተኛው የቁልፍ ተግባሩ አንድ ስራ ነው፡፡ ይህ ስራ ዋነኛው የቁልፍ ተግባሩ ማስፈፀምያ ተግባር 

ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞ በየደረጃው ያለ አመራር የስራ አመራር አቅጣጫዎቹን ተግባራዊ ከማድረግ አኳያ የሚያጋጥሙ 

ዕንቅፋቶችና ማነቆዎችን በመለየት መፍትሔ የመቅረፅና ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነት አለው፡፡ ዞሮ ዞሮ መፍትሔዎቹ የጠራና 

ጠንካራ አመለካከት መቅረፅ ቀዳሚ ይሆናል፡፡ ከዚህ ጋር አብሮ ዝርዝር ማስፈፀምያ መመርያዎች ማዘጋጀት፣ ይህንን ተግባራዊ 

ማድረግ የሚያስችል አደረጃጀት መፍጠርና፣ መመርያዎችን ተፈፃሚ የሚያደርግ የብዙሃን እንቅስቃሴ መምራት ነው፡፡  

የብኢኮ ከፍተኛ አመራር ኮሚቴም በመደበኛነት የቁልፍ ተግባሩን አፈፃፀም በመገመገም ማነቆዎቹን በመለየት 

መፍትሔዎችን ቀርፆ ተፈፃሚ እንዲሆኑ የማድረግ ስራ ይሰራል፡፡ የብኢኮ የዓመቱ ቁልፍ ተግባርም ይህ ይሆናል፡፡  

ከዚህ በመነሳት የብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ የቁልፍ ተግባሩ ዕድገትና ውጤት እየገመገመ የማዳበርያ አቅጣጫዎች ይሰጣል 

ተብሎ ይታመናል፡፡ የብኢኮ እድገትና ስኬት የሚወሰነው በዚህ የቀልፍ ተግባር ውጤትና ስኬት በመሆኑ የብኢኮ ስራ አመራር 

ቦርድም ፕሮጀክቶቹን የሚያሳካበት ዋነኛው ቱክረቱ የቁልፍ ተግባሩ አፈፃፀምና ስኬት በዋናነት በአቅጣጫ በመምራት የሆናል፡፡ 

ራሳቸው መመርያዎቹም የስኬት ማስገኛ አቅጣጫዎች ሆነው ያገለግሉታልና፡፡ 

33..33  የየመፈፀምመፈፀም  ዓቅምንዓቅምን  ወደላቀ ደረጃ የማሸጋገር ወደላቀ ደረጃ የማሸጋገር ግብ ግብ ላማካት የሚከናወኑ ዋናዋና ላማካት የሚከናወኑ ዋናዋና ስራዎችስራዎች  

33..33..11  የሰውየሰው  ኃይልኃይል  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  ስራዎችስራዎች    

የሰው ኃይል ዓቅም ግምባታ ዋናው ስራ ከላይ የተገለፀው ቁልፍ ተግባር ሆኖ በዚህ ተመስርቶ የሚከናወኑ የሰው ኃይል 

ዓቅም ግምባታ ስራዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፡፡ 

ብኢኮ የአገራችንን የኢንዱስትሪ ልማት በተለይ ደግሞ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማትን እንዲያሳካ ዋነኛ ሃብቱ 

የሚሆነው የሰው ሃብቱ ነው፡፡ አጠቃላይ መርሁ ይህ ሆኖ የሰው ሃብቱ ደግሞ በእውቀት የመጠቀ፣ በችሎታ የተካነ፣ በአስተሳሰብ 

የበሰለ ሆኖ መገንባት አለበት፡፡ ስለዚህም ብኢኮ የተሰጡትን ኃላፊነቶችና ተልእኮዎችን ለማሳካት ዋነኛ ኢንቨስትመንቱ በሰው 

ሃብት አቅም ላይ ያተኮረ ማድረግ፡ በአቅም ግንባታ ረገድ የሚከተለው ዋነኛ አቅጣጫ ይሆናል፡፡  

በስራ ላይ የተሰማራው የሰው ሃብትም በእውቀት የመጠቀ በችሎታ የተካነና በአስተሳሰብ የበሰለ ሆኖ ይቀጥል ዘንድ 

ቀጣይነት ያለው ስልጠናና የስራ ኣፈፃፀም ስልት ላይ የተመሰረተ የብቃት ግንባታ ይከናወናል፡፡ በዚህ መሰረት በቅድሚያ በቁልፍ 

ተግባር የገለፅነውን አሰራሮችን በጥልቀት አውቆ የስራ መመርያው እንዲያደርጋቸው ይደረጋል፡፡ በዚህ ላይ በየስራ መስኩ 

የሰርቲፊኬሽን የሞያ ስልጠናዎች ይከናወናሉ፡፡ 

33..33..11..11  የአመራርየአመራር  አቅምአቅም  ግንባታግንባታ  

በአመራር ዓቅም ዙሪያ በተለይ ደግሞ ስራን በመምራት ያለንን ውስንነት የምንቀርፍበት ስራ የምንሰራበት በዚሁ በ2008 

በጀት ዓመት በመሆኑ የብኢኮ ቁልፍ ተግባር የአመራር ዓቅም ግንባታ ማሳደግ ላይ በማተኮር በየደረጃው ያለ አመራር 
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በኢንዱስትሪያል ኢኮኖሚክስ፣ በፕሮጀክት ማናጅመንት፣ በቴክኖሎጂ ማናጅመንት፣ በኢንዱስትሪያል ማናጅመንት፣ በሰው ኃይል 

አመራር፣ በማተሪያልና ሃብት ማናጅመንት አጫጭር ኮርሶችና ከፍተኛ ትምህርት እንዲማር ይደረጋል፡፡ 

በዚህ መሰረትምበሁሉም የአመራር መስኮች የተደራጁና ደረጃቸውን የጠበቁ ብሎም የአ.ፌ.ዲ.ሪ መንግስትን አስተሳሰብ 

በሚያንጸባርቅ መልኩ የተቀረጹ ልዩ ልዩ ስልጠናዎችን የተደማሪነትና ተከታታይነት ያላቸው ውጤት ማምጣት በሚያስችል 

መልኩ በመቅረጽና በማስኬድ ብሎም እያንዳንዱን አመራር በየመስኩ ሰርቲፋይ በማድረግና የሰለጠነውን ስልጠና በቀጣይነት 

መስጠት የሚያስችለው ዓቅም እንዲኖረው በማድረግ ላይ የተመሰረተ ስራን በመስራት የብኢኮን ጠቅላላ አመራር የስራ አመራር 

ዓቅም ለማሳደግ ይሰራል፡፡ በዚህም ሂደት እያንዳንዱ አመራር ስራን ከመምራት ባሻገር በአሰልጣኝነትም እንዲያገለግል በማድረግ 

በህይወቱ ያገኘውን ተሞክሮና ልምድ ለወጣቱ ትውልድ የሚያካፍልበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር ላይ ያተኮረ ስራ ይሰራል፡፡ 

33..33..11..22  ትምህርትትምህርት  ስልጠናስልጠና  በተጠናከረበተጠናከረ  መንገድመንገድ  ማከናወንማከናወን  

ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ቀጣይ የኢንዳስትሪ ልማት አቅጣጫዎችና ሂደቶችን በመተንበይ የሚገጥመውን 

ክፍተት መሙላጥ የሚያስችሉ አዳዲስ ትምህርትና ስልጠናዎችን በጥናት በተመሰረተ ሁኔታ በቀጣይነት ይሰጣል፡፡ እነዚህ 

ትምህርትና ስልጠናዎች በአጠቃላይ በቴክኒክ መስኩና በአመራር ዓቅም ግንባታ ዙሪያ የሚያጠነጥኑ ሲሆን በበጀት አመቱ ግብ 

የሚያደርጉትም ሰልጣኝ ተማሪው የአፈጻጸም ብቃቱን ከፍ ከማድረግ በተጨማሪ የሚሰሩ የመመረቂያ ጽሁፎች ለኢንዳትሪ ልማት 

በግብአትነት ሊያገለግሉ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ መፍጠር ጭምር ነው፡፡  

ይህም ማለት የመመረቂያ ጽሁፎች ትኩረት ከመመረቂያ ጽሁፍነት ባሻገር የተቋምና የሃገር ችግር መፍታትን መሰረት ያደረገና 

ከዚህም በላይ የፖሊሲ ቀመሮች ጭምር ማመላከት እንዲችሉ ማድረግ ላይ ያለመ ነው፡፡ ይህንም ታሳቢ በማድረግ በተለያየ 

የአመራር ደረጃ ለሚገኙ የብኢኮ አመራሮች የተለያዩ ተከታታይ ትምህርቶችን በ2008 በጀት ዓመት የትምህርት ፕሮግራም ለ75 

በኢንጂነሪንግና በቴክኒክ መስክ የትምህርት እድል ይሰጣል፡፡ በዝርዝር ለማስቀመጥ ለ20 ተማሪዎች በኢንጂነሪንግ መስክ 2ኛ 

ዲግሪ በመከላከያ ኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ማስተማር ፤ ለ15 ተማሪዎች በኢንጂነሪንግ መስክ ውጭ ሀገር(በዩክሬን) በ2ኛ ዲግሪ 

በመላክ ማስተማር እና ለ40 ተማሪዎችን በቴክኒክ መስክ ከደረጃ 3 እስከ5 በሜ/ጀ/ሙ/ቡሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ማስተማር በእቅድ 

ተይዟል፡፡ 

የርቀት ትምህርትን በተመለከከተ የብኢኮ አመራሮችን የመምራት፣ የማደራጀትና የማስተባበር አቅማቸውን ለማጎልበት 

ሊረዱ በሚችሉ የትምህርት መስኮች ላይ ለ20 አመራር በ2ኛ ዲግሪ በርቀት ትምህርተ እንዲከታተሉ የሚደረግ ሲሆን የተለያዩ 

አጫጭር ስልጠናዎችን አቅም በሚገነባ መልኩ እና በሚደረገው የስልጠና ፍላጎት ዳሰሳ መሰረት ያሉትን የአቅም ክፍተቶች (Gap) 

በመለየት ለ11,713 አመራሮችንና ሙያተኞችን በተለያዩ የሙያ ዘርፎች የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች ይሰጣሉ፡፡ 

33..33..11..33  የማዕረግናየማዕረግና  የኃላፊነትየኃላፊነት  እድገትእድገት  ማከናወንማከናወን  

ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የማዕረግ ዕድገትና ሃላፊነት የግንባታ መድረኮች ናቸው ብሎ ያምናል፡፡ በዚህም 

መሰረት በጥሩ አፈጻጸማቸውና በጥሩ ስብዕናቸው እንዲሁም በአመራር ብቃታቸው ጎልተው ለሚታዩ የተቋሙ ሰራተኞች 

የማዕረግና የሃላፊነት ዕድገት ይሰጣል፡፡ ይህ አሰራር በቀጣይነትም የሚሰራበት ሆኖ የአመዛዘን ስርዓቱ ግን በአሰራርና በጥብቅ 
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ምዘናዎች የተደገፈ እንዲሁም በአባላት መካከል ገንቢ የውጤት፣ የስኬትና የዕውቀት የውድድር መንፈስ ሊፈጥር በሚችል መልኩ 

በመቅረጽ ይሆናል ፡፡  

በዚህ መሰረትም በሥራ አፈፃፀማቸዉ የተሻሉትን በመገምገም ለ2335 ሲቪል ሰራተኞች በኮርፖሬሽናችን ስታፍና 

ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚደረግ የደረጃ እድገት፣ የሙያና ኃላፊነት ክፍያ፣ የማዕረግና እርከን፣ የስራ አፈጻጸም መመዘኛ ስራዎች 

እንዲሁም የአገልግሎት ሜዳይና ሪቫን ከነማበረታቻ ገንዘቡ በተቀመጠው ደንብና መመሪያ መሰረት ያለምንም መንጠባጠብ 

በወቅቱ ይፈፀማል።  

33..33..11..44  የምርትየምርት  ኃይልኃይል  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  ማከናወንማከናወን  

የምርት ኃይሉ በየስራ መስኩ ስለጂኦሜትሪክና ሊኒያር አክዩሬሲ፣ ስለ ኤስቴቲክ ቫልዩ፣ ምርት ጥራት ማሻሻል፣ ዲዛይን 

ማንበብና መተርጐም፣ ችግር አፈታትና መፍትሔ ማፍለቅ በአጫጭር ኮርሶች እንዲሰለጥን ይደረጋል፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በሙያ 

መስኩ የማሻሸያ ስልጠናዎች እንዲሰጡት ይደረጋል፡፡ ከዚህ ውጭ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገቡ እየተመለመሉ ወደ ከፍተኛ 

ትምህርት እንዲገቡ ይደረጋሉ፡፡ 

33..33..11..55  የሠውየሠው  ኃይልኃይል  ፍላጐትፍላጐት  ማሟላትማሟላት  

ብኢኮ ባለፋት 5 ዓመታት ውስጥ በርካታ የሰው ኃይል የጨመረ በመምጣቱ በወሳኝ ሓብቱ ላይ ጥሩ እርምጃ ሄዷል ማለት 

ይቻላል፡፡ በተለይ ደግሞ ኮር የሰውሓብቱ የተፈጠረ መሆኑ በግምገማም ታይቷል፡፡ ይህም ሆኖ ኣብዝሓ ሓይል /ክሪቲካል ማስ/ 

የመገንባት ስራው ይበልጥ ሊሰራበት ይገባል፡፡ በዛው ልክ በየጊዜው በርካታ ፋብሪካዎችና፣ የማምረቻ ፕላንቶችና ፕሮጀክቶችን 

እያስፋፋና እየሰራ በመሆኑ በቀጣይነትም ተጨማሪ የሰው ኃይል ያስፈልገዋል፡፡ በዚህ መሰረትም በ2008 በበጀት አመት ውስጥ 

በተለያዩ የሙያ መስኮች እስከ 7500 የሚደርስ የሰው ሃይል በምልመላና በቅጥር የሚሟላ ይሆናል፡፡ ይህ ቁጥር ሊቀንስ 

የሚችልበት ቅድመ ሁኔታ ኣለ፡፡ ለመንግስት ቀርበው እነዲፀድቁ የሚጠበቁ ፕሮጀክቶች በተሟላ ይሁን በከፊል በይደር የሚቆዩ 

ከሆነ ቀጥሩ የማይናቅ የሰውሃይል ሊቀነስ ይችላል፡፡ የሰው ሃብቱ ደረጃ በደረጃ ማስገባት የሚያስፈልግበት ዋናው ምክኒያት 

ለግንባታ ካለው ጠቀሜታ መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ ከተለዋዋጭ ሁኔታዎች ጋር ለማጣጣምም በጎ ጎን ይኖረዋል፡፡ 

ይህ ኣብዝሓ በኣንድ ወቅት ሳይሆን ደረጃ በደረጃ የሚሰራ በመሆኑ ቢያንስ ቢያንስ በኣራት ዙሮች የሚከናወን ነው፡፡ 

እያዳንዱ ዙር ጥራት ባለው የምልመላ መስፈርቶች፡ በስልጠናና የግንባታ ስራዎች የተከናወነ መሆኑን በማረጋገጥ፣ ከኣንዱ ዙር 

የተገኘ ተመክሮን ወደሌላው በማሸጋገር የሚሰራ ይሆናል፡፡  

የሚቀላቀለው የሰውሓይልም በመመሪያችን እንደተገለፀው ኣመለካከትና ባህልን የሚያሸጋግሩ ነባር ሰራተኞች ኣንድ 

ለኣምስት ኣንድ ለሶስት እና ኣንድ ለቡድን በሚል ኣመዳደብ የግንባታ ሚናቸው እንዲጫወቱ የሚያደርግ የተሟላ የቅጥር ስራ 

ይሆናል፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ በየጊዜው በሚፈጠሩ የሰው ሃይል ፍላጎትና ጉድለት መሰረት በማድረግ ወቅታዊ ማስተካከያዎች 

እንደሚኖሩ ታሳቢ ይደረጋል፡፡ 



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ46 

 

ከሰው ሓይል ቅጥሩ ተቀናጅቶና ጎን ለጎን የሚሰራ ሁለት ተግባር ይኖራል፡፡ ኣንደኛ የሚጨመረው የሰው ሓብት የተመቸ 

የስራ ኣካባቢና የኑሮ ሁኔታ እንዲኖርው ማድረግ ኣሰራርን ተከትሎ ማከናወን ነው፡፡ ይህ ስራ የሎጂስቲክስ፡ የመመገቢያ፣ 

የማረፊያ፣ የትራንስፖርትና የሕክምና ኣገልግሎቶችን ማሻሻል ያካትታል፡፡ ሁለተኛ የክህሎት እና የስልጠና ማዕከላትን ደረጃ 

በደረጃ ማስፋፋትና ማሻሻል ይሆናል፡፡ እነዚህ ስራዎችም የቅጥሩ ኣካል ተደርገው ጥብቅ ክትትል ሊደረግባቸው ይገባል፡፡ 

33..33..22  የቴክኖሎጂየቴክኖሎጂ  ሽግግርናሽግግርና  የምርምርናየምርምርና  ልማትልማት  ስራዎችስራዎች  ማከናወንማከናወን  

በምርምር ኢንጅነሪንግ ዲዛይን ኣማካኝነት የተከማቹ የዲዛይንና የምርት ሜትዶሎጅ አቅም ከአገር በቀል አጋሮች ጋር አብሮ 

በመስራትና በማሰልጠን የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራ መስራት ኣንዱ የቴክኖሎጂ ሽግግር ስራ ይሆናል፡፡  

የብኢኮ የሰው ኃይል በቴክኖሎጂ ማብቃት፣ በምርምር የተደገፈ አገራዊ የኢንጂነሪንግ አቅም በመገንባት በቴክኖሎጂ 

የተመሰረት ስራዎች መስራት፣ ፕሮጀክቶችን የዲዛይን ስራ እስከ ዝርዝር የዲዛይን ስራ በማከናወን ቀጣይነት ያለው እድገት 

ማረጋጥም በተጠናከረ መንገድ የሚሰራበት የቴክኖሎጂ ተግባር ይሆናል፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ በቴክኖሎጂ ንድፍና በተግባር በመተርጎም መካከል ጥብቅ ዝምድና ለመፍጠር በኢንደስትሪዎች እና 

በሳይት የኢንጂነሪንግ ዲዛይን እና የኢንጂነሪንግ ሱፐርቪዥን ስራዎች መስራት፣ ስልጠናዎች በመስጠት በቴክኖልጂ የማብቃት 

ሥራዎች መስራት፣ የሚሉት የቴክኖሎጂ ዓቅም ግንባታ ዋናዋና ስራዎች ሆነው ተግባራዊ ይደረጋሉ፡፡ 

ከእነዚህ ዋናዋና ስራዎች በተቀናጀ መንገድ በሁሉም የቴክኖሎጂ ሽግግርና የልማት ስልቶች ኣማካኝነት ቴክኖሎጂን 

የማሸጋገር ተግባር የቴክኖሎጂ ስራችን ቁልፍ ተግባር ተደርጎ ይሰራበታል፡፡ 

33..33..33  የኢንዱስትሪየኢንዱስትሪ  ዩኒቨርሲቲዩኒቨርሲቲ  ትስስርንትስስርን  ማጠናከርማጠናከር  

ብኢኮ በኢንጅነሪንግ ዘርፉ እያካሄደው ያለውን ስራ ሃገራዊ ከማድረግ አኳያ ከዩኒቨርሲቲዎችና የትምህርት ማዕከላት ጋር 

ትስስር በመፍጠር የመግባቢያ ስምምነት ከመፈረም እስከ ተግባራዊ ስራዎች በመሸጋገር በዘርፉ ከፍተኛ የምርምርና የቴክኖሎጂ 

ልማት የማስፋፋት ሁኔታ ለመፍጠር የጀመረውን እንቅስቃሴ በተጠናከረ መልኩ ይቀጥልበታል፡፡ 

33..33..44  የፋይንስየፋይንስ  መዋቅርናመዋቅርና  አሰራአሰራርር  ዘመናዊናዘመናዊና  ቅልጥፍናቅልጥፍና  ያለውያለው  ማድረግማድረግ  

የፋይናንስ አደረጃጀት፣ ፕሮሲጀርና ትግበራ የኮርፖሬሽኑን የስራ ስፋትና እድገት በሚመጥን ደረጃ የማሻሻል ለውስጥና 

ለውጭ ደንበኛ የተቀላጠፈ አገልግሎት የሚሰጥ በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ የተደገፈ ለአመራር ወቅታዊ የፋይናንስ መግለጫና 

ትንተና ማቅረብ የሚችል ማድረግ ቁልፍ የ2008 የፋይናንስ ግብ ይሆናል፡፡ 

33..33..55  የማተሪያልየማተሪያል  ማኔጅመንትማኔጅመንት  ኣሰራርኣሰራር  ይበልጥይበልጥ  ዘመናዊናዘመናዊና  ቀልጣፋቀልጣፋ  ማድረግማድረግ  

ብኢኮ በሁለተኛው ስራቴጂክ ዘመን ለመፈፀም ካቀዳቸው ግቦች አንፃር የሳፕላይ ቸይን ማኔጅመንት ስራችን በእጅጉ 

ቀልጣፋና ዘመናዊ መሆን እንዳለበት ያመላክታል፡፡ 
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በዚህ መሰረትም እየሠራ ላለው የምርትም ይሁን የፕሮጀክት ብሎም የአገልግሎት ሥራዎች መቀላጠፍ ወሣኙን ድርሻ 

የሚወጣው የሎጀስቲክስና ሠፕላይ ስራ በመሆኑ ይህንን በማዘመን ሥራ ወሣኝ እንደሆነ በማመን እንዲሁም ምርትና 

ምርታማነትን ማሣደግ ላይ ያለውን ትልቅ ፋይዳ ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣይነት ቅልጥፍናውንና ዘመናዊነቱን የማሳደግ 

ሥራ ይሠራል፡፡  

በመሆኑም በ2008 በጀት አመት ቅድሚያ የሚሰጠው የአደረጃጀትና የአሰራር ማሻሻያዎች ስራ ሲሆን በትራንስፖርት ዘርፉ፣ 

በሠፕላይ ቼይን፣ በግዢ፣ በንብረት አያያዝና ዶክመንት አያያዝ እንዲሁም አገልግሎት አሠጣጥ ላይ የአቅም ግንባታ ስልጠናዎች 

ይሠጣሉ ፡፡ ዝርዝር ስራዎቹም እንደሚከተለው ቀርቧል፡፡ 

1) የኢንዱስትሪዎችንና የፕሮጀክቶችን የአቅርቦት ፍላጎትና ስምምነት መሰረት በማድረግ የባንክ ሂደቶችን፣ የኢንሹራንስ 

ሽፋን መግባትና የጉምሩክ ስነስርዓት በማስፈጸምና በማጓጓዝ፣ በውል ስምምነቱ መሰረት ወደ የሚፈለግበት ቦታ 

ማድረስ፣  

2) ኮንትራት የተገባላቸውና ከውጭ ተገዝተው የሚመጡ ንብረቶች ከባለድርሻ አካላት ጋር በመነጋገር በባህር፣ በአየርና 

በየብስ ትራንስፖርት የማጓጓዝ ስራ ማከናወን፣  

3) በመልቲ ሞዳልና በዩኒ ሞዳል የሚጓጓዙ ንብረቶች ወደ ቦንዲድ ዌርሃውስ ወይንም አስቀድሞ የጉምሩክ ትራንዚት ስራ 

በማከናወን በቀጥታ ወደ ፕሮጀክቶችና ኢንዱስትሪዎች ተጓጉዘው እንዲደርሱ የሚያስችል የተሻለ አሰራርና አቅም 

መገንባት፣  

4) በጊዚያዊነት እየተጠቀምንበት ያለውን የቢሾፍቱ የቦንድድ ዌርሃውስ አሰራርና የማቴሪያል ማኔጅሜንት ፕሮሰስ ዲዛይን 

በማድረግ ዘመናዊ የንብረት ገቢና ወጪ ስርኣት በስራ ላይ ማዋል፣  

5) በሞጆ በጅምር ያለውን የቦንድድ ዌርሃውስ ግንባታ በማጠናቀቅና ዘመናዊ የቦንድድ ዌርሃውስ አሰራር ስርአት ዲዛይን 

በማድረግ ስራውን ማስጀመር፣  

6) አስፈላጊው የባንክ ሂደት ተከናውኖላቸው /ኤሊሲ ተከፍቶላቸው/ ከውጭ አገር ተጓጉዘው በጅቡቲና በቢሾፍቱ ቦንድድ 

ዌርሃውስ የሚገኙ ንብረቶችን ወደ ተጠቃሚ ለማድረስ ከባንክ ዶኩሜንታቸው እንዲዎጡ ማስደረግ ለታለመላቸው 

ዓላማ እንዲውሉ በማስቻል የተጠቃሚን የደንበኛን ፍላጎት ማሟላት፣  

7) ከውጭ በባንክ በኩል ኤሊሲ ተከፍቶላቸውና የግዥ ሂደታቸው የተጠናቁ የተለያዩ ግዥዎች ከገቢዎችና ጉምሩክ 

ባለስልጣን ዲክሌራሲዎን እንዲበተን በማስደረግና ለብሄራዊ ባንክ በማቅረብ የማወራረድ ስራ ማከናወን፣  

8) ዘመናዊና የተሻሻለ የሰፕላይ ቼይን ማጅመንት በመቅረጽ በአጠቃላይ የአቅርቦቱን ሂደት የተቀላጠፈ በማድረግ ክፍሎች 

በወቅቱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማስቻል፣  

9) በሰፕላይ ቼይን ውስጥ ተዋናይና ደንበኛ ለሆኑት ለሁሉም አካላት /በባንክ ኤሊሲ አከፋፈት፣ በትራንዚትና የጉምሩክ 

ስርኣት አጠባበቅ/ የአቅም ማጠናከሪያ ስልጠና በመስጠት የተቀላጠፈ የሰፕላይ ቼይን አሰራርን ተግባራዊ ማድረግ፣  

10) የየብስ ትራስፖርት ፍሊት ማኔጅማንት በማቋቋም ዘመናዊና በአይቲ የተደገፈ የትራስፖርት አገልገሎት ስርአት 

በመዘርጋት ዘመናዊ የክትትልና የቁጥጥር ስርኣትን ተግባራዊ ማድረግ፣  
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11) በበጀትና በጥናት ላይ የተመረኮዘ የግዥ ስርዓት ተግባራዊ ማድረግ፣  

12) የመንግስት ፕሮጀክቶች በወቅቱ የአቅርቦት አገልገሎት እንዲያኙ ማስቻልና በታቀደላቸው የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ 

የሚጠናቀቁበትን ሁኔታ የሎጂስቲክስ ድጋፍ ማድረግ፣  

13) ከሚመለከታቸው የባለድርሻ አካላት ማለትም ከባንክ፣ ከገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን፣ የማሪታይም ባለስልጣን 

የሺፒንግ ላይን እና ከኢትዮጵያ የመንገድ ባለስልጣን ወዘተ… መስሪያ ቤቶች ጋር ያለን ግንኙነት የተሳለጠ እንዲሆን 

ማስቻል፣ 

33..33..66  የሴቶችየሴቶች  አአቅምቅም  ግንባታግንባታ  ስራዎችስራዎች  ማከናወንማከናወን  

የኮርፖሬሽኑ ሴቶች ያላቸውን ብቃትና ክህሎት በማዳበር ለተልኳቸው ብቁ በማድረግ ተሳታፊነታቸውና ተጠቃሚነታቸው 

ከፍ ማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት በእቅድ ተይዞ ይሰራበታል፡፡  

በዚህ መሰረትም የወንዶችና የሴቶች የአመለካከት ጥራት ለማምጣት በስርዓተ ጾታ እና በስነ- ልቦና ስልጠና ለ2,880 

ሰራተኞች ሥልጠና መስጠት ፤ የብኢኮን የሴቶች ተሳትፎ አሁን ካለው ከ5,255ወደ5,781ከፍ እንዲል መስራት ፤ በሃላፊነትና 

ውሳኔ ሰጭነት ደረጃም አሁን ካለው 1,098 ወደ 1,427 ከፍ እንዲል ማድረግ፤ እንዲሁም ሴቶች ለተልኳቸው ብቁ ለማድረግ 

በትምህርት እና በአጫጭር ስልጠናዎች ለማብቃት የአመራር ክህሎት (leadership) ስልጠና ለ94 አመራሮች መስጠት በእቅድ 

ተይዟል፡፡ 

ከዚህ በተጓዳኝ ከሴቶች መብት ጋር በተያያዘ በተሻሻለው የቤተሰብ ህግ እና ሴቶችና ህገ- መንገሥታዊ መብቶች ዙርያ ለ200 

አመራሮችና ሰራተኞች ስልጠና የሚሰጥ ይሆናል፡፡ ከጤና ጋር በተያያዘ የሴቶች ጤና እንዲሻሻል እና ጤናቸው የተጠበቀ አምራች 

ሀይል ለመፍጠር ከባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን ስልጠና መስጠት፡፡ 

ጠንካራ የሴቶች አደረጃት ከመፍጠር አንፃር በእስታፍ፣ ኢንዱስትሪ እና ፕሮጀክቶች ያለው የሴቶች አደረጃጀት ማጠናከር 

እና የሴቶች ጉዳይ ራሱን የቻለ የስርዓተ-ጾታ ማካተቻ ማኑዋል ማዘጋጀት እንዲሁም የስርዓተ ጾታና የስነ- ልቦና የስልጠና 

ማኑዋሎችን የመከለስ ስራ ይሰራል፡፡ 

እድሜያቸው ለትምህርት የደረሱ ህጻናት በአቅራቢያቸው የመማር እድል እንዲያገኙ ማድረግ፣ ህፃናቱ የህጻናት ማቆያ 

አገልግሎት እንዲያገኙና የህፃናትን ጤና ያገናዘበ መሆኑን ክትትል ማድርግ እንዲሁም በሆሚቾና ጋፋት የተጀመሩትን መዋለ 

ህፃናት በሌሎችም እንዲስፋፋ የማድረግ ስራ ይሰራ ይሰራል፡፡ 

33..33..77  የየማምረቻናማምረቻና  የኢንጅነሪንግየኢንጅነሪንግ  ፋሲሊቲፋሲሊቲ  አቅምአቅም  ግንባታግንባታ  ማከናወንማከናወን  

በቅድሚያ የተጀመሩ የማምረቻ ፋብሪካዎች ዓቅም ግንባታና የተጠናቀቁ ማምረቻ ፋሲሊቲዎች የተከታታይ ማሻሻያ ስራ 

ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲሄድ ይደረጋል፡፡  
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ከዚህ ቀጥሎ የተጓደሉ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ ዓቅሞች የመጨመርና የማስፋፋት ስራ ኣንድ በኣንድ ኣዋጭነቱን በማየት 

ውሳኔ እንዲሰጣቸው በማድረግ ተቀባይነት ባገኙት ላይ የግንባታ ስራ ይከናወናል፡፡ 

33..33..88  የኣደረጃጀትየኣደረጃጀት  ማሻሻያማሻሻያ  ደረጃደረጃ  በደረጃናበደረጃና  በተከታታይነትበተከታታይነት  ማከናወንማከናወን  

የኣደረጃጀት ማሻሻያው በሶስት ደረጃዎች የሚከናወን ይሆናል፡፡ ኣንደኛ ብኢኮ በጠቅላይ መምሪያው ደረጃ በኢንዳስትሪያል 

ኮምፕሌክስ ሪሰርችና ልማት ደረጃ የተጠናከረ እነዲሆን ይደረጋል፡፡ ሁለተኛ በኢንዳስትሪዎች ደረጃ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪ 

ሪሰርች ተኮር ልማት ማከናወን የሚያስችል ይሆናል፡፡ ሲሰተኛ በፋብሪካዎች ደረጃ የፕሮዳክሽን ሪሰርች ባህሪያት እንዲላበሱ 

በሚያደርግ ደረጃ ማሻሻያ ይሰራል፡፡ 

የህ እንደተጠበቀ ሆኖ የኢንጅነሪንግ ኢንዳስትሪዎች ተደጋጋፊነትና ተመጋገቢነትን የሚያሳካ የኮንሰርቲየም ወይንም የጋራ 

ኣደረጃጀት መልኮች ስራ ላይ እንዲውሉ ማድረግ ታሳቢ ይደረጋል፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ ኣሳታፊ፣ ችግር ፈቺና መፍትሄ ማፍለቅን የሚያበረታታ የኣመራር ስርዓት ይበልጥ ተግባራዊ ማድረግ 

የሚያስችል የኣሰራር ስርዓትን የሚያሰራ የኣደረጃጀት መርህ ተግባራዊ ይደረጋል፡፡ እየተሰራበት የቆየ ቢሆንም በመዋቅር 

ኣለመጣጣም ምክኒያት ማነቆ የነበሩ ልምዶችን የሚያስወግድ ዝርዝር መመሪያን ቀርፆ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል፡፡ 

33..33..99  ዓቅምዓቅም  የሚገነቡየሚገነቡ  ዓቅሞችንዓቅሞችን  ማጠናከርማጠናከር  

33..33..99..11  ኮርፖሬትኮርፖሬት  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  ማእማእከልከል  

ኮርፖሬት ዓቅም ግንባታ ማዕከሉ እንደ ቨርቹዋል ኮሌጅ ሆኖ በከፍተኛ ትምህርት ማሰተማር ጀምሯል፡፡ ይህንን አጠናክሮ 

በየትምህርት መስኩ ቋሚና ተደራቢ አስተማሪዎች እንዲመደቡለት በማድረግ የቨርቹዋል ኮሌጅ ይዘቱን ይበልጥ ማጠናከር 

ይጠይቃል፡፡ በዚህ መሰረት ሁሉም ዋና ሥራ አስኪያጆችና ኮርፖሬት ኃላፊዎች በተደራቢ አስተማሪነት ማስተማር ሲኖርባቸው 

በማስትርስ ዲግሪ የተመረቁ በዋናነት ማስተማርን በተደራቢነት ምርምርና ልማትን የሚሰሩ እስከ 15 የሚደርሱ አባላት 

ይመደባሉ፡፡   

በዚህ አደረጃጀት መሠረት በትምህርት ሚኒስቴር ዕውቅና እንዲሠጠው ተገቢውን መስፈርት እንዲያሟላ ይደረጋል፡፡ 

የዓቅም ግንባታ ማዕከል ተልዕኮዎችም ከሚጠብቀን ትልቅ ሥራ አኳያ ታይተው መዳበርና የአቅጣጫ ግልፅነት በሚያሳይ መንገድ 

መስተካከል ይደረግላቸዋል፡፡ 

33..33..99..22  የኢንዱስሪየኢንዱስሪ  ክህሎትክህሎት  ማእከላትማእከላት  

በየኢንዱስትሪው የተዋቀሩት የክህሎት ማዕከላት የውስጥ የሰው ሃብት ማብቃት እያከናወኑት ያሉት ስራ ዋና ተልዕኳቸው 

ነው፡፡ ተከታታይ የማሻሻያና የእድገት ስለጠና በመስጠት ተቋማዊ ዕውቀትን እያደገ እንዲሄድ የሚያስችሉ ናቸው፡፡ ይህ 

ተልዕኳቸው ገና መዳበርና መጠናከር ያለበት ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በቀጣይነት ብቃቱ እያደገ እንዲሄድ በሚያስችሉት 

የውስጥ የስው ሓብት ኣማካኝነት ከ2008 በጀት ዓመት ጀምሮ ደግሞ የኢንዱስትሪያሊስቶች የስልጠና ፓኬጅ መስጠት ሁለተኛ 

ተልዕኳቸው ይሆናል፡፡ ይህ ማለትም በብኢኮ እየተገነቡ በግል ዘርፉ እንዲስፋፉ ለታቀዱ ማምረቻዎች የሰውሃብትም የስልጠና 
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አገልግሎት መስጠት ይጠበቅባቸዋል፡፡ በመሆኑም ከያንዳንዱ ማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ አብሮ የአምራችና የኢንጂነሪንግ የሰው 

ኃይል ስልጠናና ሰርቲፊኬሽን መስጠት ይኖርባቸዋል፡፡ 

ከዚህ ተልዕኮ አኳያ ብቁ መሆናቸው የማረጋገጫና የዕውቅና ደረጃ በሚመለከተው መንግስታዊ አካል እንዲሰጣቸው የሰው 

ኃይላቸውና ካሪኩለማቸው መታደስ አለበት፡፡  

በየኢንዱስትሪው የሚኖሩት የክህሎት ማዕከላት የሰው ኃይል በመደበኛነት የሚያስተምርና በተደራቢነት ደግሞ የዲዛይን 

ስራ የሚሰራ ሰውና በዋናነት የአመራር ስራ የሚያከናውንና በተደራቢነት የሚያስተምር ኃይል ተመድቦ እንዲሰራ ይደረጋል፡፡

የኢንዱስትሪ የክህሎት ማዕከላት አሁን ካሉበት አነስተኛ ደረጃ በፕሮዳክሽን ፕሮዳክቲቭ ቴክኖሎጂ እያሰለጠኑ ምርት 

የሚያመርቱ፣ እያመረቱ የሚያሰለጥኑ የተሟላ ዎርክሾፕ ያሏቸው ሆነው ይዋቀራሉ፡፡ 

33..33..99..33  አዲስአዲስ  ራእይራእይ  መሰረታዊመሰረታዊ  ማሰልጠኛማሰልጠኛ  

አዲስ ራዕይ የመሠረታዊ ቴክኒክና ቴክኖሎጂ ማሰልጠኛ በዕውቀት፣ በክህሎትና በአስተሳሰብ ጠንካራ ኃይል የሚፈጥር 

የብኢኮ ማሠልጠኛ ትምህርት ቤት ነው፡፡ በዚህ ትምህርት ቤት የተሰጠው ስልጠና ምን ያህል በሙያና በስብዕና ኃላፊነት 

የሚወስዱ ዜጐች መገንባት እንደሚቻል በተግባር ያሳየ ውጤት ተመዝግቧል፡፡ ይህም ሆኖ አሁን ካለበት ደረጃ ይበልጥ ጥራት 

ያለውና በመጠንም ከፍ ያለ ሰው ማሰልጠን እንዲችል ተደርጎ ሊጠናከር ይገባል፡፡ 

በዚህ መሠረት በኮርፖሬት አቅም ግንባታ ማዕከል አደረጃጀት ተካቶ በከፍተኛ አመራሮች ቦርድ እየተመራ ሁለንተናዊ 

የግንባታ ስራ የሚያከናውን ሆኖ ይቀረፃል፡፡ የስርዓተ ትምህርቱም ፈለገ ካርታ ከሳብ ስፔሻላይዜሽን ወደ ስፔሻላይዜሽን ቀጥሎ 

ወደ ጀነራላይዜሽን እንደገና ወደ ስፔሻላይዜሽን እና ሳብ ስፔሻላይዜሽን የሚያድግ ሆኖ እየተቀረፀ ይገኛል፡፡ 

የስልጠና ስርዓቱ ዕውቀት፣ አመለካከትና ክህሎት በጠንካራ ልማታዊ አመለካከት ማዕቀፍ የሚቀርፅ መሆኑ ዋናው ጉዳይ 

ሆኖ፤ በተግባር በማምረት አማካኝነት ትምህርት ቤቱ ፕሮዳክቲቭ ቴክኖሎጂ የሚያስችለው ይደረጋል፡፡ 

በዚህ ትምህርት ቤት እየተቋቋሙ ያሉት ማሰልጠኛ ዎርክሾፖች ካፒታል ዕቃዎችን መልሶ መላልሶ በመፍታትና 

በመገጣጠም ከማለማመድ አልፈው የተበላሸና ያረጀ ዕቃን በማደስ፣ በመጠገንና ሪማኑፋክቸር በማድረግ ክህሎት 

የሚያስጨብጡ ናቸው፡፡ ማሰልጠኛዎቹ ዋነኛ ስራቸው ማሰልጠን ቢሆንም ምርትን የሚያከናውኑ ናቸው፡፡ የምርት ስራቸውም 

በተጨባጩ ዓለም ያለን የቴክኒክ እውክታን የሚያስጨብጡ ናቸው ማለት ነው፡፡ የሚያጋጥሙ እውክታዎች እንዴት ማስወገድ 

እንደሚቻል የሚያሳዩ ናቸው፡፡  

ከዚህ አኳያ ሁሉም ትምህርቶች እርስ በራሳቸው የሚመጋገቡና ተደማሪ ውጤት እንዲያስገኙ ተብለው የሚቀረፁና 

አስተማሪዎችም በዕለት ተዕለት የማስተማሩ ሂደት የትምህርቶቹ ተመጋጋቢነት በንቃት እየቀረፁ የሚያስተምሩ ይደረጋሉ፡፡ ከዚህ 

አኳያ በአንድ ትምህርት ካሪኩለም ብቻ ሳይሆን በሁሉም ትምህርቶች መካከል የተያያዘ ይዘት እንዲኖር ይደረጋል፡፡ 

ይህ የማሰልጠኛ ማዕከል በኢንዳስትሪው የሚደራጁ የክህሎት ማዕከላት እያሰለጠነ የሚያመርት፣ እያመረተ የሚያሰለጥን፣ 

ተጨባጭ ክህሎት ያለው የሰው ኃይልና ተጨባጭ ምርት የሚያመርት ማሰልጠኛ የማድረጉ ስራ ይበልጥ እንዲጠናከር ይደረጋል፡ 
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33..33..99..44  የኢንፎርሜሽንናየኢንፎርሜሽንና  ኮሙኒኬሽንኮሙኒኬሽን  ዓቅምዓቅም  ግንባታግንባታ  

የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን መሠረተ ልማት ዓቅም ግንባታ መሠረታዊ ለውጥ በሚያመጣ መልኩ ተሰርቶ ስራ ላይ መዋል 

አለበት፡፡ በተጠናቀቀው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን በዚህ ረገድ የተሠራው ስራ ያን ያህል ጥሩ አልነበረም፡፡ አንዱ 

ምክንያት ቀስ ብለን እንድንገባበት በመወሰኑ ነበር፡፡ ሁለተኛው የሚጠይቀው የገንዘብ ወጪ ግዙፍ ስለነበረ ነው፡፡ ሁሉንም 

አማራጮች ተመልክተን በተነፃፃሪ አነስተኛ ወጪ የሚጠይቅ ሞጁሉ መርጠናል፡፡ ይህ በተሟላ አኳኋን ልናውቀውና 

ልንጠቀምበት በሚችል ደረጃ የተደራጀ አመራር እንዲፈፅመው ይደረጋል፡፡ 

የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን መሠረተ ልማቱን መስራት፣ ማስተዳደርና ማሻሻል የሚያስችለን የአመራር አቅጣጫም 

የተዘጋጀ ሲሆን ከሌሎቹ ተቋማዊ የአመራር አቅጣጫዎች አብሮ በከፍተኛ አካል የሚፀድቅ ይሆናል፡፡ 

33..33..1100  ማሳለጫማሳለጫ  ዓቅሞችዓቅሞች  ማከናወንናማከናወንና  ማሻሻልማሻሻል  

33..33..1100..11  የፀጥታናየፀጥታና    ደህንነትደህንነት  ቁመናቁመና  ማሻሻልማሻሻል  ስራዎችስራዎች  

በሚቀጥለው በጀት ዓመት የጸጥታና ደህንነት ሁኔታችንን ለማሻሻል በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራ ሲሆን፤ ይህም በዘመኑ 

ቴክኖሎጂ ጭምር በመታገዝ የሚሰራበት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ይሰራል፡፡ ይህም ማድረግ የሚቻለው ብኢኮ ከዓመታት በፊት 

ያቀደው የኢአርፒ ትግበራ ጋር ተያይዞ የሚፈጠር የቴክኖሎጂ ዓቅም ስለሚኖር ይህን እንደመልካም አጋጣሚ በመጠቀምና ከዚህ 

ጋር በመመጋገብ ሊሰራ የሚችል የጸጥታና ደህንነት ዘመናዊ መገልገያ ጭምር በማስተዋወቅ ይሆናል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ 

የሴኩሪቲ ክሊራንስ መመሪያን በማዘጋጀትና በማጸደቅ እንዲሁም ስራ ላይ በማዋል በብኢኮ ሰራተኛና ከብኢኮ ጋር አብረው 

በሚሰሩ ድርጅቶች መካከል ይህን ጉዳይ በተመለከተ የጋራ አስተሳሰብ በመፍጠርና ስራን በማስጀመር ውጤት ማምጣት 

የሚቻልበትን ምቹ ሁኔታ መፍጠር የዓመቱ ዕቅድ ይሆናል፡፡ 

33..33..1100..22  የብኢኮየብኢኮ  ሄድሄድ  ኳርተርኳርተር  ግንባታግንባታ  

የብኢኮ ሄድኳርተር አሁን ባለበት የተበታተነና ተቋማዊ ዓቅምን በቀጣይነት መገንባት በሚያስችለው አቀማመጥ መቀጠል 

አይችልም፡፡ ስለሆነም የተቋሙ ዋናዋና ዓቅም ገምቢ አካላትንና ኮርፖሬት አካላትን ይዞ በአንድ የሄድኳርተር ህንፃ ማሰባሰቡ 

ከወዲሁ ሊታሰብበትና ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልገናል፡፡  

በዚህ መሰረት የብኢኮ ሄድኳርተር ዲዛይን ብሉ ፕሪንት ተዘጋጅቷል፡፡ ወጪ ቆጣቢ በሆነ መንገድ ግንባታው የሚከናወንበት 

የግንባታ አግባብና ስልትም ተቀይሷል፡፡ ዲዛይን ብሉ ፕሪንቱ ለብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ ቀርቦ ተቀባይነት ካገኘ በ2008 በጀት 

ዓመት ተጀምሮ በ2008 በጀት ዓመት የሚጠናቀቅበት ዕድል አለ፡፡  

የሄድኳርተር ግንባታ ዋጋ በገብያ ዋጋ ሲመዘን ከ370 ሚሊየን ብር በላይ ሊሄድ እንደሚችል ተገመቷል፡፡ ብኢኮ በራሱ 

ዲዛይነሮችና በአገራችን ብዙም ያልተለመደ የግንባታ አግባብና ስልት መሰረት ሲታይ ደግሞ ቢበዛ ቢበዛ 250 ሚልየን ብር 

ይጨርሳል የሚል ግምት ተይዟል፡፡  
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የብኢኮ ስራ አመራር ቦርድ የግንባታ ስራውን ፈቃድ ከሰጠ ወዲያውኑ ግንባታው ለመጀመር ሲባል ለአዲስ አበባ 

መስተዳድር የቦታ ጥያቄም ቀርቧል፡፡  

ይህ ግንባታ እግረ መንገዱ ለአገራችን የግንባታ ስራ ጥሩ ገንዘብና ጊዜ የሚቆጥብ ሰርቶ ማሳያና ተመክሮ ማስተላለፊያ 

ይሆናል የሚል ግምትም ከወዲሁ ተወስዷል፡፡ 

33..44  የየግብ ግብ ኣራትኣራት፡፡  የየተጀመሩ የመንግስት ተጀመሩ የመንግስት ፕሮጀክቶች ፕሮጀክቶች ማፋጠንና ማጠናቀቅ ማፋጠንና ማጠናቀቅ ዋና ዋና ተግባራትተግባራት  

33..44..11  የኤሌክትሪክየኤሌክትሪክ  ማመንጫማመንጫ  እናእና  የኦፕቲማይዜሽንየኦፕቲማይዜሽን  ስራስራ  ማከናወንማከናወን  

33..44..11..11  የታላቁየታላቁ  ህዳሴህዳሴ  ግድብግድብ  ግንባታግንባታ  ፕሮጀክትፕሮጀክት  

የኢትዮጵያ ታላቁ ህዳሴ ግድብ በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን መጠናቀቅ ያለበት መሆኑ በመንግስት እቅድ 

የተወሰነ መሆኑ የሚታመንበት ነው፡፡ በዚህ ግብ መሠረት ብኢኮ ከተባባሪዎች ጋር ሆኖ እያመረታቸው ያሉት ተርባይን 

ጀነሬተሮች እያንዳንዳቸው ከ400 ሜጋዋት ወደ 412 ሜጋዋት ከፍ ለማድረግ በተሰራው ሁለተኛ ደረጃ ማሻሻያ በድምር ከ6000 

ሜጋዋት እሰከ 6320 ሜጋዋት ለማሳደግ የሚቻልበት ዲዛይንና የሞዴል ቴስት ተከናውኗል፡፡ ውጤትም ተገኝቷል፡፡ በዚህ 

መሰረት የመጀመሪያዎቹ ሁለት ጀነሬተሮች እያንዳንዳቸው በ400 ሜጋዋት ኢንስቶልድ ካፓሲቲ በ2008 ተተክለው በአነስተኛ 

የውሃ ከፍታ እያንዳንዳቸው 118 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ ማመንጨት እንዲችሉ ይደረጋል፡፡  

ከዚህ ዕቅድ አኳያ በነቀምት የሚገነባው የጀነሬተር ፋብሪካና በአርባምንጭ የሚገነባው የተርባይን ራነር ማምረቻ ፋብሪካ 

በ2008 ወሳኝ ደረጃ ላይ ማድረስ ይኖርብናል፡፡ 

33..44..11..22  ተርማልተርማል  ጀነሬተሮችጀነሬተሮች  

በአንደኛው ልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን እስከ 250 ሜጋዋት የሚደርስ በባዮ ማስ የሚሰሩ ተርማል ጀነሬተሮች 

ለመገንባት ታቅዶ በተለያዩ ሳንካዎች ሲጓተት ቆይቶ ከስኳር ፋብሪካዎች በተጨማሪ አንድ ባለ 137.5 ሜጋዋት ባዮማስ ተርማል 

ጀነሬተር በግንባታ ሂደት ላይ ይገኛል፡፡ ይህ የኤሌክትሪክ ማመንጫ ጣቢያ በ2008 መጨረሻ እንዲጠናቀቅና ማመንጨት 

እንዲጀምር ይደጋል፡፡ 

33..44..22  የተጀመሩትየተጀመሩት  ስኳርስኳር  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  ማጠናቀቅማጠናቀቅ  

33..44..22..11  ኦሞኦሞ  ኩራዝኩራዝ  ማጠናቀቅማጠናቀቅ  

በስኳር ኮርፖሬሽን ንብረትነት የተያዙት በብኢኮ እየተገነቡ የቆዩት ስኳር ፋብሪካዎች ተጠናቀው ወደ ተሟላ ስኳር 

ማምረት ይገባሉ፡፡ በዚህ ግብ መሰረት የኦሞ ኩራዝ ስኳር ፋብሪካ በ2008 በጀት ዓመት የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ተጠናቆ 

ለምርት ይዘጋጃል፡፡  
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33..44..22..22  በለስበለስ  ቁጥርቁጥር  ኣንድኣንድ  ማጠናቀቅማጠናቀቅ  

በለስ ቁጥር ኣንድ ስኳር ፋብሪካ እስከ ጥር ወር 2008 ባለው ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ወደምርት እንዲገባ ማድረግ እንደ ግብ 

ተይዞ ይከናወናል፡፡ ከኦሞ ኩራዝ የተገኙ ተመክሮዎች ተቀምረው ይበልጥ ጥራት ያለውና ሞዴል የስኳር ፋብሪካ ግንባታችንን 

የሚያዳብር ኣፈፃፀም እንከተላለን፡፡ 

33..44..22..33  በለስበለስ  ቁጥርቁጥር  ሁለትሁለት  ማጠናቀቅ፡ማጠናቀቅ፡  

በለስ ቁጥር ሁለት ሱኳር ፋብሪካ እስከ ነሓሴ 2008 ባለው ጊዜ ውስጥ ተጠናቆ ለምርት ዝግጁ እንዲሆን ይደረጋል፡፡ 

በበለስ ቁጥር ሁለት ስኳር ፋብሪካም ከኦሞ ኩራዝ የተወሰዱ ተመክሮዎችን በበለስ ቁጥር ኣንድ ይበልጥ በማሻሻል፣ የበለስ ቁጥር 

ሁለት ወደላቀ ደረጃ የማሸጋገር ኣካሄድ እንከተላለን፡፡ 

33..44..33  ፍሌክሲብልፍሌክሲብል  ማኑፋክቸሪንግማኑፋክቸሪንግ  ወርክሾፖችወርክሾፖች  ግንባታግንባታ  ማፋጠንናማፋጠንና  ማስቀጠልማስቀጠል  

የፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ ማስፋፋት ስራ ብኢኮ እንደ እቅድ ይዞ በየክልሉ የሚሰራው ሲሆን ማሽኖችን ማምረት፣ 

ማሽኖቹን መትከል፣ ወርክሾፕ ማቋቋም እና በአነስተኛና ጥቃቅን ውስጥ ተደራጀተው ለሚሰሩ ዜጎች የተሟላ ስልጠና የሚሰጥበት 

በጥቃቅን ኣነስተኛ መካከለኛ ማምረቻዎች የኢንዱስትሪያላይዜሽን ጠንካራ መሰረት የሚያነጥፍ ነው።  

በዚህ መሰረት በበርካታክልሎች ማለትም፤ በትግራይ ክልል አራት፣ በአማራ ክልል ሰባት፣ የኦሮሚያ ክልል ሰባት፣ አዲስ 

አበባ መስተዳደር አምስት፣ ሐረር አንድ እንዲሁም በድሬዳዋ አንድ የፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ ግንባታቸው የተጠናቀቁ 

መሆናቸው በኣፈፃፀም ግምገማው ተገልፀዋል፡፡ የእነዚህ ማምረቻዎች ግንባታ በተነፃፃሪ ፈጣን ነበር ማለት ይቻላል፡፡ ኣንዳንዶቹ 

በኣምስተ ወራት ቀሪዎቹ በስድስት ወራት ማጠናቀቅ ተችለዋል፡፡ የተቀሩት በግንባታ ሂደት ያሉቱ በ2008 በጀት አመት 

ይጠናቀቃሉ፡፡ 

ከዚህ በተጨማሪ ሁሉም ክልሎች ማለት ይቻላል፡ በርከት ያሉ የፍሌክሲብል ማፋክቸሪንግ ፋብሪካዎች እንዲገነቡላቸው 

ፍላጎታቸውን ገልፀዋል፡፡ ኣንዳንዶቹም በውል ስምምነት መሰረት ወደ ተጨማሪ የግንባታ ስራ እንዲገባ እያደረጉ ናቸው፡፡ እያደገ 

ያለው ይህ የፍሌክሲብል ማፋክቸሪንግ ልማት በበለጠ ጥራትና በተሻለ ፍጥነት ማከናወንን የሚጠይቅ ይሆናል፡፡ 

33..44..44  ሌሎችሌሎች  የከተማናየከተማና  የገጠርየገጠር  ማኑፋክቸሪንግማኑፋክቸሪንግ  ስራዎችስራዎች  መጀመር፡መጀመር፡  

የወሰኑ ክልሎች በተለይ ደግሞ የትግራይ ክልል፣ የደቡብ ህዝቦች ክልል፣ የኣዲሰ ኣበባ መስተዳድር ከፍሌክሲብል 

ማፋክቸሪንግ በተጨማሪ የቴክስታይል፣ የጋርመንት፣ የቆዳ፣ የኣግረ ፕሮሰሲንግ፣ የምግብ ፕሮሰሲንግ ኣነስተኛና ጥቃቅን 

ማምረቻዎች እንዲሰሩላቸው በዕቅድ መያዛቸውና ኮንትራቱ በብኢኮ ተይዞ ግንባታቸው እንዲከናወን ፻ተዋል፡፡ 

በዚህ መሰረት የግንባታ ቴክኖሎጂና ዕቅድ ተዘጋጅቶላቸው በውሉ መሰረት በ2008 ስራው ይጀመራል፡፡ በውሉ መሰረት 

ለማጠናቀቅም የማፋጠኑ ጉዳይ ቱክረት ይሰጠዋል፡፡ 
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33..55  በጥንስስና በጅምር የቆዩ ፕሮጀክቶች የማስቀጠል ግብ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራትበጥንስስና በጅምር የቆዩ ፕሮጀክቶች የማስቀጠል ግብ ለማሳካት የሚከናወኑ ተግባራት  

33..55..11  ማዳበሪያማዳበሪያ  ፋብሪካዎችንፋብሪካዎችን  ግንባታግንባታ  ማስቀጠልናማስቀጠልና  ማፋጠንማፋጠን    

33..55..11..11  የዩሪያየዩሪያ  ማዳበሪያማዳበሪያ  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ማፋጠንማፋጠን  

የያዩ ዩሪያ ማዳበሪ ፋብሪካ እስከ አሁን ድረስ ግልፅ ያልሆኑና የሚነሱ ጥያቄዎችን በመመለስ በተሟላ ኃይል ግንባታውን 

አፋጥኖ በ2008 ከሞላ ጎደል ለኮምሽኒንግ ዝግጁ እንዲሆን ይደረጋል፡፡ 

ያሉብንን ዕንቅፋቶችና ማነቆዎች መፍታት እንደተጠበቀ ሆኖ የኢክዩፕመንት ኣመራረት ስርዓቱ በማሻሻል የተሻለ ፍጥነት 

የሚያስገኝ ኣካሄድ መከተል ያስፈልገናል፡፡ የኢክዩፕመንት ምርትና ተከላ ውጤታማና ቀልጣፋ እንዲሆን፣ በፋብሪካ የሚመረቱ፣ 

/In factory production/ በሳይት የሚመረቱና /On site production/ ኢክዩፕመንት በሚተከልበት ቦታ /On seat 

Production/ የሚመረቱ ተብለው ተከፋፍለው እንዲሰሩ ይደረጋል፡፡ ይህ አካሄድ ዝርዝር የራሱ የቴክኖሎጂ ስልት ያለው 

ቢሆንም የትራንስፖርት ውስብስብነትና የተከላ ክብደትን ለማሻሻል የተመረጠ ኣግባብ በመሆኑ በጥብቅ ተግበራዊ ይደረጋል፡፡ 

33..55..11..22  የባዮየባዮ  ፈርቲላፈርቲላይዘርይዘር  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ማፋጠንማፋጠን  

የዚህ ፋብሪካ ግንባታ ኣንድ ጥብቅ ውሳኔ ይጠይቃል፡፡ ባለቤት እንዲኖረው ወይንም ደግሞ ብኢኮ በቢዩልድ ኦፕሬት 

ትራንስፈር /BOT/ አሰራር አማካኝነት ከባንክ ተበድሮ እንዲገነባው ፈቃድ የመንግስት ውሳኔ ተሰጥቶበት እንዲቀጥል ማድረግ 

ታሳቢ ይደረጋል፡፡ በማዳበሪያ ፋብሪካዎች ኢንቨስትመንትና ባለቤትነት በክልል መስተዳድሮች ወይንም በሕብረተሰብ አክሲዮን 

ሊያዙ የሚችሉበት አማራጭ በመንግስት እንዲታይ ቢደረግ ይመረጣል፡፡ 

በዚህ ታሳቢነት ከ2008 ጀምሮ በአስራ ስድስት ወራት ገንብቶ የማጠናቀቅ ግብ መያዝ ይቻላል፡፡ በዚህ አገባብ የአክሱምና 

የሆሳዕና ሁለት ፋብሪካዎች ለ2009 አዝመራ እንዲደርሱ ማድረግ ከግምት ሊገባ ይችላል፡፡ 

በባዮ ፈርቲላይዘር ማምረቻ ፋብሪካ አማራጭ ቴክኖሎጂዎች ሊካተቱ የሚችሉ ሌሎች አንስተኛ የባዮ  ማዳበሪያ ዲዛይኖች 

ያሉ ቢሆንም ይህ በአክሱምና ሆሳዕና የተጀመረው ዓይነት ባዮ ማዳበሪያ ለፀረ አረምና ለፀረ ተባይ ካለው ብልጫ አንፃር ዋናው 

የማዳበሪያ ዓይነት ሆኖ እንዲቀጥል ከግብርና ሚኒስቴር ተጀምሮ የነበረው የምርምርና ጥናት ስራ ማስቀጠል ይኖርብናል፡፡  

33..55..22  የስኳርየስኳር  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  ግንባታግንባታ  ማስቀጠልናማስቀጠልና  ማፋጠንማፋጠን  

33..55..22..11  የዓይማየዓይማ  ስኳርስኳር  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ማከናወንማከናወን  

የበለስ ሶስት /አይማ/ ስኳር ፋብሪካ ቀደም ብሎ በብኢኮ የተጀመረ ቢሆንም ተቋርጦ የቆየ መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ስኳር 

ኮርፖሬሽን በብኢኮ እንዲሰራ የሚወስን መሆኑ ተገልፆልናል፡፡ በዚህ ላይ ተመስርቶ ስኳር ፋብሪካው በ2009 በጀት ዓመት 

እንዲጠናቀቅ የሚያስችል አስፈላጊውን ዝግጅት የማድረግ ስራ በ2008 ርብርብ ይደረጋል፡፡ በዚህ ስኳር ፋብሪካ ግንባታ በኦሞና 

በለስ የተስተዋሉና የተከለሱ የዲዛይንና የኢንስታሌሽን ቴክኖሎጂ አማራጮች በአግባቡና በዝርዝር ተጠንተው ተቀምረው 

ተፈፃሚ እንዲሆኑ ይደረጋሉ፡፡ 



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ55 

 

33..55..22..22  የሕብርየሕብር  ስኳርስኳር  ኣክኣክሲዮንሲዮን  ማሕበርማሕበር  የስኳርየስኳር  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  ማከናወንማከናወን  

ሁለተኛው ተጨማሪ ስኳር ፋብሪካ የግል አክሲዮን ማሕበር የሆነና በበለስ አካባቢ የሚገነባ ነው፡፡ አክሲዮን ማህበሩ 

"ሕብር ስኳር" የሚባል ሲሆን ከብኢኮ ጋር መወያየትና የውል ስምምነት ተፈፅሞ የቦታ መረጣ ተካሂዶ ወደስራ የሚገባበት 

ሁኔታ እየተመቻቸ ይገኛል፡፡ ይህ ፋብሪካ በ2008 ተጀምሮ ጐን ለጐን የአገዳ ተከላ እየተከናወነና እየተስፋፋ እንዲሄድ በማድረግ 

በሶስት ዓመታት ማለትም በ2010 የሚጠናቀቅበት አካሄድ መከተል እንዳለብን አጠቃላይ መግባባት ተደርሷል፡፡ 

33..55..22..33  በሶማሌበሶማሌ  ክልልክልል  የሱኳርየሱኳር  ፋብሪካፋብሪካ  ግንባታግንባታ  

ሶስተኛው የስኳር ፋብሪካ ግንባታ ወደ ዋቤሸበሌ ሲሆን የሶማሌ ክልል ተወላጆች በዚህ አካባቢ ስኳር ፋብሪካ 

እንዲገነባላቸው የፍላጐት አዝማሚያ ታይቷል፡፡ ረዘም ያለ ውይይትና ግልፅነት የሚያስይዝ ስራ እንደሚጠይቅ ከግምት ውስጥ 

በማስገባት በ2008 የውል ስምምነት ማጠናቀቅና በዚህ ተመስርቶ ግንባታውን የማከናወን ግብ መያዝ ይቻላል፡፡ 

33..66  የየግብግብ  ስድስት፣ስድስት፣  የኣዳዲስየኣዳዲስ  ፕሮጀክቶችፕሮጀክቶች  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብናማቅረብና  ሲፀድቁሲፀድቁ  ተግባራዊተግባራዊ  ለማድረግለማድረግ  የሚከናወኑየሚከናወኑ  ተግባራትተግባራት  

33..66..11  የተቀናጀየተቀናጀ  የኢንዱስትሪየኢንዱስትሪ  ልማትልማት  ማካሄድማካሄድ  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብናማቅረብና  ሲፀድቅሲፀድቅ  ትግበራውንትግበራውን  መጀመርመጀመር  

33..66..11..11    የተቀናጀየተቀናጀ  የኢንዱስትሪየኢንዱስትሪ  ልማትልማት  ማስፈፀሚያማስፈፀሚያ  ስትራቴጂናስትራቴጂና  ስልትንስልትን  በበመንግስትመንግስት  ማስፀደቅማስፀደቅ  

የተቀናጀ የኢንዱስትሪ ልማት ማስፈፀሚያ ስትራቴጂና ስልት በግብ ኣንድ ከተገለፀው የብኢኮ ዓላማዎችና ኣቅጣጫዎች 

ተቀናጅቶ ሊወሰን ይችላል፡፡ ከዚህ ባለፈም ራሱን በቻለ የማስፈፀምያ ስትራተጂ ኣማካኝነት የውሳኔ አቅጣጫ እንዲሰጠው 

ማድረግ ኣስፈላጊ መሆኑ ኣይቀርም፡፡ በመሆኑም ይህ የተቀናጀ የኢንዳስትሪ ልማት ማስፈፀምያ ስትራተጂ በመንግስት እንዲፀድቅ 

ከማድረግ ተከትሎ ሁሉም የኢንዱስትሪ ልማት ተዋናዮች እንዲያውቁትና እንዲያዳብሩት ማድረግ የመጀመሪያው ስራችን 

ይሆናል፡፡ 

በሚፀድቀው ማስፈፀሚያ ስትራቴጂ መሠረት በአገራችን ሊገነቡ የሚችሉ የመሠረታዊ ግብዓቶች ኢንዱስትሪ፣ የመሠረታዊ 

ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ፣ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ኢንዱስትሪ እና የፍጆታ ዕቃዎች ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች የተቀናጀ ኢንዱስትሪ 

ዞኖች ብሉ ፕሪንት ቀርፆ በሚመለከታቸው የፌደራልና የክልል አካላት ታይቶ እንዲዳብርና እንዲፀድቅ የደረጋል፡፡ ይህም በ2008 

ሁለተኛው ሩብ ዓመት መጠናቀቅ ያለበት ይሆናል፡፡ 

33..66..11..22  የአግሮየአግሮ  ፕሮሰፕሮሰሲንግሲንግ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  በሁሉምበሁሉም  ክልሎችናክልሎችና  በከተማበከተማ  መስተዳደሮችመስተዳደሮች  መገንባትመገንባት  መጀመርመጀመር  

የሚቀርቡት የማስፈፀሚያ ስትራቴጂዎችና የኢንዱስትሪ አወቃቀር ብሉ ፕሪንት በመሠረቱ ተቀባይነት የሚያገኙ ይሆናሉ 

በሚል እምነትና ሊካተትባቸው የሚችል በርካታ ይዘት ሊኖር እንደሚችል ከግምት ውስጥ በማስገባት በቅድሚያ በአገራችን 

ክልሎች የአግሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎችና ማምረቻ ፕላንትስ እንዲተከሉ ይደረጋሉ፡፡ በዚህ ረገድ ከ2008 ሁለተኛ አጋማሽ ጀምሮ 

እስከ ሁለተኛው የልማትና ተራንስፎርሜሽን ዘመን ማብቂያ ድረስ በዘጠኙ ክልሎች፣ በአዲስ አበባ መስተዳድር፣ በድሬዳዋ 

መስተዳድርና በክልሎች ዋና ዋና ከተሞች ጭምር ከ2500 እስከ 2750 አንስተኛ የአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎችና ከ150 እስከ 

200 የሚደርሱ መካከለኛ አግሮ ፕሮሰሲንግ ፕላንቶች መትከልና ወደ ምርት እንዲገቡ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ 
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የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ56 

 

የኢንዱስትሪ ግንባታና ልማት ስራችን ቀዳሚ ትኩረት ልንሰጣቸው የሚገቡ ማምረቻዎች አግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች 

ይሆናሉ፡፡ ምክንያቱም የገበሬው ምርት መጠንና ምርታማነት ጐትተው ወደ ከፍተኛ ደረጃ እንዲደርስ ሊያደርጉልን የሚችሉ 

ሲሆኑ በዚህ ምክንያትም የገበሬው የመሸጥ ደረጃ ከፍ ሲያደርጉት የመግዛት ዓቅሙም ያጐለብቱለትና ወደ ተሟላ የሜካናይዝድ 

እርሻ እንዲገባ ያደርግልናል፡፡ ከዚህ አብሮም ኢኮኖሚያች የብዜት ጠቀሜታ አግኝቶ በከፍተኛ መጠንና ስፋት እንዲያድግ ያግዛል፡

፡ በዚህ ዑደት በሚከማች የገንዘብ ካፒታልም የሌሎች ኢንዱስትሪዎች ግብዓት ማስገኛ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ይገኛል፡፡ 

በአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች ዙርያ በርካታ ዓይነት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች እንዲኖሩ የሚደረግ ሲሆን 

እንደየክልሉ ተነፃፃሪ ምቹ ሁኔታና የሰብል ዓይነት በየክልሉ የተለያዩ ማምረቻዎች ይገነባሉ፡፡ 

የአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች ግንባታን በተፋጠነ መንገድ ለማሳካት ሶስት ተደጋጋፊ የኢንጂነሪንግ አማራጮች 

እንጠቀማለን፡፡  አንደኛ በኪሳራ የተዘጉ የምዕራብ አውሮፓ ማምረቻዎችን ገዝቶ በማምጣት ለአገራችን ተጨባጭ ማሕበራዊ እና 

ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ በሚመጥን መንገድ ካስተማይዝ ማድረግ እና ተክሎ ወደ ምርት ማስገባት ነው፡፡ 

ሁለተኛው መንገድ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ቴክኖሎጂ ልማት እስከ አሁን በተሰበሰቡ ብሉ ፕሪንትና ለወደፊቱም ሊካተቱ 

በሚችሉ የምርት ብሉ ፕሪንት ተመስርቶ ለአገራችን ማሕበራዊ ጂኦግራፊያዊ ሁኔታ በማጣጣም በብዛት እየተመረቱ እንዲተከሉ 

ማድረግ ነው፡፡ 

ሶስተኛው መንገድ ከተባባሪ ዓለም አቀፍ አምራቾች ጋር በመጣመር /በኮፕሮዳክሽን አማካኝነት/ በርከት ያሉ ማምረቻዎችን 

ማምረትና መትከል ነው፡፡ በኢንዱስትሪ ልማት ማስፈፀሚያ ስትራቴጂ ውስጥ በተለይ በቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት የመመርያ 

አቅጣጫ በአግባቡ የሚታይ ሆኖ ከተባባሪ ዓለም አቀፍ አምራቾች ጋር በጥምረት ማምረት ለቴክኖሎጂ ሽግግር የሚሰጠው 

ጠቀሜታ ትልቅ ነው፡፡ ከሌሎች የቴክኖሎጂ ሽግግር መንገዶች ጋር ተደምሮ የሚያስገኝልን ውጤት ሊገመት የማይችል ነው፡፡ ይህ 

ጠቀሜታው እንደተጠበቀ ሆኖ በብዛት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች በአጭር ጊዜ አምርቶ ተክሎ ለማስረከብም ኃይል 

የሚያባዛልን ስልት ይሆናል፡፡ከዚህ አልፎም ተባባሪ የመሰል ፋብሪካዎች አምራቾች የብድር አማራጭ ይዘው እንዲመጡና በዚህ 

ረገድ ያለንን የሥራ ማስኬጃ ወጪ ክብደት መቀነስ ያስችለናል፡፡ 

33..66..11..33  የምግብየምግብ  ፕሮሰፕሮሰሲንግሲንግ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  መገንባትመገንባት  መጀመርመጀመር  

የማስፈፀሚያ ስትራቴጂዎችና የኢንዱስትሪ ብሉ ፕሪንት ማፀደቅን ተከትሎ በሁለተኛ ደረጃ ግንባታቸውን የምናከናውነው 

የምግብ ፕሮሰሲንግ አንስተኛና መካከለኛ ማምረቻዎችን ነው፡፡ 

የአግሮ ፕሮሰሲንግ እና የምግብ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች መምታታት የለባቸውም፡፡ አግሮ ፕሮሰሲንግ የሚባሉት የምግብ 

ፕሮሰሲንግን የሚያጠቃልሉ ቢሆንም የምግብ ፕሮሰሲንግ ያልሆኑ አገሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎች አሉ፡፡ በተመሳሳይ አኳኋን 

የምግብ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎች ሆነው አግሮ ፕሮሰሲንግ ያልሆኑም አሉ፡፡ በዚህ አተያይ መሰረት የምግብ ፕሮሰሲንግ ተብለው 

የሚጠሩቱ በምድብ ደረጃ ተለይተው በሁሉም የአገራችን ክልሎች እና ዋና ዋና ትላልቅ ከተሞች ዙርያ በብዛት መገንባት 

ይኖርብናል፡፡ 
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በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን እስከ 2500 የሚደርሱ ጥቃቅን፣ አንስተኛና መካከለኛ ማምረቻዎች በአገሪቱ 

ክልሎች እንዲገነቡ ይደረጋሉ፡፡በዚህም መሰረት በ2008 በጀት ዓመት ስራው ይጀመራል፡፡ 

እነዚህ የምግብ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎችን በብዛት ለመገንባት የምንከተላቸው ስልቶች በአግሮ ፕሮሰሲንግ ልማት 

እንከተላቸዋለን ብለን ግልፅ ያደረግናቸውን ሶስት አግባቦች እንከተላለን፡፡ 

33..66..11..44  የፍየፍጆታጆታ  ዕቃዎችዕቃዎች  ማምረቻማምረቻ  ፋብሪካዎችፋብሪካዎች  ማቋቋምናማቋቋምና  ማስፋፋትማስፋፋት  መጀመርመጀመር    

ከስትራቴጂዎችና የኢንዱስትሪ ብሉ ፕሪንት ማፀደቅ ቀጥሎ በሶስተኛ ደረጃ በስፋት የምናከናውናቸው የፍጆታ ዕቃዎች 

ማምረቻ ፋብሪካዎች ማቋቋምና ማስፋፋት ነው፡፡ የፍጆታ ዕቃዎች እንደ አገር በብዛት እያስገባን መሆናችን በግልፅ የሚታወቅ 

ነው፡፡ በጋርመንት በኩል እየተሰራ ያለው ስራ የአገራችን የልብስ ፍጆታ ሸፍኖ በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ውጭ ገበያ በስፋት 

መግባት ይችላል ተብሎ የሚታመንበት ነው፡፡ በርግጥ ከጅምሩ የውጭ ገበያን ማዕከል አድርጎ እየሰራ ያለ ኢንዱስትሪ ነው፡፡ 

ከዚህ ውጭ የቤት ቁሳቁሶች፣ የኤሌክትሪክ መሳሪያዎችና ዕቃዎች፣ የግንባታ አላቂ ዕቃዎች፣ የኢንዱስትሪ አላቂ ዕቃዎች በመጠኑም 

ቢሆን ማምረት የምንጀምርበት ጊዜ በዚህ በ2008 በጀት ዓመት ይሆናል፡፡  

እነዚህ የፍጆታ ዕቃዎች ማምረቻ ፋብሪካዎች የገቢ ምርቶችን በመተካት ስትራቴጂ የሚሰሩ ሲሆኑ ገቢ ምርቶችን የመተካት 

ስትራቴጂ ለማሳካት በግል ዘርፉ በስፋት እንዲያዙ የሚደረጉ ማምረቻዎች ናቸው፡፡ ከዚህ ጋር አብሮም አግሮ ፕሮሰሲንግ 

ማምረቻዎች የሚያመርቷቸውን ግብዓቶች ጥሬ ዕቃዎች መጠቀም የሚችሉ ተደርገው የሚቀረፁ ናቸው፡፡ የፍጆታ ዕቃዎች 

ማምረቻ ፋብሪካዎች በዋናነት በትላልቅ ከተሞቻችንና ለወደፊቱ ከተማ  አካባቢ ሊሆኑ ይችላሉ ብሎ መንግስት በሚወስናቸው 

ታዳጊ ከተሞች አካባቢ የሚገነቡ ናቸው፡፡ በብኢኮ ግምት በዘጠኝ ንዑስ መስክ የተሰማሩ የፍጆታ ዕቃዎች ማምረቻዎች በድምር 

እስከ 150 ያክል በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ውስጥ መትከልና ወደ ምርት ማስገባትን በግብ ደረጃ መያዝ 

ያስፈልገናል፡፡ 

33..66..11..55  የመሰረታዊየመሰረታዊ  ኢንጂነሪንግኢንጂነሪንግ  ፋብሪካዎችንፋብሪካዎችን  መገንባትመገንባት    

አሁንም ከኢንዱስትሪ ማስፈፀሚያ ስትራቴጂ እና የኢንዱስትሪ ብሉ ፕሪንት ማፀደቅ ቀጥሎ በአራተኛ ደረጃ    

የምንገነባቸው የማምረቻ ፋብሪካዎች የመሰረታዊ ኢንጂነሪንግ ፋብሪካዎችን ነው፡፡ የመሰረታዊ ኢንጂነሪንግ ፋብሪካዎች 

በአጠቃላይ መልኩ ሲታይ ካፒታል ዕቃዎችን ማምረት የሚችሉ ናቸው፡፡ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣ የምግብ ፕሮሰሲንግ፣ የፍጆታ 

ዕቃዎች ማምረቻ ማሽኖችን ጨምሮ ተሸከርካሪዎች፣ ትራክተሮች፣ ኮንስትራክሽን ማሽኖች፣ ኢንጂነሪንግ ማሽኖች፣ ኢንዱስትሪያል 

ማኑፋክቸሪንግ ማሽኖችን፣ የፓወር ኢንዱስትሪ ካፒታል ዕቃዎች፣ የኤሌክትሮኒክስና ሮቦቲክ መሳሪያዎችን ማምረት የሚችሉ 

ፋብሪካዎችን የሚያጠቃልል ነው፡፡ 

እነዚህ ማምረቻ ፋብሪካዎች ካፒታል ዕቃዎችን ማምረት ከመቻላቸው በተጨማሪ በጥምረትም መልሰው ራሳቸውን 

ማምረት መፍጠር የሚችሉ ናቸው፡፡ 
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እነዚህ ፋብሪካዎች በብዛት መገንባት ያን ያህል ቀላል ባይሆንም ቀላል ሆኖ ቢገኝም ደረጃ በደረጃ መገንባት የበለጠ 

ግለትና ተደማሪነት ያስገኝልናል፡፡ በዚህ ሓሳብ በአገር ደረጃ ከ75 እስከ 100 የሚደርሱ መካከለኛ ፋብሪካዎች በልማትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ማጠናቀቅ ይኖርብናል፡፡ 

እነዚህ ፋብሪካዎች በአንድ በኩል የገበያ ጉድለት የሚያስከትሉ ሸቀጦች በብዛት የሚያመርቱ ማምረቻዎች በመፍጠር 

መሰረታዊ የገበያ ጉድለት ማስወገጃ መሳሪያ መሆናቸው በሌላ በኩል በተነፃፃሪ ከፍተኛ እርግጠኝነት የሚፈልጉ /High risk/ 

ኢንዱስትሪ በመሆናቸው በግንባር ቀደምትነትና በተግባር ሊሰሩ የሚችሉት በመንግስት ነው ማለት ይቻላል፡፡ ይህም ሆኖ የግል 

ባለሃብቱ በነዚህ ባለቤትነት እንዲገባ ማድረግና ለዚህ ሲባል ተበረታትቶ እንዲገባባቸው ማድረግ ይጠበቅብናል፡፡ ከዚህ አልፎም 

የግል ዘርፉ በግንባታቸው ከመንግስት ጋር ተጣምሮ በተለይ ከብኢኮ ጋር ግንባር ፈጥሮ እንዲሰራ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ይህንን 

በማድረግ በኩል በቅድሚያ የኢንዱስትሪ ሕብረተሰብ በተግባር በመፍጠር ተጨባጭ አውድማ ይሆናል፡፡ ከዚህ ጋር አብሮም 

ኃይልንና ዓቅምን የሚደምር አካሄድ ይሆናል ተብሎ ይታመናል፡፡ 

እነዚህ ማምረቻዎች የሚያመርቷቸው ካፒታል መሳሪያዎች መጠናቸው ትልቅ እየሆነ መሄዱ ታሳቢ በማድረግ የገቢ 

ምርቶችን ከመተካት ስትራቴጂ በተጓዳኝ የኤክስፖርት መር ኢንዱስትሪ ልማት ማሳኪያም ይሆኑልናል፡፡ 

እነዚህ ማምረቻዎች ለመገንባት የምንከተለው አገባብም በአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻዎች ግንባታ ላይ የምንከተላቸው 

አግባቦች አጠናክረን እንሠራባቸዋለን፡፡ እነዚህ ዓይነቶቹ ማምረቻዎች ካስተማይዝ የማድረግ ስራ ደግሞ ጥልቅና ዘርፈ ብዙ 

የቴክኖሎጂ ዓቅም የሚጠይቅ እንደመሆኑ በርከት ያሉ ሙያተኞች በግል ደረጃ ከሌሎች ኢኮኖሚዎች ቀጥሮ ማሰራት ሊያስፈልግ 

ይችላል፡፡ 

የኢንዱስትሪ ልማት ማስፈፀሚያ ስትራቴጂ እና የኢንዱስትሪ ብሉ ፕሪንት ተቀባይነት አግኝቶ እንዲፀድቅ ማድረግ የሁሉም 

ስራችን ወሳኝ ማስፈፀሚያ አቅጣጫ እንደመሆኑ ሁሉ ይህንን በማሳካት ቀጥሎ በአምስተኛ ደረጃ የምናከናውነው የመሠረታዊ 

ግብዓቶች ማምረቻ ኢንዱስትሪ ይሆናል፡፡ መሠረታዊ ጥሬ ዕቃዎችና ግብዓቶች ኢንዱስትሪ፣ መሠረታዊ  ብረታ ብረት 

ኢንዱስትሪን፣ የመሠረታዊ ኬሚካል ኢንዱስትሪን እና የማዕድን ኤክስትራክሽን ኢንዱስትሪን የሚያጠቃልል ነው፡፡ ከማዕድን 

ኤክስትራክሽን በተጓዳኝም ለባዮ ጥሬ ዕቃዎች ማምረቻነት የአግሮ ፕሮሰሲንግ ፋብሪካዎች የዚህ ኢንዱስትሪ አካል ተደርገው 

ይወሰዳሉ፡፡ 

በማዕድን ኤክስትራክሽንና በባዮ ፕሮሰሲንግ ጥምረት የሚገኙ የኢንጂነሪንግ ማተርያል ምርቶች ከመሠረታዊ ግብዓቶች 

ማምረቻ ኢንዱስትሪ ተጣምረው /vertically intrgrated/ ወይንም ራሳቸውና ችለውና በምርት ትስስርና ተመጋጋቢነት እንዲሰሩ 

አመራር እየተሰጣቸው እንዲያመርቱ ማድረግ ሁለቱ አማራጮች ታሳቢ ሊደረጉ ይችላሉ፡፡ ሌላ ሶስተኛ አማራጭም ሊታሰብ 

ይችላል፡፡ ይህ ሁሉ በማስፈጸሚያ ስትራቴጂና በኢንዱስትሪ ብሉ ፕሪንት በዝርዝር የሚመለስ ሆኖ በዚህ መንደርደሪያነት 

የሚገነቡት ማምረቻ ፋብሪካዎች በግዝፈትና በመጠን እንደሚከተለው እንዲገነቡ ይደረጋል፡፡ 

የመሰረታዊ ግብዓት ኢንዱስትሪ ከግዙፍ ኢንዱስትሪ ወይንም ከከባድ ኢንዱስትሪ መምታታት የለባቸውም፡፡ ወይንም 

ደግሞ የግድ ግዙፍና ከባድ መሆን የለባቸውም፡፡ ይህ በኢንዱስትሪ ልማት ማስፈጸሚያ ስትራቴጂ በአግባቡ ተዘርዝሮ የተቀመጠና 
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በአንዳንድ ኢኮኖሚዎች በተግባር ተሰርቶ ውጤት ያስገኘ መሆኑ መልስ ያገኘ ጉዳይ ነው፡፡ በመሆኑም ስለዚህኛው ኢንዱስትሪ 

ልማትና መስፋፋት ስናቅድ በዘርፉ ጥቃቅን፣ አንስተኛና መካከለኛ ማምረቻዎች እንገነባለን በሚል እምነት ነው፡፡ በተጨባጭ 

የአዋጭነት ጥናትም ታይቶ በተረጋገጠ ስሌትና ትንታኔ የሚገነቡ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ 

ከዚህ አኳያ ስንነሳ በጥቃቅንና አንስተኛ ግዝፈት የሚታዩ እስከ አስራ አምስት የሚደርሱ የዳይሬክት አይረን ሬዲዩሰር 

የብረት ማዕድን ማቅለጫ ፋብሪካዎች መገንባት፣ እስከ አምስት የሚደርሱ መካከለኛ ግዝፈት ያላቸውን የብረት ማቅለጫ 

ፋብሪካዎች እንገነባለን፡፡ 

በእነዚህ ማቅለጫዎች አቅራቢያ ተመጣጣኝ ግዝፈት ያላቸው የስቲል ፕሮሰሲንግ ብረታ ብረት ፋብሪካዎች እንገነባለን፡፡ 

የእነዚህ ብረታ ብረት ፋብሪካዎች አቀማመጥ ከብረታ ብረት ማዕድን ማቅለጫ ፋብሪካዎች አቅራቢያ እና ጥግ ማድረጉ 

ጠቀሜታው የጐላ ነው፡፡ የሙቀት ኢነርጂ ለመጠቀምና የምርት ዋጋ አንስተኛ እንዲሆን በማስቻል ተወዳዳሪነታቸው ከፍተኛ 

እንዲሆን ያስችላልና፡፡ የኢኮኖሚና የቅልጥፍና ተመጋጋቢነትም ይሆናል፡፡ 

በመሠረታዊ ብረታ ብረት ማቅለጫዎች የኋሊዮሽ ትስስር ማዕድንን ከከርሰ ምድር የማውጣት /Open pit and shaft pit/ 

ጨምሮ ማዕድኑን ካላስፈላጊ ጭማሪዎች የማፅዳት /Beneficiation/ የስራ መስክም ማዕድን ባሉባቸው የአገራችን አካባቢዎች 

እንዲተከሉና ደረጃ በደረጃ እንዲስፋፉ ይደረጋሉ፡፡ እነዚህም አንስተኛ ጥቃቅንና መካከለኛ ግዝፈት ያላቸው በማድረግ በአንስተኛ 

ኢንቨስትመንት መጠን የሚሰሩ ይሆናሉ፡፡ 

በተመሳሳይ አኳኋን የመዳብ፣ የዚንክ እና ሌሎች የመሰረታዊ ብረታ ብረት ማቅለጫና ማዘጋጃ ፋብሪካዎች እናስፋፋለን፡፡ 

በጥቁር ብረት የምንከተለውን የቴክኖሎጂ ስልት በሌሎቹ መሠረታዊ ብረታ ብረቶች ማዕድን ማውጣት፣ ማዘጋጀትና የማቅለጥ 

መጠንና ግዝፈት ተግባራዊ እናደርጋለን፡፡ 

በእነዚህ ማምረቻዎች ትይዩ የሚገነቡት አግሮ ፕሮሰሲንግ የኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃና ግብዓት ማምረቻዎች ጨምሮ 

በመሰረታዊ ብረታ ብረት መስክ በሁለተኛው ልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን መጨረሻ እስከ 500,000 ቶን ብረታ ብረት 

ማምረት የሚችሉና እስከ 100,000 ቶን ኬሚካል ግብዓት ማምረት የሚችሉ ጥቃቅንና አንስተኛ መካከለኛ ማምረቻዎች መገንባት 

እንደሚቻል በስሌትና በተጨባጭ የግንባታ ተሞክሮዎቻችን ማረጋገጥ ተችሏል፡፡ 

እነዚህ የመሠረታዊ ብረታ ብረትና ኬሚካል ማምረቻ ፋብሪካዎች የሚገነቡበት አገባብ በአግሮ ፕሮሰሲንግ ማምረቻ 

ፋብሪካዎች ግንባታ ከጠቀስናቸው ሶስቱ ስልቶች ሁለቱ ተፈፃሚ ይሆናሉ፡፡ ምክንያቱም የበለፀጉ ኢኪኖሚዎች እየተዘጉ ካሉት 

ማምረቻዎች እኛ ለምንከተለው አንስተኛና መካከለኛ የመሰረታዊ ብረታ ብረት ማምረቻ የሚሆኑ ፋብሪካዎች ካስተማይዜሽን 

የሚያገለግሉ ፋብሪካዎች የሉም፡፡ በእነዚህ እኛ የምንገነባቸው ግዝፈት የሚታዩ ማምረቻዎች በብዛት የሚገኙና የሚሰራባቸው 

በህንድ ሲሆን የህንድ ማምረቻዎች ደግሞ ለመዘጋት የተጋለጡ አይደሉም፡፡ ሁለተኛ ምክንያት እንደነዚህ ዓይነቶቹ ፋብሪካዎች 

በመሰረቱ ነቅሎ ወደ ሩቅ አካባቢ በማጓጓዝ ሊተከሉ የሚችሉ አይደሉም፡፡ ይህ በመሆኑ የገነቡ አገሮች አቅሞችን ጭምር 

በመጠቀም በራስ አቅም የሚገነቡ ይሆናሉ ማለት ነው፡፡ 
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33..66..22    የምድርየምድር  ባቡርባቡር  ፕሮጀክትፕሮጀክት  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብናማቅረብና  ተቀባይነትተቀባይነት  ሲያገኝሲያገኝ  የየዲዛይንዲዛይን  ስራንስራን  ማጠናቀቅማጠናቀቅ  

ከዳሎል ወደ ታጁራ ወደብ የሚሄድ የፖታሽ ማጓጓዣ ሆኖ የሚያገለግል የባቡር ኢንፍራስትራክቸርና የሮሊንግ ስቶክ 

ኣቅርቦት በፕሮጀክት ተቀርፆ እንዲቀርብ በመንግስት በተሰጠው ኣቅጣጫ መሰረት ብኢኮ የጥናት ስራው ወደሚያጠናቅቅበት 

ምዕራፍ ደርሷል፡፡ 

ይህ ፕሮፖዛል በሚመለከታቸው አካላት ታይቶ እንዲገመገምና ኣቅጣጫ እንዲሰጠው ማድረግ ቀዳሚ ስራ ይሆናል፡፡ ይህ 

ታልፎ ተቀባይነት ኣግኝቶ ሲፀድቅ በዚህ በጀት ዓመት ሁለተኛ ደረጃ የዲዛይን ስራን በማጠናቀቅ የተወሰኑ የሎጂስቲክስና ሌሎች 

የዝግጅት ስራዎችን ማከናወን እንደግብ ሊያዝ ይችላል፡፡ ከሮሊንግ ስቶክ ዲዛይን ማጠናቀቅ ተያይዞ የሎኮሞቲቭና የዋገኖች 

ፕሮቶታይፕ ማ0ናቀቅ ይገባል፡፡  

33..66..33  የኤሌክትሪክየኤሌክትሪክ  ማመንጫማመንጫ  ፕሮጀክቶችፕሮጀክቶች  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብናማቅረብና  ሲጸድቁሲጸድቁ  የዲዛይንየዲዛይን  ስራስራ  መጠናቀቅመጠናቀቅ  

33..66..33..11  የኣርታዕለየኣርታዕለ  እሳተእሳተ  ጎመራጎመራ  ፕሮጀክትፕሮጀክት  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብማቅረብ  

የአርታዕለን ሕያው እሳተ ጐመራ ሙቀት በመጠቀም የኤሌክትሪክ ማመንጫ መስራት እንደሚቻል በብኢኮ የአፈፃፀም 

ስትራቴጂ የሰፈረ ሲሆን ጉዳዩ ለመንግስት ቀርቦ በአጠቃላይ መንገድ ተቀባይነት አግኝቷል፡፡ የሚጠይቀው ኢንቨስትመንት ትልቅ 

ሊሆን እንደሚችል ከግምት በማስገባት አንድ በአንድና ትንሽ በትንሽ በመጨመር የእሳተ ጐመራው የሙቀት መጠን እስከ 

መጨረሻ መጠቀም በሚያስችል አገባብ ደረጃ በደረጃ መገንባት ታሳቢ ይደረጋል፡፡ 

ከዚህ አኳያ በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን አንድ ባለ 45 ሜጋዋት ማመንጫ ጣቢያ አምርቶ በሙከራ ደረጃ 

ለመፈተሽ ለተያዘው እቅድ የዝግጅት ስራዎች በ2008 በጀት ዓመት ይሰራሉ፡፡ ፕሮፖዛሉም ለመንግስት ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ 

የተጀመረውን የፅንሰሃሳብ ዲዛይን ስራውን፣ በሲሙሌሽን በማስደገፍ ማጠናቀቅ እና የግንባታ ቴክኖሎጂው ሊጀመር ይችላል፡፡ 

33..66..33..22  ሶላርሶላር  ፓነሎችናፓነሎችና  ሶላርሶላር  ፋርምፋርም  

ይህ ዕቅድ በሚዘጋጅበት ወቅት ብኢኮ የሶላር ማምረቻ ዓቅሙ በዓመት ወደ 100 ሜጋዋት ከፍ ማድረግ የሚያስችለው 

የማምረቻ ፋብሪካ ግንባታ እያጠናቀቀ መሆኑ በሁኔታ ግምገማው ተወስቷል፡፡ ይህ ማምረቻ የኋሊዮሽና የጐንዮሽ ማስፋፋት እና 

በትንሽ በትንሹ እያሻሻሉ መቀጥል ታሳቢ በማድረግ ባለው የማምረት ዓቅም ለበርካታ ዓይነት የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች 

ኣማራጮች በሚመች መልኩ እየተመረተ በአንስተኛ ዋጋ ለተጠቃሚዎች እንዲደርስ ይደረጋል፡፡ በመሆኑም የሚከተሉት ስራዎች 

ይከናወናሉ፡፡ 

በቅድሚያ በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን እስከ 250 ሜጋዋት የሚደርሱ አምስት ሶላር ፋርሞች 

ተገንብተው ለኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚተላለፉ ታሳቢ በማድረግ በ2008 በጀት ዓመት ለዚህ ስራ የሚያስፈልግ አስፈላጊውን 

ቅድመ ዝግጅት ይከናወናል፡፡ 
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በዚህ የሶላር ፓነል ማምረትና ኢኮኖሚያችን የሚፈልገውን የኤሌክትሪክ አቅርቦት ማርካት ስራ ትልቅ ትኩረት የሚሻው 

ጉዳይ የኢንተግሬሽን ቴክኖሎጂን በጥራት በመቅረፅ ተግባራዊ ማድረግ ነው፡፡ ኢተግሬሽን ስንል ከውሃ ፓምፕ' ከተሸከርካሪዎች 

እና ከባቡሮች ኤሌክትሪክ ምንጭ በተቀናጀ መንገድ የማሰራት ቴክኖሎጂ ማለታችን ነው፡፡ 

ይህ ሓሳብ በሚመለከተው የመንግስት ኣካል ታይቶ የፖሊሲ ኣቅጣጫ ከተሰጠው በተግባር የሚተረጎም ይሆናል፡፡ በተለይ 

በተለያዩ መንገዶች ከዚህ የግብርናና እድገት የተያያዙ ተግባራት ከብኢኮ ዝግጅት ጋር እንዲጣመሩ ማድረግ የመንግስት ውሳኔ 

የሚሻው ይሆናል፡፡ 

33..66..33..33  የንፋስየንፋስ  ኤሌክትሪክኤሌክትሪክ  ማመንጫዎችማመንጫዎች  ግንባታግንባታ  

የንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች በተናጠልና በፋርም ደረጃ መገንባት ያለባቸው ናቸው፡፡ በበርካታ ጥናቶች እንደሚታየው 

እስከ አንድ ሺ ጊጋዋት /1,000,000 ሜጋዋት/ ኤሌክትሪክ ማመንጨት የሚቻል እንደሆነ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡ በዚህ መሠረት 

በርከት ያሉ የንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች መገንባት እንዳለብን መገንዘብ ይቻላል፡፡ በንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች እየታየ 

ያለው አዝማሚያ አንድም ዋጋቸው በሜጋዋት ሲሰላ በጣም ውድ መሆናቸው ነው፡፡ ሁለተኛው የሚያመነጩት የኤሌክትሪክ 

ፓወር በአግባቡ መጠቀም የሚያስችል ፓኬጅ ጉድለት ነው፡፡ እነዚህን በሚፈታ መንገድ እንሰራለን፡፡ ከዚህ በመነሳት 

የሚከተሉትን የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች ግንባታና የማሻሻል ስራ ለመንግስት ፕሮፖዛሉ ቀርቦ ተቀባይነት ሲያገኝ በተግባር 

ማከናወን አለብን፡፡ 

33..66..33..33..11  የየንፋስንፋስ  ኤሌክትሪክኤሌክትሪክ  መመንጫመመንጫ  ኢነርጂኢነርጂ  ባንክባንክ  

በአሸጐዳና በአዳማ የተገነቡት የንፋስ ኢነርጂ ፋርምስ የኢነርጂ ባንክ  የሚያስፈልገው ሰሆን ይህ ሁለት ጠቀሜታ አለው፡፡ 

አንደኛ ኢኮኖሚያችን ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ፍላጐት በማይጠቀምበት በሌሊት ጊዜ የንፋስ ፋርሞቹ የተሻለ ኤሌክትሪክ 

የሚያመነጩበት ጊዜ ሲሆን ከፍ ያለ ኤሌክትሪክ ባያመነጩም ያመነጩት ኤሌክትሪክ መጠቀም እስካልተቻለ ብክነት ይሆናል፡፡ 

በዚህ ወቅት የሃይድሮ ኤሌክትሪክ በመቀነስ የንፋስ እንጠቀም ቢባልም እውክታ ይከተላል፡፡ በመሆኑም የኢነርጂ ማከማቸት 

ጉዳይ አስፈላጊ ያደርገዋል፡፡ ሁለተኛ የንፋስ ኤሌክትሪክ ማመንጫ በባህሪው እንደንፋስ ፍጥነትና መለዋወጡ የመዋዠቅ ክስተት 

ያስከትላል፡፡ ስለዚህም የሚያመነጨውን ኤሌክትሪክ በቀጣይነት በማከማቸት ግሪዱን በተመጣጠነ ልቀት የሚመግብ ሲስተም 

መገንባት ይኖርበታል፡፡ ይህ ስራ በአጠቃላይ መልኩ ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ፓወር ጋር መግባባት የተደረሰበት ቢሆንም አዋጪ 

በሆነ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል ተጠንቶ ከሚቆጠበው ኢነርጂ ተነፃፅሮ ተቀባይነት ሲያገኝ በተግባር የሚተረጐምና በውል ስምምነት 

አማካኝነት የሚፈፀም ይሆናል፡፡ 

33..66..33..33..22  አንስተኛአንስተኛ  የየንፋስንፋስ  ኤሌክትሪክኤሌክትሪክ  ማመንጫዎችማመንጫዎች  መገንባትመገንባት  

አንስተኛ የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች ከግማሽ ሜጋዋት በታች የሆኑት ናቸው፡፡ በተናጥል የሚገኙት ከተሞችና ፋብሪካዎች 

እነዚህን የኤሌትክትሪክ ማመንጫዎች በተናጠል ይሁን በማቀናጀት /በመደመር/ መገንባት ሲታሰብ በቀጣዮቹ አምስት ዓመታት 

በድምር እስከ 25 ሜጋዋት ማድረስ እንደግብ ይወሰዳል፡፡  
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እነዚህ ማመንጫዎች ለመገንባት በሜጋዋት ከሃያ ሚልዮን ብር የማይበልጥ እንዲሆን ይደረጋል፡፡ የአለም ገበያው 

በሜጋዋት ከ40 ሚልዮን በላይ እያሻቀበ ይገኛል፡፡ ይህንን የዋጋ ንረት የሚያረጋጋ /ከአገራችን ግዥ አኳያ/ በአንስተኛ ዋጋ 

ከፍተኛ ጥራት ያላቸው ማመንጫዎችን ማምረትና መትከል ያስፈልገናል፡፡ የኢነርጂ ባንካ የግድ አስፈላጊ መሆኑንም ከግምት 

ውስጥ ገብቶ የፓኬጁ አካል ይሆናል፡፡ 

33..66..33..33..33  መካከለኛመካከለኛ  የየንፋስንፋስ  ኤሌክትሪክኤሌክትሪክ  ማመንጫዎችማመንጫዎች  መገንባትመገንባት  

መካከለኛ የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች ስንል ከ600 ኪሎዋት እስከ 1 ሜጋዋት ያሉት የሚያጠቃልል ነው፡፡ በአንስተኛ 

ማመንጫዎች ግንባታ እንደተመለከትነው ሁሉ የሽያጭ ዋጋቸው እየናሩ ያሉት እነዚህም ናቸው፡፡ እንደነዚህ ዓይነቶቹ 

የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች በዋናነት በኢንዱስትሪያል አካባቢዎች የሚፈለጉ እንደሆኑ ይገመታል፡፡ ብኢኮ በራሱ ኢንዱስትሪዎች 

በብዛት ሊጠቀምባቸው እንደሚችል ታሳቢ በማድረግ የማምረቱና የመትከሉ ስራ ይከናወናል፡፡ በሁለተኛው የልማትና 

ትራንስፎርሜሽን ዘመን እስከ 80 ሜጋዋት የሚደርስ ኢነርጂ ሊያመነጩ የሚችሉ ተመርተው ይተከላሉ የሚል ግምታዊ ስሌት 

እንደመነሻ እንወስዳለን፡፡ ቢያንስ ቢያንስ ደግሞ ብኢኮ የማምረቻ ፋብሪካዎቹ 30% የኤሌክትሪክ ፍጆታን በዚህና በሶላር ኢነርጂ 

አማካኝነት በመሸፈን በጐ ሠርቶ ማሳያ ማድረግ ይኖርብናል፡፡ 

33..66..33..33..44    ከፍተኛከፍተኛ  የንፋስየንፋስ  የኤሌክትሪክየኤሌክትሪክ  ማመንጫዎችማመንጫዎች  ግንባታግንባታ  

ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማመንጫዎች ከአንድ ሜጋዋት በላይ የሚያመነጩ ናቸው፡፡ እንደነዚህ ዓይነት የኤሌክትሪክ 

ማመንጫዎች በኢንዱስትሪና በተነጠሉ ከተሞች የሚጠቀሙበት ሁኔታ ሊኖር የሚችል ቢሆንም በዋናነት ከአገራዊ ኤሌክትሪክ 

ግሪድ ጋር የተያያዙ ሆነው መገንባታቸው ይበልጥ ውጤታማ ያደርጋቸዋል፡፡ 

እንደነዚህ ዓይነት ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች በኤሌክትሪክ ኃይል ተፈላጊ ሊሆኑ የሚችሉ መሆናቸው ከግምት ውስጥ 

በማስገባት በሁለተኛው ልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን የሙከራና የማሻሻል ስራችንን በማጠናቀቅ እስከ 25 ሜጋዋት የሚደርሱ 

ማምረትና መትከል እንችላለን፡፡ 

የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ፍላጐቱ አናሳ ሆኖ ከተገኘ ከላይ የተጠቀሰው ያህል ማመንጫ በጐረቤት አገሮች ሽያጭ 

ኤክስፖርት ሊሆን ይችላል፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም የፓወር ባንክ ፓኬጅና አንስተኛ የሽያጭ ዋጋ ተመራጭ ያደርገዋል፡፡ 

33..66..33..44  ማይክሮማይክሮ  ዳምስዳምስ  ማይክሮማይክሮ  ተርባይንተርባይን  

አንስተኛ ግድቦች በአንስተኛ ወጪ መገንባት እስከተቻለ ድረስ ቶሎ የሚደርሱና ከባድ የግንባታ ወጪ የማይጫኑ 

መሆናቸው የሚታወቅ ነው፡፡ ከዚህ በተጨማሪ በአገራችን ተፋሰስ በሺዎች የሚቆጠሩ ወንዞች ሊገነቡ የሚችሉ በመሆናቸው 

በመሰረቱ ጥቅም ላይ ሊውል የማይችል ወንዝ አይኖርም ማለት ነው፡፡ ከዚህ ጋር ተያይዞም በርቀትና ተበታትነው ያሉ የአገራችን 

አካባቢዎች በአቅራቢያ ኤሌኬትሪክ እንዲያገኙ በማስቻል የትራንስሚሽን ወጪ መቀነስና ማዳረስ ያስችለናል፡፡ 
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ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት አምስት ዓይነት ሞዱላር ማይክሮ ሃይድሮ ተርባይኖችን በዋናነት በቀጣይነት በማምረት 

ለእነዚህ የሚመጥኑ ማይክሮ ዳሞች በየአካባቢው በመገንባት ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ማመንጨት ዓቅም እንዲኖረን ማድረግ 

ይቻለናል፡፡ 

የሚመረቱት ተርባይን ዓይነቶች ፔልቶንና ፍራንሲስ የተባሉት ሲሆኑ ፔልቶን የከፍተኛ ከፍታ ሲሆን ፍራንሲስ የመካከለኛ 

ከፍታ ነው፡፡ በሁለቱም ተርባይን ዓይነቶች በ5 ሜጋዋት' በ10 ሜጋዋት' በ15 ሜጋዋት እና በ20 ሜጋዋት መጠን የሚዘጋጁ 

ይሆናሉ፡፡ 

በተለምዶ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ማመንጫ ዲዛይን ሲደረግ ለተፋሰሱ የሚመጥን ግድብና ተርባይን ምርጫ ትንታኔ 

በማድረግ ነው፡፡ ይህ አካሄድ እንደተጠበቀ ሆኖ በየፍሳሹ ከፍታ /Head/ እና የፍሳሹ መጠን ብዛት ላይ በማስላትና ለዚህ 

የሚመጥን የፍሰት ስርዓት ዲዛይን በማድረግ አስቀድመው የሚመረቱ ተርባይኖች ተመጣጣኝ የሆነ አንስተኛ የኤሌክትሪክ 

ማመንጫ መስራት የሚቻል መሆኑ ሳይንሳዊ ጥናቶች ያሳዩናል፡፡ 

በዚህ አካሄድ መሠረት እስከ አሁን ባለን መረጃ መሠረት የአገራችን የሃይድሮ ኤሌክትሪክ እምቅ ዓቅም ከ60,000 

ሜጋዋት ወደ 85,000 ሜጋዋት ማሳደግ ይቻላል ብለን እንገምታለን፡፡ 

ከዚህ መንደርደሪያ በመነሳት በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን በተመረጡ ሁለት አካባቢዎች እስከ 60 ሜጋዋት 

የሚደርሱ ኤሌክትሪክ ማመንጫዎች መገንባትን እንደ አንስተኛ ተደራሽ ግብ በመወሰዱ በ2008 በጀት ዓመት ለዚህ ስራ 

የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎች ይሰራሉ፡፡ 

33..66..44  የየስኳርስኳር  ፋብሪካፋብሪካ  የተቀናጀየተቀናጀ  የየኢንዱስትሪኢንዱስትሪ  ልማትልማት  ዝግጅትዝግጅት  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ማቅረብማቅረብ  

በተቀናጀ የስኳር ፋብሪካ ፅንሰ ሓሳብ መሰረት እያንዳንዱ ስኳር ፋብሪካ የአግሮ ፕሮሰሲንግና የምግብ ኢንዱስትሪ ያለበት 

የኢንዱስትሪ ዞን ይሆናል፡፡ ይህ የተቀናጀ የስኳር ኢንዱስትሪ ዞን ውጤታማ የሚሆነው ስኳር ፋብሪካው ተጠናቆ ስኳር ማምረት 

ከጀመረበት ጊዜ በኋላ ደረጃ በደረጃ በመገንባት ነው፡፡ 

የስኳር ፋብሪካውን ተረፈ ምርት የሚጠቀም የወረቀት ፐልፕ ማምረቻን' የተገጣጣሚ ቤቶችና ፈርኒቸር ቦርድ ማምረቻን' 

የኢታኖል ማምረቻን' የኮስሞቲክስ ማምረቻን የሚይዝ ነው፡፡ በሌላ በኩል ከአገዳው ጋር በማቀላቀል የቅባት እህልን በማብቀል 

የቅባት እህሉ ለአገዳው ናትሪፋይንግ ጠቀሜታ ሲሰጥ የአገዳው እርጥበት ለቅባት እህሉ መፋፋት የራሱ ሚና ይጫወታል፡፡ በዚህ 

መልኩ የሚመረተው የቅባት እህል መጭመቂያ በአቅራቢያው እንዲተከልለት ተደርጎ ዘይት ይመረታል፡፡ ከዚህ አልፎም በስኳር 

ፋብሪካው አቅራቢያ የከብት ልማት እርሻና የዶሮ ልማት እርሻ በማስፋፋት የስኳር ፋብሪካው ተረፈ ምርትን በመኖ ደረጃ 

በማዘጋጀት እንዲመገቡት ይደረጋል፡፡ በግብረ መልሱም ከእንስሳቱና ከዶሮዎቹ የሚገኝ እበትና መሰል ነገር በባዮ ጋዝ ማመንጫና 

ማጣሪያ ኢንዱስትሪያል ፕሮሰስ ለተሸከርካሪዎችና ለኢንዱስትሪ አገልግሎት የሚውል ጋዝ ይመረታል፡፡ ቤንዚንን ደረጃ በደረጃ 

እየተካ እንዲሄድ የሚያደርግ ሰፊ ስራ መስራት ይቻላል፡፡ ይህ እየተመረተ ከባዮ ጋዝ ማበስበሻ የሚገኘው ተረፈ ምርትም 

በማዳበሪያነት ለስኳር አገዳው እንዲውል ከመደረጉ በተጨማሪ ትርፍ ምርቱ በአግባቡ ታሽጎ በአቅራቢያ ይሁን በርቀት ለሚገኙ 
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የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ64 

 

እርሻዎች ሊሸጥ የሚችል ነው፡፡ እያንዳንዱ ስኳር ፋብሪካ በተቀናጀ የስኳር ልማት ፅንሰ ሓሳብ መሰረት ሲስፋፋ በመቶ ሺዎች 

ቶን የሚመዘን ኮምፖስት ይኖራል ተብሎ ይገመታል፡፡ ይህ ኮምፖስት በመካከለኛ ምስራቅ ከተሞችና ግሪን ሃውስ እርሻዎች 

በስፋት ተፈላጊ ነውና የውጭ ምንዛሪ አንድ ምንጭ ይሆናል፡፡  

ይህ የልማት ፅንሰሐሳብ ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስችል ሁለንተናዊ የዝግጅት ስራ በ2008 በጀት ዘመን በማጠናቀቅ 

በ2009 በጀት ዓመት ወደ ትግበራ የምንገባበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ 

33..66..55  የተቀናጀየተቀናጀ  የኬሚካልየኬሚካል  ኢንዱስትሪኢንዱስትሪ  ግንባታግንባታ  ፕሮፖዛልፕሮፖዛል  ኣዘጋጅቶኣዘጋጅቶ  ማስወሰንማስወሰን  

በዩሪያ ማዳበሪያ ፋብሪካ ዙርያ የሲንቴቲክ ናፍጣ' የናይትሮጅን ተቀፅላ ምርቶች' የፖሊመርስ የምርት ሰንሰለት' የሳልፈር 

ተቀፅላና ሰንሰለት ምርቶች' የሃይደሮጂንና ሂልየም ምርቶች ሰንሰለትን ፕሮፖዛልና ፕላንት ፅንሰ ሓሳባዊ ዲዛይን በ2008 በጀት 

ዓመት እንደተጠናቀቀ ለመንግስት ቀርቦ ውሳኔ እንደተሰጠው ቀጣዩ እርምጃ ይከናወናል፡፡ 

33..77  የየግብ ግብ ሰባትሰባት፡ ፡ በግል ዘርፉ ባለቤትነት ሊያዙ የሚችሉ ማምረቻዎች መገንባትበግል ዘርፉ ባለቤትነት ሊያዙ የሚችሉ ማምረቻዎች መገንባት  ዋናዋናዋናዋና  ተግባራት፡ተግባራት፡  

የግብ ሰባት ዝርዝር ተግባራት በኣንድ በኩል የተቀናጀ የኢንዳስትሪ ልማት ፕሮፖዛል በመንግስት እንዲፀድቅ ማድረግ 

የሚጠይቅ ነው፡፡ በሌላ በኩል የግል ባለሃብቶችና ኣክሲዮን ማሕበራት እያሳዩት ያሉት የማምረቻ ፋብሪካዎችን ከብኢኮ የመግዛት 

ፍላጎት በፍጥነት ግፊት ሊጥር ይችላል ብሎ መገመት ያስፈልጋል፡፡ ሆኖም ግን ከባንክ ብድር የተያያዘ ጉዳይ ያለው በመሆኑ 

ዞሮዞረ የመንግስት ቀጥተኛ ውሳኔ መጠየቁ የግድ ነው፡፡ ይህንን ከግምት ወስጥ በማስገባት የግል ዘርፉ በሚያሳየው ያለ ኣዝማሚያ 

የሚከተሉት ማምረቻ ፋብሪካዎች ግንባታ መጀመር ይኖርብናል፡፡ 

33..77..11  የከባድየከባድ  ተሸከርካሪዎችተሸከርካሪዎች  ማገጣጠሚያማገጣጠሚያ  

ከባድ ተሸከርካሪ ማገጣጠሚያ ፋብሪካ አንዱ በግል ባለሃብት ሊያዝ የሚችል ዓይነት ፋብሪካ ነው፡፡ አንስተኛ ፈተና ያለውና 

ደረጃ በደረጃ በማሳደግ አለም አቀፍ ተወዳዳሪነት እንዲኖረው ማድረግ የሚያስችል ማምረቻ ነው፡፡ በቀን ከአምስት እስከ አስር 

ከባድ ተሸከርካሪዎችን ማገጣጠም የሚያስችል ፋብሪካም በአገራችን ባለሃብቶች በቀላሉ ኢንቨስት ሊደረግ የሚችል ይሆናል፡፡ 

በዚህ ረገድ ብኢኮ አምስት ተያያዥ ወይንም ተከታታይ ስራዎች ያከናውናል፡፡ አንደኛ የማገጣጠሚያ ፋበሪካውን ዲዛይን 

ማድረግ እና ተክሎ ማስረከብ ነው፡፡ ሁለተኛ የግል ባለሃብቱ መለያዬ ነው ብሎ የሚመርጠው የውጭ የዲዛይን ገፅታ /Exterior 

esthetics/ መሰረት ከባድ ተሸከርካሪውን ዲዛይን መስራትና በዚህኑ መሠረት የሚገጣጠሙ ኣካላትን አምርቶ ለማገጣጠሚያው 

ፋብሪካው ማቅረብ ነው፡፡ ሶስተኛ የዲዛይን' የአሴምብሊና የጥራት ቁጥጥር ቴክኖሎጂ ክህሎት በስልጠናና በሰነድ አማካኝነት 

ማሸጋገር ማስቻልና በጥብቅ እንዲሰራበት ማድረግ ነው፡፡ አራተኛ ከፍተኛ ምርታማነትና ቅልጥፍናን ማስገኘት የሚያስችል 

የአመራር ጥበብ ማሸጋገር ማስቻል ሲሆን አምስተኛው የግል ባለሃብቱ ማምረት በሚችለው መጠን ልክ ብኢኮ የሚያመርተውን 

የከባድ ተሽከርካሪ መጠን ከምርት መቀነስ ይሆናል፡፡ የገበያ ጉድለት ካልተከሰተ በስተቀርም የምርት መጠን እየቀነሰ ይቀጥላል፡፡ 
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በዚህ ልክ ብኢኮ በተሽከርካሪው ዲዛይን' ፕሮቶታይፕና እና በማምረቻ ፋብሪካ ግንባታዎቹ ብቻ የሚሰራ የመሠረታዊ 

ኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ ቁመና ይዞ ይቀጥላል ማለት ነው፡፡ 

በዚህ ሂሳብና አስተሳሰብ መሠረት ብኢኮ በሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመናት ከአስር እስከ አስራ ሁለት 

የሚደርሱ የከባድ ተሸከርካሪዎች ማገጣጠሚያዎች አምርቶ' ተክሎ ዓቅም ገንብቶ ሊያስተላልፍ እንደሚችል ግምታዊ ግብ 

ተይቷል፡፡ በአገር ውስጥ ተፈላጊ ያልሆነውን ማገጣጠሚያ በጐረቤት አገሮች በተወዳዳሪ ዋጋ ልንሸጠው እንደምንችል ከግምት 

ውስጥ ይገባል፡፡ 

33..77..22  የአውቶቡስየአውቶቡስ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

በግል ባለሃብቶች በአንስተኛ ኢንቨስትመንት ሊቋቋሙ ከሚችሉት ሁለተኛው የአውቶቡስ ማምረቻ ነው፡፡ የአውቶቡስ 

ማምረቻ ከከባድ ተሸከርካሪው ማገጣጠሚያው የሚለየው ይዘት አለው፡፡ አውቶቡስ በርከት ያለ ፋብሪኬሽን የሚጨምር ነው፡፡ 

የእሴት መጠኑም በዛው ልክ ከፍ ይላል፡፡    

ይህንን ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀን ከሶስት እስከ ስድስት አውቶቡሶችን ማምረት የሚያስችሉ ፋብሪካዎች በሁለተኛው 

የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ እስከ አስር ድረስ መገንባትና ማስተላለፍ ታሳቢ የተደረገ ሲሆን በ2008 በጀት ዓመት ለዚህ 

እቅድ ተግባራዊነት የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎች ይሰራሉ፡፡ የብኢኮ ሚና በተመለከተ በከባድ ተሽከርካሪ የተጠቀሰውን 

መሰረታዊ ድርሻ ተፈፃሚ ይደረጋል፡፡  

33..77..33  የሞተርየሞተር  ባይስክልናባይስክልና  ትራይሳይክልትራይሳይክል  ማምረቻማምረቻ  

የሞተር ባይስክልና ትራይሳይክል ማምረቻ በይዘቱ ከማገጣጠም በላይ የሚሄድና ከፍ ያለ እሴት ያለው ነው፡፡ የሞተር 

ባይስክልና ትራይሳይክል ማምረቻ በግል ባለሃብቶች' በአክሲዮን ማሕበራት' በሕብረት ሥራ ማህበራት ባለቤትነት ሊያዙ 

የሚችሉ ናቸው፡፡  

የእነዚህ ማምረቻዎች ዲዛይንና ተከላ ስራ እንደሌሎቹ ማምረቻዎች በብኢኮ ሊከናወን የሚችል እና በተግበባር የተረጋገጠ 

ነው፡፡ በዚህ ግምት በቀን እስከ አንድ መቶ ማምረት የሚያስችል ፋብሪካ እስከ አስር ድረስ በልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን 

ለማምረት ታሳቢ የተደረገ ሲሆን በ2008 በጀት ዓመት ለዚህ እቅድ ተግባራዊነት የሚያስፈልጉ የዝግጅት ስራዎች ይሰራሉ፡፡ 

33..77..44  የኮንስትራክሽንየኮንስትራክሽን  ማሽኖችማሽኖች  ማምረቻማምረቻ  

ከወዲሁም ይህ የማምረቻ ወይንም ማገጣጠሚያ ፋብሪካ በብዛት በግል ባለሃብቶች የሚያዝበት እድል አለ፡፡ በአሁኑ 

ወቅትም በአንድ ልማታዊ ባለሃብት ተቋቋመ ስራ የጀመረ አለ፡፡ ብዙ ተግዳሮቶች ቢገጥሙትም ሙከራ እያደረገ ያለ ነው፡፡ ይህም 

ሆኖ ሰፊ እድል እንዳለ ታውቆ በግል ባለሃብቱ በአጠቃላይ በግል ዘርፉ ሊስፋፋ የሚችል ነው፡፡ 

የኮንስትራክሽንና የኢንጂነሪንግ ማገጣጠሚያ ይሁን ማምረቻ ፋብሪካዎች በኢንቨስትመንት መጠናቸው ቀላልነት ሲባል 

ሁለት አማራጮች መጠቀም ይቻላል፡፡ አንደኛው አማራጭ አንድ የኮንስትራክሽን ማሽን ሙሉ በሙሉ እንዲያመርቱ  ሌሎቹ 
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ማሽኖች እንዲገጣጥሙ ማድረግ ነው፡፡ ሁለተኛው አማራጭ በማገጣጠም ጀምረው በመረጡት መስክ ሙሉ ፋብሪኬሽን 

እንዲያከናውኑ ማድረግ ነው፡፡ ይህ የምርጫ ጉዳይ እንደሁኔታው ከኢንቨስተሩ ጋር የሚወሰን ሆኖ አሁን ባለው የአገራችን 

ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ በዓመት ከሁለት መቶ አምሳ የማያንሱ ኮንስትራክሽንና ኢንጂነሪንግ ማሽኖች ማገጣጠምና በከፊል 

አካላቶቻቸውን ፋብሪኬት ማድረግ የሚችል ፋብሪካ ነው አዋጪ መሆን የሚችለው፡፡ በዚህ ሁኔታ የሚታዩ እስከ አስር የሚደርሱ 

ማገጣጠሚያና ማምረቻ ፋብሪካዎች በቀጣዮቹ አምስት የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዓመታት መትከል በግብ ደረጃ ይያዛል፡፡ 

ብኢኮ እንደነዚህ ማገጣጠሚያ ፋብሪካዎች በግል ዘርፉ ባለቤትነት እንዲያዙ ሲያደርግ የራሱ ድርሻ አስመልክቶ በከባድ 

ተሸከርካሪ የተገለፀው በቀጥታ ጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

የኮንስትራክሽንና ኢንጂነሪንግ ማሽኖች የሚያመርቱ ፋብሪካዎች የተገጣጣሚ ቤቶች ማምረቻ መሳርያዎችም ጭምር 

የሚያመርቱ ማድረግ ትልቅ ትኩረት ይሰጠዋል፡፡ 

33..77..55  በርካታበርካታ  ዜጎችንዜጎችን  የስራናየስራና  የንብረትየንብረት  ባለቤትባለቤት  የሚያደርጉየሚያደርጉ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  ግንባታግንባታ  

በኢንዱስትሪ ልማት ጉዟችን በርካታ ዜጐች የስራ ዕድል የሚፈጥሩና በርካታ ዜጐች የንብረት ባለቤት ለማድረግ ቀለል ያሉ 

ማምረቻዎች ማስፋፋት ይበልጥ የዕድገት ዳይናሚዝም ሊፈጥሩልን እንደሚችሉ በቀላሉ መገንዘብ የሚቻል ነው፡፡ የአገራችን 

የኢንዱስትሪ ልማት በአገራዊ ዳይናሚዝም ብቻ እውን የሚሆን በመሆኑ ይህንን ዳይናሚዝም የሚፈጥረውም ዜጐች 

በባለቤትነትና በቀጥተኛ ሠራተኛነት ሊገቡባቸው የሚችሉ እንደሆነ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ በጣም አንስተኛና ነገር ግን በኢኮኖሚያዊ 

አዋጭነታቸው አስተማማኝ የሆኑ እንዲሁም ከባቢያዊ ጥሬ ዕቃን እንደግብዓት ሊጠቀሙ የሚችሉ ማምረቻዎችን በመገንባት 

በስትራተጂክ ዘመኑ በዜጐች ባለቤትነት በስፋት እንዲኖሩን እናደርጋለን፡፡ ከስትራተጂክ ዘመኑ በ2008 በጀት ዓመት የተወሰኑትን 

በተግባር መሞከር ያስፈልጋል የሚል ታሳቢ ይደረጋል፡፡ እነዚህን ጥቃቅንና አንስተኛ ማምረቻዎች በሙሉ ዘርዝሮ መጨረስ 

ዕቅዱን ተነባቢ አያደርገውም፡፡ በመሆኑም ጥቂቶቹንና ከሌሎች ማምረቻዎች ጋር ያላቸው ተያያዥነት ባጭሩ እንመለከታለን፡፡ 

33..77..55..11  የብሪኬትየብሪኬት  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

ብሪኬት በአገራችን ተርማል ጀነሬተሮች በብዛት በመቶ ሺዎች ቶን የሚፈለግ ነው፡፡ ባደጉ ኢኮኖሚዎችም የድንጋይ ከሰልን 

ይተካል ተብሎ አረንጓዴ የኢነርጂ ምንጭም በመሆኑ ተመራጭ ሆኗል፡፡ በአገራችን ደግሞ በሚሊዮኖች ቶን ሳርና ቅጠላቅጠል 

ይቃጠላል /በሰደድ እሳት/፣ ለአካባቢ ችግር በሚሆን ደረጃ ይበሰብሳል፣ በጐርፍ ይወሰዳል፣ አካባቢን ያበላሻል ወዘተረፈ፡፡ ይህንን 

ከግምት ውስጥ በማስገባት የብሪኬት ማምረቻዎችን በማምረት በተለያዩ የብድርና የሽያጭ አማራጮች ዜጐችን በማብቃት ወደ 

ምርት እንዲገቡና እንዲሸጡ ማድረግ ታሳቢ ሊደረግ ይገባል፡፡ አምራቾቹ የተፈጥሮ መዛባት የሚያስከትል ስራ እንዳይሰሩ 

በስልጠናው ትኩረት ይሰጠዋል፡፡  

33..77..55..22  የድንጋይየድንጋይ  መጥረቢያመጥረቢያ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

ላለፉት ጥቂት ዓመታት በኮብል ስቶን ማምረትና ለመንገድ ንጣፍ እንዲውል ማድረግ የቻሉ ወጣቶች የስራ ዕድል 

ማግኘታቸውና ኑሮ መምራት መቻላቸው ትልቅ ኣገራዊ ድላችን ነው፡፡ አሁን ግን የኮብል ስቶን ዋጋ ርካሽ የሚሆንበት ስልት 
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መቀየስ ይኖርብናል፡፡ ሜካናይዝድ ማምረቻዎች መጠቀም አስፈላጊ የሚሆንበት ወቅት ነው፡፡ ይህ እስከሆነ ድረስ ደግሞ የቤት 

ውስጥ ማሶን ታይልስ፣ የቤት ማስጌጫዎችና ቁሳቁሶች በዚህ መንገድ እንዲመረቱ ማድረግ ይቻለናል፡፡ 

ይህንን የአመራረት ዘይቤ ለማስገባት እንደማንኛውም ምርታማ አመራረት ዘይቤ የማምረቻ መሳሪያዎችንና እውቀትና 

ክህሎት ማስገባት ያስፈልጋል፡፡ በዚህ መንገድ የድንጋይ ሃብት በብዛት ባለባቸው የአገራችን አካባቢዎችና የኮብል ስቶን ምርት 

እየሰሩ ባሉ ዜጐች ላይ ያተኮረ ስራ መጀመርና ማስፋፋት ያስፈልጋል፡፡ በሺዎች የሚቆጠሩ የድንጋይ ምርት ማምረቻዎች 

ማዘጋጀትና ተተክለው ውጤት ያለው ሰፊ ምርት እንዲያመርቱ ማድረግ ታሳቢ ይደረጋል፡፡ 

አምራቾች በተለይ የመሬት መሸርሸር ሊያስከትል የሚችል የካባ ቁፋሮና አጠቃቀም አካሄድ እንዳይከተሉ ስልጠናው ትኩረት 

ይሰጠዋል፡፤ በሕግና በአካባቢ ጥበቃ በኩልም ክትትልና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል፡፡  

33..77..55..33  የሸክላናየሸክላና  ሴራሚክስሴራሚክስ  ዕቃዕቃ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

የሸክላና ሴራሚክ ዕቃዎች ከውጭ አገራት በውጭ ምንዛሪ ተገዝተው ሲገቡና ስንሻማባቸው ማየት ጥሩ ስሜት አይተውም፡፡ 

ጥሬ ዕቃው በገፍ እያለና ባህላዊ ዕውቀቱም በአጅ እያለ፡፡  

ያም ሆነ ይህ ዘልማዳዊውን አመራረት ድንበሩን የሚቀይር ከፊል ሜካናይዝና ሜካናይዝድ አንስተኛና ጥቃቅን 

ማምረቻዎችን በማስፋፋት በሸክላና ሴራሚክስ ዕቃዎች ኢምፖርትን መተካት ቀጥሎም ኤክስፖርተር መሆን ይቻላል፡፡ እጅግ 

በርካታ ወጣቶችና እናቶች በዚህ መስክ ሊሰማሩ ይችላሉ፤ ይገባልም፡፡ 

በዚህ መስክ የሚሰማሩ ዜጐች እጅግ በጣም ብዙ ሊሆኑ የሚችሉ እና ሰፊ ገበያ ያለው ሊሆን እንደሚችል በማመን በመሬት 

መከላትና የተፈጥሮ መመሰቃቀል ችግር እንዳይፈጥሩ ከዚህ አልፎም የመከላከል ስራ በኃላፊነት እንዲወጡ አስተምህሮዎችና የሕግ 

ክልከላዎች ያስፈልጋሉ፡፡ 

33..77..55..44  የወረቀትየወረቀት  ካርድናካርድና  ቦርድቦርድ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

ከኢኮኖሚ ዕድገታችን እያደገ የሚሄደው የውድቅዳቂ ወረቀቶችና ካርዶችን በማሰባሰብ የቤትና የቢሮ ዕቃዎችን የሚያመርቱ 

ጥቃቅንና አንስተኛ ማምረቻዎችም ሰፊ የስራ ዕድልና የባለቤትነት መልካም አጋጣሚ ለዜጐች የሚፈጥሩልን ናቸው፡እነዚህ 

ማምረቻዎች በከተሞች አካባቢ እንዲስፋፉ ማድረግ ደግሞ ሌላው የኢንዱስትሪ ገፅታ እንደሚሆን የሚታመንበት ነው፡፡ 

33..77..55..55  የአልኮልየአልኮል  መጠጥመጠጥ  ማዘጋጃዎችማዘጋጃዎች  

በአገራችን በበርካታ አካባቢዎች ባህላዊ የአልኮል መጠጦች በዘልማዳዊ ስልት የሚመረቱ መሆናቸው ይታወቃል፡፡ እነዚህ 

ዘልማዳዊ ማምረቻዎች በጥቃቅንና አንስተኛ ደረጃ ዘመናዊና ጤንነቱ የተጠበቀ የአመራረት ስልት እንዲከተሉ ማድረግ 

ያስፈልጋል፡፡ እንደነዚህ ዓይነቶቹ ማምረቻዎች በምግብና መጠጥ ስታንዳርድ ደረጃ እንዲዘጋጁ ማድረግም የኢንዱስትሪያላይዜሽን 

አንድ ስራችን ሆኖ በዚህ ሁለተኛው የልማትና ትራንስፎርሜሽን ዘመን ሊጀመር ይገባል፡፡ ዜጐች በተለይ ሴቶች በዚህ መስክ 

የሚያገኙት የስራ ዕድል ትልቅ ነው፡፡ 
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33..77..55..66  የሌሎችየሌሎች  ቁሳቁስቁሳቁስ  ማምረቻዎችማምረቻዎች  

በጥቃቅንና አንስተኛ ማምረቻ ዎርክሾፖች አማካኝነት ክህሎትና ዕውቀትን ወጣቶች ሊያመርቷቸው የሚችሉ በርካታ 

ቁሳቁሶችን አንድ ላይ አሰባስበን እንመለከታቸዋለን፡፡ 

በቀንድና በአጥንት መገልገያና የቤት ቁሳቁሶች አንድ ረድፍ የሚይዙ ናቸው፡፡ በእንጨትና በቃጫ ግብዓትነት የሚመረቱ 

የቤትና የመገልገያ ቁሳቁሶችም በርካታ ዓይነት ናቸው፡፡ የወዳደቁ ፕላስቲክ እና መስተዋቶችን ማቅለጥና መልሶ ጥቅም ላይ 

ማዋልም እንዲሁ ሰፊ ቁስ የሚያመርቱ ናቸው፡፡ 

እንደነዚህ ዓይነቶች ቁሳቁስ ማምረቻዎችን ጠቅሶ ከማለፍ ባለፈ እያንዳንዱን ማብራራት ፅሁፉን ትልቅ ያደርገዋል፡፡ ነገር 

ግን በእንደነዚህ ዓይነቶቹ ማምረቻዎች የሚዘረጋ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በጣም ብዙ ዜጐችን በምርት የሚያሰልፍ ነው፡፡ 

33..77..55..77  ማምረቻዎቹማምረቻዎቹ  የሚዘጋጁበትየሚዘጋጁበት  አግባብአግባብ  

እነዚህ ከፍ ብለው የተጠቀሱትን እንደ ዋና ዋናዎቹ በመውሰድ ነገር ግን በጣም በርካታ ቀላልና አንስተኛ ማምረቻዎች 

አዘጋጅቶ በዜጐች ባለቤትነት አማካኝነት በአገሪቱ አካባቢዎች እንዲስፋፉ ማድረግ የሚቻለውና የሚገባው፤ ብኢኮ የዲዛይንና 

የምርት ቴክኖሎጂን ቀርፆ በፍሌክሲብል ማኑፋክቸሪንግ አነስተኛ አምራቾች ኣማከኝነት ተመርተውና በተመሳሳይ አኳኋን 

በኢንስታሌሽን መስክ የተሰማሩ ኣነስተኛ ኤለክተሮሜካኒካል ድርጅቶች ተተክለው ወደምርት እንዲገቡ በማድረግ ነው፡፡ 

አንዳንድ ጠለቅ ያለ ማኑፋክቸሪንግ የሚጠይቁ የማምረቻ አካላት በብኢኮ ሊመረቱ የሚችሉ ቢሆንም በዋናነት ግን 

በአንስተኛ ማምረቻዎች ሊመረቱና ሊጠናቀቁ የሚችሉ ናቸው፡፡ ስለዚህም በማምረቻዎቹ የሚፈጠር የስራ ዕድልና ቴክኖሎጂ 

ዓቅም እንደተጠበቀ ሆኖ የሚመረቱበት አግባብም የምርት ትስስርና ትብብር ላይ የተመሰረተ ይሆናል፡፡ 

33..88  የካፒየካፒታታል ማሽኖችና መሳሪያዎች ምርታማነት ከፍ የማድረግ ግብ ለማሳካት የሚሰሩ ተግባራት፡፡ል ማሽኖችና መሳሪያዎች ምርታማነት ከፍ የማድረግ ግብ ለማሳካት የሚሰሩ ተግባራት፡፡  

ብኢኮ ካፒታል መሳሪያዎች የሚያመርተው በሁለት ምክኒያት መሆኑ የሚታወስ ነው፡፡ ኣንደኛው ምክኒያት የማምረቻ 

ፋብሪካዎችን ገንብቶ በግል ዘርፉ ደረጃ በደረጃ እንዲስፋፉ ለማድረግ ማምረቻ ፋብሪካዎቹ እንዲያመርቷቸው የሚቀየሱ ምርቶች 

ከማምረቻ ፋብሪካዎቹ ኢንጅነሪንግ ዲዛይን ጋር ተጣምሮ የሚሄድ በመሆኑ ነው፡፡ ሁለተኛ ምክኒያት ካፒታል ዕቃዎችን 

በተወዳዳሪ ዋጋ በማምረት የገበያ ጉድለት እነዳይኖር ኣልያም የገበያ መረጋጋት እንዲቀጥል ለማድረግ ነው፡፡ ከነዚህ ዓላማዎች 

በመነሳትና ስትራተጂክ ጠቀሜታ ያላቸውን ቁሶች ማምረት ይኖርብናል፡፡ ምርቶቹም የሚከተሉት ይሆናሉ፡፡ 

33..88..11  የእርሻየእርሻ  መሳሪያዎችመሳሪያዎች  ምርትምርት  

ተ.ቁ የምርትዓይነት 2008 እቅድ 1ኛ ሩብ 2ኛ ሩብ 3ኛ ሩብ 4ኛ ሩብ 

የእርሻ መሳሪያዎች ምርት በቁጥር 

1 ወኪንግት ራክተሮች 8-15 hp 40 8 12 10 10 
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የእርሻ መሳሪዎች ምርት የማምረት ስራ እደተጠበቀ ሆኖ የኢንዱስትሪ ልማት ከማሳካት አንፃር የእርሻ መሳሪያዎች ማምረቻና 

መገጣጠሚያ ፕላንቶችን ማለትም ይህ የማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ራሱ ፋብሪካውን የማባዛት ስራ ይሰራል ፡፡ 

33..88..22  የተሸከርካሪዎችየተሸከርካሪዎች  ምርትምርት  እቅድእቅድ  

33..88..22..11  የሲቪልየሲቪል  ምርቶችምርቶች  

ተ/ቁ ዝርዝር ምርቶች በቁጥር 2008 እቅድ 1ኛሩብ 2ኛ ሩብ 3ኛሩብ 4ኛሩብ መግለጫ 

1 ደብል  ካቢን  ፒክአፕ 400 80 120 120 80  

2 ሲንግል ካቢን ፒክአፕ 200 25 30 30 15  

3 ስቴሽን ዋገን 200 40 60 60 40  

2 አነስተኛ ፈረስ ጉልበት ትራክተሮች 18-30 hp 30 8 8 8 6 

3 መካከለኛ ፈረስ ጉልበት ትራክተሮች 35-82 hp 67 16 19 22 10 

4 ከፍተኛ የፈረስ ጉልበት ትራክተሮች 90-315 hp 276 77 81 72 46 

ጠቅላላድምር 413 109 120 112 72 

የማረሻና መከስከሻ ምርት  በቁጥር 

1 ወኪንግ ትራክተር ማረሻና መከስከሻ መገጣጠም 82 28 24 16 14 

2 አነስተኛ የፈረስ ጉልበት ትራክትር ማረሻና መከስከሻ መገጣጠም 58 21 17 12 8 

3 መካከለኛ የፈረስ ጉልበት ትራክትር ማረሻና መከስከሻ መገጣጠም 267 50 64 80 73 

4 ከፍተኛ የፈረስ ጉልበት ትራክተር ማረሻና መከስከሻ መገጣጠም 130 26 37 39 28 

5 ልዩልዮ ተቀፅላ የእርሻ መሳሪያዎች መገጣጠም 158 33 34 46 45 

ጠቅላላድምር 695 158 176 193 168 

የፓምፕ ምርቶች  በቁጥር 

1 ሴንትሪፊውጋል ፓምፕ 16L/S- 100L/S 2,416 445 505 722 744 

2 ሰብ መርሰብል ፓምፖች የመገጣጠም 0 0 0 0 0 

3 በእጅ የሚሰሩ ፓምፖች 0 0 0 0 0 

4 የንፋስ ፓምፖች 0 0 0 0 0 

 ጠቅላላድምር 2,416 445 505 722 744 
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4 ሚኒ ትራክ 500 100 150 150 100 48 በሂደት ላይ የነበሩ 

5 ሚድ ባስ 200 40 60 60 40 10 በሂደት ላይ የነበ 
6 12 ሜ.  ሲቲ ባስ 415 80 125 120 90 15‘’ ‘’ 

7 አገር  አቋራጭ 300 60 80 80 80  

8 ከባድ  ተሸከርካሪ 700 200 150 200 150 405 ‘’ ‘’ 

9 
ፎርክሊፍት ባለ5 እና 10 ቶንእና10 ቶን 120 15 25 40 40  

ተሸከርካሪዎችን የማምረት ስራ እላይ በሰንጠረዡ እንደተገለፀው ተሸከረካሪዎችን የማምረት ስራ የሚሰራ ሆኖ ሀገራችን 

በአውቶሞቲቭ ኢንጂነሪንግ ግንባታ ያላትን ድርሻ የምታስፋፋበት የተሸከርካሪዎች ማምረቻና መገጣጠሚያ ፕላንቶችን ማምረት 

ማለትም ይህ የማምረቻና መገጣጠሚያ ፋብሪካ ራሱ ፋብሪካውን የማባዛት ስራ ይሰራል ፡፡ 

33..88..22..22  ወታደራዊወታደራዊ  ምርቶችምርቶች  

ተ.ቁ ዝርዝር ምርቶች በቁጥር 2008 ዕቅድ 1ኛሩብ 2ኛሩብ 3ኛሩብ 4ኛሩብ 

1 ቲ-72 ታንኮችን  ኦቨርሆል ማድረግ 36 10 10 10 06 

2 ቲ-55 ታንኮችን ኦቨርሆል ማድረግ 18 10 08 - - 

3 ቲ-62 ታንኮችን ኦቨርሆል ማድረግ 06 06 - - - 

4 BTR-60 ወደ ኃይል መመለስና የማሻሻል 10 02 02 02 04 

5 BRDM-2  የማሻሻል ስራ 20 05 05 05 05 

6 6*6 APC ባለ ጎማ አዲስ ምርት ማምረት 50 - 10 20 20 

7 4*4 APC ዚላ ባለ ጎማ ማምረት 25 05 15 05 - 

8 ዋዝ  ኮንቨርሽን 20 05 05 05 05 

9 ከባድ ቤይቤን 6*6 ወታደራዊ ተሽከርካሪዎች ማምረት 70 30 40 - - 

10 ከባድ ቤይቤን 4*4 ወታደራዊተሽከርካሪዎች ማምረት 30 15 15 - - 

11 ኡራል 6*6 ክሬን(16 ቶን) 20 - - 10 10 

12 ኡራል 6*6  ሪፊውሊንግ ትራክ 20 - - 10 10 

13 ኡራል 6*6 ሃይድሮሊክ ሊፍት ትራክ 20 - - 10 10 

14 ኡራል 6*6 የእሳት ማጥፊያ ተሽከርካሪ 20 - - 10 10 

15 አምቡላንስ ማምረት 20 10 10 - - 

33..88..33  የመለዋወጫናየመለዋወጫና  ካፒታልካፒታል  ዕቃዎችዕቃዎች  

ተ.ቁ የምርትዓይነት 2008 እቅድ 1 ኛ ሩብ 2ኛ ሩብ 3ኛ ሩብ 4ኛ ሩብ 

ብሬክፓድ /Brake pad/  በቁጥር 

1 ብሬክ ሹ Brake shoe 

960,000 150,000 240,000 270,000 300,000 2 ድረም ብሬክ Drum Brake   

3 ዲስክ ብሬክ Disk brake 
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ጠቅላላድምር 960,000 150,000 240,000 270,000 300,000 

Bearing  በቁጥር 

1 Deep Groove ball bearing 

524,000 30,000 120,000 180,000 210,000 2 Cylinderical roller bearing 

3 Tapered roller bearing 

ጠቅላላድምር 524,000 30,000 120,000 180,000 210,000 

Actuator  በቁጥር 3,900 400 800 1200 1500 

ጠቅላላድምር 3,900 400 800 1200 1500 

High  value Spare parts  በቁጥር 

1 Spare parts for capital good 250,000 
40,000 70,000 70,000 70,000 

2 Aggregate(bolt\nut\washer) 1,000 

ጠቅላላድምር 251,000 40,000 70,000 70,000 70,000 

Industrial  machines  በቁጥር 

1 ኮንቬንሽናል ሌዝ ማሽን 180 16 33 50 81 

2 ሲኤን ሲ ሌዝማሽን 78 9 15 21 33 

3 ኮንቬንሽናል ሚሊንግማሽን 147 12 27 42 66 

4 ሲኤን ሲ ሚሊንግማሽን 98 11 18 30 39 

5 ዩኒቨርሳል ግራይንዲንግ ማሽን 98 11 18 30 39 

6 ሰርፊስ ግራይን ዲንግማሽን 98 11 18 30 39 

7 ራዲያል ድሪሊን ግማሽን 72 10 10 20 32 

8 ፔድስታል ድሪሊን ግማሽን 72 10 10 20 32 

9 ቱል ሻርፕነር 72 10 10 20 32 

10 ኤሌክትሪክፈርነስ 72 10 10 20 32 

11 ፓወር ሃክሶዉ 72 10 10 20 32 

12 ሽሪንግ ማሽን 72 10 10 20 32 

13 ኮንቢኔሽን ሺሪንግ 72 10 10 20 32 

14 ሮሊንግ ማሽን 72 10 10 20 32 

15 ሰርኩላር ፓወርሃክሰዉ 72 10 10 20 32 

16 ፓይፕና አርኤችኤስ ማጠፊያ 72 10 10 20 32 

ጠቅላላ ድምር 1,419 170 229 403 617 
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ተ.ቁ የምርትዓይነት 2008 እቅድ 1 ኛ ሩብ 2ኛ ሩብ 3ኛ ሩብ 4ኛ ሩብ 

Iron casting(In Ton) 

1 Gray cast iron 821 101 155 230 335 

2 Nodular cast iron 259 38 63 77 81 

3 High Mn steel 263 66 54 67 76 

4 Steel 429 113 65 116 135 

5 High cr C.I 172 53 38 50 31 

ጠቅላላድምር 2,024 371 375 540 658 

Non Ferrous Casting(In Ton) 

1 Aluminum 250 64 62.5 62.5 61 

2 Brass 60 16 15 15 14 

3 Bronze 60 16 15 15 14 

ጠቅላላ ድምር 370 96 92.5 92.5 89 

Steel Processing(In Ton) 

1 Billet 9,600 960 2,880 2,880 2,880 

2 Re bars 1,222 122.2 366.6 366.6 366.6 

3 Round bars 1,493 149.3 447.9 447.9 447.9 

4 Zquala still 23,958 5868 6,100 5,960 6,030 

ጠቅላላድምር 36,273 7099.5 9794.5 9654.5 9724.5 

Machine Parts Cast Production(In Pcs) 

1 Suger factory 4,608 1,152 1,152 1,152 1,152 

2 Cement factory 312 78 78 78 78 

3 Infrastructure 683,760 170,940 170,940 170,940 170,940 

4 Construction 5,292 1,323 1,323 1,323 1,323 

5 Metals 27,468 6,867 6,867 6,867 6,867 

6 Others 60,000 15,000 15,000 15,000 15,000 

7 Project works 35,028 8,757 8,757 8,757 8,757 

ጠቅላላድምር 781,440 204,117 204,117 204,117 204,117 
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እላይ በዝርዝር የተገለፁት ከፍተኛ ዋጋ ያላቸው መለዋወጫዎችን የሚያመርቱ ፋብሪካዎችን በመጠቀም ምርቶቹን ማምረት 

እንደተጀመረው በራሱ በርካታ የማኑፋክቸሪንግ ዎርክሾፖች የሚያደርግና አጠናክረን የምንቀጥልበተረ ቢሆንም የማምረቻ 

ፕላንቶቹም በማምረት የማባዛት ስራ ይሰራል፡፡ 

33..88..44  የኮንስትራክሽንየኮንስትራክሽን  ማሽኖችማሽኖች  ምርትምርት  ግቦችግቦች  

ኮንስትራክሽን ማሽነሪዎችን የማምረት ስራ በሰንጠረዡ እንደተገለፀውማሽነሪዎችን የማምረት ስራ የሚሰራ ሆኖ 

በኮንስትራክሽን ማሽነሪ ኢንጂነሪንግ ዘርፉ የማስፋፋት ስራ በመስራት የኮንስትራክሽን ማሽነሪ ማምረቻና መገጣጠሚያ ፕላንቶችን 

በማምረት የኢንዱስትሪ ልማት ስራ ይሰራል ፡፡ 

33..88..55  የኤሌክትሪክየኤሌክትሪክ  ዕቃዎችዕቃዎች  ምርትምርት  ግብግብ  

ተ.ቁ የምርት ዓይነት 2008 እቅድ 
1 ሩብአመት 2 ሩብአመት 3 ሩብአመት 4 ሩብአመት 

የኬብል ምርት በኪሎሜትር 

ተ.ቁ የምርት ዓይነትና ባዛት በቁጥር 2008 እቅድ 1 ሩብ አመት 2 ሩብ አመት 3 ሩብ አመት 4 ሩብ አመት 

1 ዶዘር 200 10 80 80 30 

2 ኤክስካቫተር 10 0 0 10 0 

3 ግራፕ ሎደር 30 15 15 0 0 

4 ሮለር 50 5 5 20 20 

5 ሚኒ ቫይብሬተር 50 5 5 20 20 

6 ሎደር 10 0 0 10 0 

7 ሚኒ ሎደር 20 0 0 20 0 

8 ስቴከር 45 15 15 10 5 

9 ግሬደር 250 25 75 90 60 

10 ኮንክሪት ባቺንግ 6 0 3 3 0 

11 ክሬሸር 6 0 3 3 0 

12 ፎርክ ሊፍት 30 0 15 15 0 

ጠቅላላድምር 707 75 216 281 135 

እድሳት (በቁጥር) 

1 ግሬደር ኦቨር ሆሊንግ 27 7 5 10 5 

2 ዶዘር ኦቨር ሆሊንግ 18 3 5 5 5 

3 ሮለር ኦቨር ሆሊንግ 50 10 15 15 10 

ጠቅላላድምር 95 20 25 30 20 
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1 Arl Conductor 1475.96 368.99 368.99 368.99 368.99 

2 Areal insulated 223.63 55.91 55.91 55.91 55.91 
3 PowerCable 111.82 27.95 27.95 27.95 27.95 
4 Controle Cable 335.45 83.86 83.86 83.86 83.86 
5 Single core 2236.31 559.08 559.08 559.08 559.08 
6 Enameled 178.90 44.73 44.73 44.73 44.73 
7 MV Cable 1*240mm2 181.14 45.29 45.29 45.29 45.29 
8 MilitaryCable 55.91 13.98 13.98 13.98 13.98 

ጠቅላላድምር 4799.11 1199.78 1199.78 1199.78 1199.78 

33..88..66  የኤንጅንየኤንጅን  ምርትምርት  

ተ.ቁ የምርት ዓይነት 2008 እቅድ 1 ሩብአመት 2 ሩብአመት 3 ሩብአመት 4 ሩብአመት 
የኢንጅን ምርት (በቁጥር) 

1 አነስተኛ ፈረስ ጉልበት /Smallhp/ 235 58 59 59 59 

2 መካከለኛ ፈረስ ጉልበት /Midiumhp/ 124 31 31 31 31 

ጠቅላላ ድምር 359 89 90 90 90 

33..88..77  ዲስትሪቢዩሽንዲስትሪቢዩሽን    ትራንስፎርመርትራንስፎርመር  ምርትምርት((በቁጥርበቁጥር))  
1 25/15 kvar-1250/15kvar 843 206 211 212 214 

2 25/33 kvar-1250/33kvar 382 93 93 96 100 
ጠቅላላ ድምር 1225 299 304 308 314 

33..88..88  ኮምፓክትኮምፓክት  ዲስትሪብዩሽንዲስትሪብዩሽን  ሰብስቴሽንሰብስቴሽን  ምርትምርት((በቁጥርበቁጥር))  
1 ኮምፓክት ዲስትሪብዩሽንሰብስቴሽን 

315/15 kvar-1250/15kvar 
147 35 35 38 39 

2 ኮምፓክት ዲስትሪብዩሽንሰብስቴሽን 
315/33 kvar-1250/33kvar 

20 3 5 6 6 

ጠቅላላ ድምር 167 38 40 44 45 

33..88..99  ሰላርሰላር  ፓኔልፓኔል  ምርትምርት((በቁጥርበቁጥር))  
1 ሶላርፓኔል 1361 337 340 340 344 
2 ለንተርንፓኔል 8783 2193 2194 2197 2199 

ጠቅላላ ድምር 10144 2530 2534 2537 2543 

33..88..1100  ፓወርፓወር  ፋክተርፋክተር  ኮሬክተርኮሬክተር  //PPFFCC//  ምርትምርት  ((በቁጥርበቁጥር))  
1 

ፓወር ፋክተር ኮሬክተር /PFC/50 
kvar-1000kvar 

409 98 101 103 107 

ጠቅላላ ድምር 409 98 101 923 915 

የአገራችንን የአረንጓዴ ኃይል ልማት አስፈላጊ የሆኑትን የኤሌትሪክ ምርቶችን የማምረት ስራ  እላይ በተገለፀው ዓይነትና 

መጠን የማምረት ስራ መስራት እንደተጠበቀ ሆኖ የኤሌትሪክ እቃዎች ማምረቻ ፕላንቶችን የማምረትና የመገንባት ስራዎችም 

ይሰራሉ፡፡ 
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33..88..1111  የኤሌክትሮኒክስየኤሌክትሮኒክስ  ዕቃዎችዕቃዎች  

ተ.ቁ የምርት ዓይነት 2008 እቅድ 1ሩብ 2 ሩብ 3ሩብ 4ሩብ 

የኤሌክትሮኒክስ ኢኩፕመንት  ምርት(በቁጥር) 
1 Power factor corrector 5000 - 5000 - - 

2 TV  15ኢንች 5,000 - 1000 3000 1000 

3 TV  19ኢንች 5000 - - 3,000 2,000 

4 TV  23ኢንች 5,000 - - 3000 2000 

5 TV  28ኢንች 5,000 - 1000 3000 1000 
 

33..88..1122  የግንኙነትየግንኙነት  መሳሪያዎችመሳሪያዎች  ምርትምርት  

ተ.ቁ የምርት ዓይነት 2008 እቅድ 1ሩብ 2 ሩብ 3ሩብ 4ሩብ 

 
  1 የፒ- 18 እና ፐ-19 ራዳር ፉልአፕግሬድ 12 6 6 0 0 

2 አዲስ ቴክኖሎጂ የተለያዩ ወታደራዊ ሬድኖች 300 - - 140 160 

3 የቲ-72፣ ቲ-55ና ቲ-62  ታንክ ሬድዮ ማደስ 60 - 15 24 21 

4 የእግረኛ ራዳር ሞተራይዝድ ማድረግ 14 3 3 3 5 

5 ለእግረኛ ራዳር የሚያገለግሉ የሶላርፓኔል(ALT) 11     

ጠቅላላ ድምር 403 99 99 96 98 

33..88..1133  የኢነርጂየኢነርጂ  ሜትርሜትር  ምርትምርት    
 1 ሲንግል ፌዝ ኢነርጂ ሜትር 500,000 13,000 120,000 170,000 197,000 

2 ስሪ ፌዝ ኢነርጂ ሜትር የቤት 100,000 5,000 30,000 30,000 35,000 

ጠቅላላ ድምር 600,000 18,000 150,000 200,000 232,000 

4 ፓወር ፋክተር ኮንትሮለር ኢንተለጀንት 4,940 1,233 1,235 1,236 1,236 

5 ሴት ቶፕ ቦክስ /set topbox/ 100,000 - 20,000 30,000 50,000 

6 ላፕቶፕ/ ዴስክ ቶፕ ኮምፒዩተር 50,000 12,498 12,500 12,501 12,501 

7 ዳታ ኮንሰንትሬተር/dataconcentrator/ 30,000 7,500 7,500 7,500 7,500 

ጠቅላላ ድምር 184,940 21,231 41,235 51,237 71,237 

33..88..1144  የእይታየእይታ  መሳሪያዎችመሳሪያዎች  ምርትምርት  
1 የመሳሪያ  መነጽሮች ማደስ (ገንሳይት) 200 - 40 70 90 

2 ካሜራ ዲስፕለይ በዝላ ኢንተግሬት ማድረግ 30 6 6 9 9 

3 የቲ-72፣ ቲ-55ና ቲ-62ታንክ የመሳሪያ መነጽሮች ማደስ 60 -  15 24 21 

 

በትግ
ራይ ክልልም 

ሶስት 
የፍሌክሴብል 

እንዲሁም አንድ 
የመካከለኛ 

ሪፈራል ወርክ 
ሾፕ በበጀት 

አመቱ ይገነባሉ፡፡ 

4 ተርማል  ኢመጄር ማምረት 80 የብኢኮየ20
08በጀትዘ

መንመሪእቅ
ድ 

የብኢኮየ20
08በጀትዘ

መንመሪእቅ
ድ 

 

20 21 21 
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5 የተለያዩ የቀላል መሳሪያዎች መነፅር ኢንተግሬት ማድረግ 200     

6 የተለያዩ ሴኩሪቲና የCCTV ካሜራዎች 500 123 125 126 126 

33..88..1155  የሞተርናየሞተርና  ጄነሬተርጄነሬተር  ምርትምርት  

1 የተለያዩ ኪሎ ዋት ሞተሮችና ጄነሬተሮች 150 37 37 38 38 

ድምር 150 37 37 38 38 

የኤለክትሮኒክስ እቃዎች ለማምረት የሚያስችል ፋሲሊቲና እውቀት ተገንብቶ እየተሰራበት ሲሆን በ2008 በጀት ዓመትም 

እላይ በተዘረዘረው መልኩ ምርቶችን የማምረት ስራ የሚሰራ ሲሆን ያለውን የማምረቻ ፋሲሊቲ የማባዛትና የማሻሻል ስራ 

በመስራት ለተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚያገለግሉ የኢንስትሩሜንቴሽን ስራዎች  ይሰራሉ፡ 

33..88..1166  የፕላስቲክየፕላስቲክናናኮሞፖሳይትኮሞፖሳይት  ምርትምርት  

እላይ የተዘረዘሩት የ2008 ምርቶችን እያመረትን በተጓዳኝ ማምረቻ ፕላንቶቹን የማምረት፣ የማባዛትና የመትከል ስራ 

ይሰራል፡፡  

33..88..1177  የባቡርየባቡር  ምርትምርት  

33..88..1177..11  የከተማየከተማ  ቀላላቀላላ  ባቡርባቡር  ምርትምርት  

የቀላል ባቡር ምርት  ተጠቃሚና ገዥ ከሆኑት ተቋማት ጋር የመግባብያ ሰነዶችን በማዘጋጀት ስምምነቶች እንዲኖሩምቹ 

ሁኔታዎችን መፍጠር፤ ለዚህም ስራ እንዲያግዝ የተለያዩ ወርክ ሾፖች ማዘጋጀት፣ ደንበኛን መሰረት ያደረጉና አገራዊ ጠቀሜታ 

ያለቸውን በደንበኛ ሰፔስፍኬሽን መሰረት ከተገነቡ የባቡር መስመሮች ጋር የሚጣጣሙ ቀላል የከተማ ባቡሮችን ለማምረት 

ተ.ቁ የምርት ዓይነት 2008 እቅድ 1 ሩብ አመት 2 ሩብ አመት 3 ሩብ አመት 4 ሩብ አመት 

የፕላስቲክውጤቶችምርቶች በኪ/ግራም 

1 የፓይፕ ምርቶች  1,394,945 369,744 347,336 341,734 336,131 

2 የኢንጀክሽንና ብሎሞልዲንግ ምርቶች 246,447 65,323 61,364 60,375 59,385 

3 የኮምፖዛይት ምርቶች 1,771,800 469,634 441,171 434,055 426,940 

4 ታየር ሪሳይክሊንግ 1,500,000 397,590 373,494 367,470 361,446 

5 ጂአርፒ ፓይፕ 700,000 185,542 174,297 171,486 168,675 

6 ፒቪሲ ፕሮፋይል ምርቶች 60,704 16,090 15,115 14,871 14,627 

7 የፖሊ ምርቶች 55,872 267,509 52,486 51,639 50,793 

ጠቅላላድምር 5,884,686 1,503,924 1,412,777 1,389,991 1,367,204 
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የሚያስችሉ የኮንትራት ውሎች በማዘጋጀት መፈራረም፣ አዳዲስ ለሚገነቡ መስመሮች የሚሆኑ ባቡሮችን በደንበኛ ፍላጎት መሰረት 

ማምረትበዕቅድ መያዝ የሚገባ ቢሆንም በመንግስት የመጨረሻ ውሳኔ ካልተሰጠው በስተቀር ሊቀጥል አይችልም፡፡ 

33..88..1177..22  የአገርየአገር  አቋራጭአቋራጭ  ባቡሮችባቡሮች  ተሳቢዎችተሳቢዎች  ምምርርትት  

በዚህ ስራ ብኢኮ የቻይናው ኖሪንኮ ሰብኮንትራክተር ሆኖ እየሰራ ያለ ቢሆንም ከምድር ባቡር ኮርፖሬሽን ጋር በመጣመር 

በመደጋገፍ 530 ተሳቢዎች ያመርታል፡፡ በወቅታቸውና በሚፈለገው የጥራት ደረጃ ተመርተው ተፈትሸው ለምድር ባቡር 

ኮርፖሬሽን ይተላለፋሉ፡፡ 

የአገር አቋራጭ የህዝብ ባቡር ስራ ጋር በተያያዘም የምርት ስራ ለማከናወን የሚያስችሉ ዝርዝር ዶክመንቶች ተዘጋጅተዋል፡፡

ለባቡር ትራንስፖር የሚያስፈልጉ የተሟላ ፓኬጅ በማምርት ለደንበኛ የማስረከብ ስራም ይጀመራል፡፡  

33..88..1177..33  የሎኮሞቲቭናየሎኮሞቲቭና  ተሳቢዎችተሳቢዎች  ምርትምርት  

መንግስት በሰጠው ውሳኔ መሰረት የሎኮሞቲቭ የሙከራ ምርት እየተከናወነ ቆይቷል፡፡ በመጀመርያው ሩብ ዓመት የሙከራ 

ምርቱ ይጠናቀቃል፡፡ ከዚህ በተጓዳኝ በመንግስት ውሳኔ መሰረት የፓታሽ ኤክስፓርት መስመር ታሳቢ ያደረገ ፕሮጀክት ፕሮፖዛል 

ለመንግስት ቀርቦ ውሳኔ እንዲሰጥበት ይደረጋል፡፡ መንግስት የመጨረሻ ውሳኔው ከሰጠ እና አውንታዊ ከሆነ እስከ አራት 

ሎኮሞቲቮችና አምስት መቶ የሚደርሱ ተሳቢዎችን የፓታሽ ማጓጓዣ ጋሪዎችን አምርቶ የማቅረብ ዝርዝር እቅድና የውል ስምምነት 

ተዘጋጅቶ ስራው ይጀመራል፡፡  

33..88..1177..44  የቀላልየቀላል  ባቡርባቡር  ምርትምርት  ኤክፖርትኤክፖርት    

የእስክንድርያ /ግብፅ/ ማዘጋጃ ቤት ቀላል ባቡር እና የቀላል ባቡር አሴምቢሊ ቴክኖሎጂ ግዢ ፍላጐት ስላለው ከሃንጋሪ 

ዳኒብያን ኤርክራፍት ኩባንያ ጋር በመቀናጀት ፍላጐቱን አሳይቷል፡፡ ከሌሎች አቅራቢዎችም የተሻለ ፓኬጅ መሆኑ በተለይ 

የቴክኖሎጂ ፓኬጁ ጥሩ መሆኑ ፍላጐታቸው ይበልጥ ወደ ብኢኮ እንዲያዘነብሉ አድርጓል፡፡ ይህ በተጀመረው አካሄድ ከተሳካ 

በሶስት ዓመታት የሚጠናቀቅ ፕሮጀክተ ሆኖ በ2008 እስከ አራት የሚደርሱ የማምረት ግምታዊ ዕቅድ ተይዟል፡፡ 

ተ.ቁ የምርት አይነት 2008 እቅድ 1 ሩብ  2 ሩብ  3 ሩብ  4 ሩብ  

1 ሲቲ ትራም 8 2 2 2 2 

2 ዋገን 330 81 82 83 84 

3 ሎኮሞቲቭ 6 1 1 2 2 

4 ኢ ኤም ዩ 2 0 0 1 1 

5 ባስ 100 25 25 25 25 

6 ጀልባ 3 3 0 0 0 

33..88..1188  የጦርየጦር  መሣሪያመሣሪያ  ምርትናምርትና  ዕድሣትዕድሣት  

ተ.ቁ የምርት አይነት 2008 እቅድ 1 ሩብ  2 ሩብ  3 ሩብ  4 ሩብ  
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33..88..1188..11  ከባድከባድ  መሳሪያናመሳሪያና    ሃውቲዘሮችሃውቲዘሮች  ምርትምርት  

1 155ሚሜ  መድፍ  እድሳት 2 0 0 0 2 

2 130ሚሜ የታንክ መድፍ እድሳት 5 1 1 1 2 

3 125 ሚሜ የታንክ መድፍ 60 15 15 15 15 

4 122ሚሜ  መድፍ 25 6 6 6 7 

5 115ሚሜ የታንክ መድፍ 6 0 2 2 2 

6 100ሚሜ የታንክ መድፍ 10 1 2 2 5 

7 85ሚሜ  መድፍ ማሻሻልና እድሳት 10 1 1 1 7 

8 76ሚሜ  መድፍ ማሻሻልና እድሳት 10 1 1 2 6 

ጠቅላላ ድምር 128 25 28 29 46 

33..88..1188..22  መካከለኛመካከለኛ  ካሊበርካሊበር  

1 የ37ሚሜ አየር መቃወሚያ  የእድሳት ስራ 10 2 1 3 4 

2 35ሚሜ AGL  አዲስ ምርት  200 48 50 51 51 

3 ዙ-23ሚ.ሜ አየር መቃወሚያ አዲስ ምርትና የእድሳት 5 1 1 1 2 

4 14.5ሚሜ አየር መቃወሚያ  የእድሳት ስራ 25 6 6 6 7 

5 የ12.7ሚሜ አየር መቃወሚያ አዲስ ምርትና የእድሳት  530 98 141 144 147 

ጠቅላላ ድምር 770 155 199 205 211 

 

33..88..1188..33  ቀላልቀላል  መሳሪያመሳሪያ  

1 7.62 ፒኬቲ የእድሳት ስራ  60 15 15 15 15 

2 7.62 ፒኬኤም መትረየስ አዲስ ምርትና የእድሳት ስራ 80 18 18 18 26 

3 7.62ሚ.ሜ ስናይፐር የእድሳት ስራ 73 16 18 18 21 

4 7.62ኤኬ 47አውቶማቲክ ጠመንጃ የእድሳት ስራ  12,750 3,186 3.186 3,189 3,189 

5 7.62ሚ.ሜ ET 97/1 (አዲስ ምርት) 2,500 624 624 625 627 

6 7.62ሚ.ሜ ጋፋት-1(አዲስ ምርት) 3,500 873 875 876 876 

7 40ሚ.ሜግሬኔድላውንቸር  ET-97/2  412 102 102 103 105 

8 7.62ሚ.ሜቀላልመትረየስ  RPK የእድሳት ስራ  384 96 96 96 96 

9 9ሚ.ሜ ሽጉጥ  PISTOL አዲስ ምርትና የእድሳት ስራ 650 126 171 176 177 
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10 38 mm teargas አዲስ ምርት 330 33 99 99 99 

11 ኤኪኤም መጋዘን አዲስ ምርትና የእድሳት ስራ 17,500 4,374 4,374 4,375 4,377 

ጠቅላላ ድምር 38,239 9,463 9,578 9,590 9,608 

33..88..1188..44  የሮኬትየሮኬት  ላውንቸርናላውንቸርና  ሞርታርሞርታር    ምርትምርት  

1 280/300 mmRLS ሮኬት ማስወንጨፊያ አዲስ 1 0 0 0 1 

2 130mm ሮኬት ማስወንጨፊያ አዲስ 1 0 0 0 1 

3 122mm MRLS አዲስና እድሳት ስራ 20 2 1 3 14 

4 107ሚ.ሜ ሮኬት አዲስና እድሳት ስራ 12 2 2 4 4 

5 60ሚሜ ሞርታር  የእድሳት ስራ 10 2 1 3 4 

6 120ሚሜ ሞርታር የእድሳት ስራ 7 1 1 2 3 

7 82ሚሜ (Recoilles gun B-10) የእድሳት ስራ 62 16 16 16 14 

8 ኤስፒጂ 9(73mm) የእድሳት ስራ 10 2 1 3 4 

9 82ሚሜ ሞርታር አዲስ ምርትና የአድሳት ስራ 35 3 5 9 18 

10 አርፒጂ-7 /40 mm/ ሮኬት ላውንቸር የእድሳት ስራ 124 30 30 30 34 

ጠቅላላ ድምር 282 58 57 70 97 

33..88..1199  የተየተተተኳሽኳሽ  ምርትምርት  

ተ.ቀ የምርቱ ዓይነት የ2008 የምርት ብዛት 

1 7.62x39 መደበኛ ጥይጥ 20,000,000 

2 7.62x39mm የመለማመጃ ጥይት 1,000,000.00 

3 7.62x54 መደበኛ ጥይት 10,000,000 

4 12.7 x 108mm API 6,000,000 

5 14.5 x 114 mm 500,000 

6 35mm A.P 6,000 

7 35mm A.T 6,000 

8 35mm dummy 3,000 

9 ERA 30,000 

11 125mm A.T 10,000 

12 122 mm B.B 2,000 

13 130mm B.B 2,000 

14 122 B.M rocket  long range 300 
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15 107mm rocket 1000 

16 122mm shrapnel 2,000 

17 125mm H.E 10,000 

18 115mm H.E 1,676 

19 115mm. A.T 1,118 

20 115mm. M.W 399 

21 60.75 mortar 12,000 

22 155mm H.E prototype 

33..88..2200  የአውሮፕላንናየአውሮፕላንና  ሄሊኮፐተርሄሊኮፐተር  ምርትናምርትና  ዕድሣትዕድሣት  

ተ.ቁ የምርት አይነት 2008 እቅድ 

33..88..2200..11  ሮተሪዊንግሮተሪዊንግ  

1 ሄሊኮፕተር mi-8/17 10 

2 ሄሊኮፕተር mi-24/35 10 

ጠቅላላድምር 20 

33..88..2200..22  UUAAVV  

1 RC model air planeየዲዛይን፣ ምርትና ፍተሻ ስራ 12 

2 RC model air plane ለኢንቱስያስት በራሪዎች የሚሆኑ 12 

3 RC model ኤርክራፍት ለእርሻ መድሃኒት መርጫ የሚያገለግሉ ለስኳር ኮርፖሬሽን  04 

ጠቅላላድምር 24 

ተ.ቁ የምርት አይነት 2008 እቅድ 

33..88..2200..33  ፊክስድፊክስድ  ዊንግዊንግ  

1 የጥገና የኦቨርሆል ስራዎች (ሱ-27) 4 

2 የኦቨርሆልና አፕግሬዲንግ (ሚግ-23) 16 

3 የኦቨርሆልና አፕግሬዲንግ (ኤል-39) 7 

4 መካከለኛ የትራንስፖርት አውሮፕላኖችን በመገጣጠም 6 

5 የስልጠና አውሮፕላኖችን በመገጣጠም ለበረራ ማብቃት 6 

6 SF-260 አውሮፕላኖችን በመገጣጠም ለበረራ ማብቃት 10 
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7 DC-3 አውሮፕላኖችን የኦቨርሆልና አፕግሬዲንግ 1 

ጠቅላላድምር 50 

33..88..2211  የየልዩልዩ  ትጥቆችትጥቆች  ምርትምርት  

ልዩ ትጥቆችን ለማምረት የዲዛይን ማድረግ እና ፕሮቶታይፕ ማምረት የሚያስችል ዓቅም በመፍጠር የምርት ቴክኖሎጂ፣ 

የማኑፋክቸሪንግ ቴክኖሎጂ እና የቴስቲንግ ፕሮሲጀሮችና ፕላት ፎርም በማስቀመጥ ወደ ሲርያል ምርት የሚያስገባን ስራ በተሟላ 

መልኩ የሚሰራ ይሆናል፡፡ ለዚህ ስራ በመንግስትና በመከላከያ ጥረት የቴክኖሎጂ ተባባሪ ተገኝቷል፡፡ 

ከተባባሪው በቅርብና በጥብቅ የኣመራር ኣቅጣጫ በመስራት የቴክኖጂ ሽግግሩና የማምረት ዓቅም ግንባታው በዚህ በጀት 

ዓመት የተወሰ ርቀት እንዲሄድ ይደረጋል፡፡ 

33..99  የተስተካከለና ስራን የሚያሳልጥ የፋይናንስና የሽያጭ ኣስተዳደር ተግባራዊ ማድረግ ግብ ተግባራትየተስተካከለና ስራን የሚያሳልጥ የፋይናንስና የሽያጭ ኣስተዳደር ተግባራዊ ማድረግ ግብ ተግባራት  

ከየፋይናንስ ኣሰራር ስርዓት ማስተካከልና ዘመናዊ ማድረግ ቁልፍ ተግባር በተያያዘ መልኩ የብኢኮ የፋይናንስ ኣመራር 

ብኢኮ በፋይናንሻል ኣስተዳደር ምክኒያት ምንም ዓይነት ችግር እንዳይገጥመው ማድረግ የወቅቱ ጉዳይ ይሆናል፡፡ 

የፋይናስ ፍሰት ችግር ከውስጥ ድክመት ብቻ የሚመነጭ ኣይደለም፡፡ የኢኮኖሚ ስርዓቱ የፋይናንስ ዘርፉ የሚፈጥረው ድርሻ 

እነደተጠበቀ ሆኖ በደንበኛና በየገንዘብ ዝውውር ስርዓት የሚከተሉ ማነቆዎችም ኣሉ፡፡ እነዚህን እነደነባራዊ ሁኔታ ተወስደው 

በራስ ድክመት የሚመጡ ሳንካዎችና የፋይናንስ ችግሮች ማስወገድ ያስፈልገናል፡፡ 

33..99..11  ቀዳሚቀዳሚ  የፋይናስየፋይናስ  ኣካሄድኣካሄድ  ተግባራትተግባራት  

በዚህ ምክኒያት ቀዳሚ የማሻሻያ የፋይናንስ ስራ ተደርጎ የሚወደው የፖርቶፎሊዮ ኣመራር ስርዓት ነው፡፡ ፖርቶፎሊዮን 

በኣግባቡ ለማስተዳደር ደግሞ እያንዳንዷ ወጪነ ገቢ በወቅቱ ማወቅና ማስተዳደር የግድ ይላል፡፡ ፖርቶፎሊዮ ኣስተዳደር ከገንዘብ 

ፍሰት ክትትልና ቁጥጥር ውጭ በፍፁም ተግባራዊ ማድረግ ኣይቻልምና፡፡ የገንዘብ ፍሰት በተሻለ ሁኔታ ለመከታተልና 

ለመቆጣጠር በመረብ የተያያዘ የሪፖርት ስርዓት ኣስፈላጊ ይሆናል፡፡ ይህ የሪፖርት መረብ በማይሰራበት ሁኔታ ደግሞ እያንዳንዷ 

የኮስትና የትርፍ ነጥብ በየዕለቱ ሪፖርት እንድታቀርብ በማድረግ መምራት ይቻላል ይገባል፡፡ 

ሁለተኛው የማሻሻያ ስራ ገቢን መከታተልና መቆጣጠር ሲሆን ከገቢ መከታተልና መቆጣጠር ኣብሮ የፋይናንስ ኣስተዳደር 

መዋቅሩ ሽያጮች እንዲከናወኑ መከታተልና መደገፍ መቻል ኣለበት፡፡ ከዚህ በላይ ግን ተሰብሳቢና ገቢዎች በጥብቅ መከታተልና 

በተግባር መተርጎም ያስፈልገዋል፡፡ ከማንኛውም ቋት በሆነ መልኩ የተሰባሰበ ገንዘብ በዚህ ውጣ በዚህ ግባ ማለት የኮርፖሬት 

ፋይናንስ ኣስተዳደር ሊሆን ኣይችልም፡፡ ገቢን መከታተልና መቆጣጠር የግድ እና መተኪያ የሌለው የፋይናስ ተግባር ተደርጎ 

መሰራት ኣለበት፡፡ 

ሶስተኛ የፋይናንስ ፍሰት ጤነኛ ሆኖ እንዲቀጥል ፋይናንሱ በተገቢ ስራና የቱክረት ምርጫ ላይ እንዲውል ማድረግ መቻል 

ነው፡፡ የፋይናንስ ኣስተዳደር ስራችን ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል የፋይናንስ ስምሪት የሚጫወተው ሚና መገንዘብ ይጠይቃል፡፡ 
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እነዚህ ተግባራት በተሟላ ሁኔታ ተፈፃሚ መሆን የሚችሉት ደግሞ ፋይናንሱ መመራት ኣለበት በሚል ኣስተሳሰብ 

የበቅድሚያ የፋይናንስ መዋቅሩ፣ ከዚህ ቀጥሎ ከፍተኛ ኣመራሩ በኣመራር ኣቅጣጫዎች ኣማካኝነት ስራውን መምራት ሲችል ነው፡  

33..99..22  የፋይናንስየፋይናንስ  እጥረትእጥረት  ለማስወገድለማስወገድ  ተጨማሪተጨማሪ  ኣማራጮችኣማራጮች    

የፋይናንስ እጥረት የሚቀርፍ አንዱና ትልቁ ስራ የሽያጭ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ ማሳደግ ቢሆንም የውጭ ብድር በተለይ 

ከውጭ የሚገቡ ጥሬ ዕቃዎች እና በአገር ውስጥ የማይመረቱ መሳሪያዎች ለማስገባት የሚያስፈልግ የውጭ ምንዛሪ በብድር 

ማግኘት የሚቻልበት መንገድ ፋይናንሱን መምራት ይጠይቀናል፡፡ አንዱ መንገድ የባንክ ዋስትና መስጠት ነው፡፡ ሁለተኛው 

መንገድ ኮርፖሬት ዋስትና መስጠት ይሆናል፡፡ ይህ ኮርፖሬት ዋስትና የኢንሹራንስ ዋስትና ድጋፍ የሚጠይቅበት ወቅትም አለ፡፡ 

ሶስተኛው መንገድ ብድር ይዘው ሊመጡ ከሚችሉ ኢንጂነሪንግ ኩባንያዎች በጋራ ፕሮጀክቶችን ማከናወንና የድርሻቸው ፋይናንስ 

ይዘው እንዲመጡ ማድረግ ነው፡፡  

33..1100  የግብ ዘጠኝ፣ የግብ ዘጠኝ፣ የማህበራዊ ኃላፊነትየማህበራዊ ኃላፊነት  የማሻሻል የማሻሻል ዋናዋና ዋናዋና ስራዎችስራዎች  

33..1100..11  የሰራተኛውንናየሰራተኛውንና  ቤተሰቡንቤተሰቡን  ጤናጤና  ከመጠበቅከመጠበቅ  አንፃርአንፃር  የሚሰሩየሚሰሩ  ስራዎችስራዎች  

የብ.ኢ.ኮ ጤና አገልግሎት በስሩ የ24 ሰአት የህክምና አገልግሎት የሚሰጡ አምስት ጤና ጣቢያዎችና አስር በመካከለኛ 

ደረጃ ያሉ ክሊኒኮች ያሉ ሲሆን ጤና አገልግሎቱ ክሊኒኮችና ጤና ጣቢያዎች የሚሰጡትን የህክምና አገልግሎት፣

የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከልና መቆጣጠር ስራዎች እና የበሽታ መከላከልና ጤና ማበልፀግ ስራዎች ስታንዳርዱን በጠበቀ፣ ጥራት 

ባለውና በማይቆራረጥ ሁኔታ በ2008 በጀት አመት መስጠት። 

33..1100..22  የሰራተኛየሰራተኛ  ማህበርማህበር  ማደራጀትማደራጀት  

የብኢኮ ሰራተኞች በማህበር የመደራጀት መብት አላቸው፡፡ በዚህ ማህበር የሚደራጁ ሰራተኞችም በፍላጎታቸው ይሆናል፡፡ 

በብኢኮ ዘርፈ ብዙ የኢንደስትሪ ገፅታና ይዘት ያለው በመሆኑ ከየትኛው ኮንፌደሬሽን ጋር እንደሚተሳሰር  ከሚመለከታቸው 

አካላት ምክክር የሚደረግበት ይሆናል፡፡ 

የብኢኮ ሰራተኞች ማህበር አላማ የሰራተኞች ማህበር ስለማቋቋምና በህገ-መንግስቱም ስተደነገገው የአደረጃጀት መብት 

መርህ የሚከተል ነው፡፡ ከዚህ ጋራ ተያይዞም ብኢኮ የኢትዮጵያ ህዝቦችና የኢፌድሪ መንግስት ንብረት እንደመሆኑ በቀጥታም 

ይሁን  በተዘዋዋሪ የብኢኮ ሰራተኞች ሀብትና ንብረት ተደርጎ ሊወሰድ ይገባል፡፡ በመሆኑም የብኢኮን እድገትና ምጥቀት 

የሰራተኞቹ የግልና የቡድን እድገትና ምጥቀት መሰረት መሆኑ ሊሰመርበት ይገባል፡፡ በዚህ እይታ የብኢኮ ሀላፊዎችና የብኢኮ 

ሰራተኞች እንደአሰሪና ሰራተኛ የሚደራደሩበት ጥቅም የሚጋሩበት ተቋም ሳይሆን ሁለቱም አካላት ተባብረውና ተቀናጅተው 

የብኢኮን እድገት ሳይነጣጠሉ የሚከበሩበት የልማት ኢንተርፕራይዝ ይሆናል፡፡ በመሆኑም በ2008 በጀት አመት በዚህ ረገድ 

የሰራተኛ ማህበር ማደራጀት የመብት የጥቅም የተቋም እድገት የማረጋገጥ አደረጃጀት እንዲሆን ይሰራበታል፡፡     



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ83 

 

33..1100..33  የኃይልየኃይል  ማብዛትማብዛት  ስራዎችስራዎች  //የምርትናየምርትና  አገልግሎትአገልግሎት  ኔትወርክኔትወርክ//  

ብኢኮ በተለያዩ የስራ ዘርፍች ከተመዘገቡ ማህበራትና አጠቃላይ ማህበራቱ ከሚቀጥሯቸው የሰው ሃይል አንፃር እንዲሁም 

በየአካባቢው ከሚገኙት ጥቃቅን እና አነስተኛ ጋር ከሚደረገው ትስስር መሰረት በበጀት አመቱ ውስጥ 60,000 ለሚሆኑ ዜጎች 

የስራ እድል ለመፍጠር እቅድ ይዟል። 

33..1100..44  የሠብየሠብ  ኮንትራክተሮችንኮንትራክተሮችን  አቅምአቅም  ማሣደግማሣደግ  

ባሣለፍነው የመጀመሪያ ስትራቴጂክ ዘመን በርካታ ሠብ-ኮንትራክተሮች የምርትና አገልግሎት ትስስር በመፍጠር ከብኢኮ 

ጋር እየሠሩ እንደቆዩና ራሳቸውን ጠቅመው የብኢኮ ተልዕኮዎች መወጣት ላይም የድርሻቸውን ማበርከታቸው ይታወሣል፡፡ ይህን 

ትስስር በመፈጠሩም ብኢኮ ብሉፕሪንት ከመስጠት ጀምሮ አቅማቸውን እያሳደገ መጥቷል፡፡ በ2008 በጀት ዘመንም በተለይ 

በምርት ኔትወርክ ውስጥ ያሉትና በፕሮጀክት አብረው በመሣተፍ ላይ ያሉትን ሠብ-ኮንትራክተሮች በየኮንሠርቲየሙ ወይም 

በሚፈጠሩ ሌሎች አደረጃጀቶች በመታገዝና ያሉትን ክፍተቶች በማንጠር አቅማቸውን የመገንባት ሂደት በቀጣይነት የሚሠራ 

ይሆናል፡፡  

33..1100..55  የአካባቢየአካባቢ  ጥበቃጥበቃ  

አገራችን እየተከተለችው ያለውን የአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ጋር ተያያዥ የሆኑ ቴክኖሎጂዎችን ከማልማት አኳያ ብኢኮም 

የራሱን ወሣኝ ድርሻ እየተጫወተ የመጣ እንደሆነ ይታወቃል፡፡ በ2008 በጀት ዘመንም በነባርም ይሁን አዲስ ኢንዱስትሪዎችና 

ፕሮጀክቶች አካባቢን የማይበክሉ ምርቶችና ተረፈ ምርቶችን ከማምረት ጀምሮ ከመስተዳድር አካላት ጋር በመሆን የችግኝ 

ተከላዎች የሚከናወኑ ይሆናሉ፡፡ የISO 14000 አግባቦችንም የመከተል ሂደት ይቀጥላል፡፡ 

33..1100..66  የስፖንሠርሺፕየስፖንሠርሺፕ  ስራዎችስራዎች  

ሀገራዊና ለልማት ፋይዳ ያላቸው ተግባራትን እና የህብረተሰብ አካላትን በመመሪያ መሰረት የድጋፍ ስራዎችን መስራትና 

በማህበራዊ የልማት ስራዎች ላይ የመሳተፍ ስራ በ2008 በጀት አመትም የሚቀጥል ሲሆን ከሚሰሩ ስራዎችም ውስጥ፡- ቅድሚያ 

የነበረውን የስፖንሰር ሽፕ አሰራርና መመሪያ በማሻሻል ተግባራዊ ማድረግ ሲሆን በተጓዳኝ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው የተለያዩ 

ት/ቤቶችና ሌሎች ማህበራዊ አገልግሎቶች ግንባታ ድጋፍ ማድረግ፣ የተፈጥሮ  ቀውስ በሚደርስበት ጊዜ ለተጎዱ ወገኖች ድጋፍ 

ማድረግ፣ ታሪካዊና አስተማሪ የሆኑ ህትመቶች ስፖንሰር በማድረግ ለህዝብ እንዲደርሱ ማድረግ፣ ከየዩኒቨርሲቲዎች የሚመጡ 

ተማሪዎችን ተቀብሎ የተግባር ላይ ስልጠና መስጠት፣ የፈጠራ ስራዎችን አቅም ለሌላቸው ወደ ቁስ እንዲቀየር ድጋፍ ማድረግ አና 

በመንግስት ደረጃ ለሚከናወኑ ሀገራዊ ሁነቶች ድጋፍ ስራዎች ላይ መሳተፍና ለህዝብ አለኝታ የሆነ ተቋም ሆኖ የመቀጠል ስራ 

ይሰራል ። 

33..1100..77  የሠራተኛየሠራተኛ  ኑሮኑሮ  ማሻሻልማሻሻል  

የብኢኮ ሠራተኞች ልማቱን ለማፋጠን እያደረጉ ያሉትን ርብርብ ለማገዝና በሥራ ቦታቸው ስለ ሥራ ብቻ ትኩረት ሠጥተው 

መሥራት እንዲችሉ፣ ብሎም ምርትና ምርታማነትን ከፍ ማድረግ ላይ በሙሉ አቅም እንዲተጉ አሁን እየተሠጠ ካለው የደመወዝና 
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ልዩ ልዩ ጥቅማጥቅሞች በተጨማሪ የብኢኮና የመከላከያ መመሪያዎችእንዲሁም የአመራር አቅጣጫን በመከተል  የሚተገበርና 

ለውጥን ማምጣትና ደስተኛ አሃድ መፍጠር በሚችል መልኩ ተጠናክሮ ይቀጥላል፡፡ 

33..1100..88  የገፅታየገፅታ  ግንባታግንባታ  ስራዎችስራዎች  

ብኢኮ ባሳለፍነው ስትራቴጂክ ዘመን በመንግስት ዕቅድ መሰረትና ለህዝብ ተደራሽ የሆኑ በርካታ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱ 

ይታወቃል፡፡ ይሁን እንጂ የተሰሩት ስራዎች ለሀገርና ለህዝብ ያላቸውን ፋይዳ ለህብረተሰቡ ግልፅ ከማድረግ አኳያ ከተሰራዉ 

በላይ መሄድ እንደነበረበት ታይቷል፡፡ 

ብኢኮ ኢንዱስትሪያላዜሽኑን በማፍጠንና የማህበራዊ ኃላፊነቱን በመወጣት ረገድ በርካታ ሥዎችን እየሠራ ያለና ለወደፊቱም 

በዕቅድ የያዘ እንደመሆኑ መጠን ምንም እንኳ ባሣለፍነው በጀት አመት በተለያዩ ኤግዚቢሽኖች፣ የድል በአላትና አመታዊ 

ዝግጅቶች ላይ በመቅረብ ብሎም አዳዲስ ማምረቻ ፋብሪካዎችንና ነባሮቹንም በሚዲያ ውጤቶች በመጠቀም እንዲሁም ከተለያዩ 

የአገር ውስጥ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎችንና የተለያዩ መ/ቤቶች ሠራተኞችን ብኢኮንና የሥራ አካባቢዎችን እንዲጐበኙ 

በማድረግ ከዚህም በተጨማሪ የተለያዩ የውጭ አገራት መሪዎችንና ሙያተኞችን በማስጐብኘት ተደራሽ ማድረግ ላይ 

የጀመራቸው ሥራዎች ቢኖሩም እነዚህ ተደራሽነትን የማስፋት ሥራዎች በ2008 በጀት አመትም ሠፋ ባለ መልኩ የሚቀጥሉ 

ይሆናሉ፡፡ በዚህም መሠረት የተጀመሩት ወርሃዊ ዜና መፅሄትና በየ3 ወሩ የሚወጣ መፅሄትን በመጠቀም፣ የተለያዩ የመንግሥትና 

የግል ሚዲያዎችን በመጠቀም፣ የማህበራዊ ድረ-ገፆችን በመጠቀም፣ የራሱን ዌብሣይት በአዲስ መልክ በመሥራት፣ 

የፕሮጀክቶችንና ምርት ሥራዎችን ዘጋቢ ፊልምና አኒሜሽን በማዘጋጀት፣ ወደ ህዝብ ዘንድ የሥራውን ከዕድገትና ትራንስፎርሜሽን 

ጋር ያለውን ፋይዳ የማድረስ ስራ ይሠራል፡፡ ይህም ብቻ ሣይሆን ከዚህ ቀደም የተጀመሩት ለህብረተሠቡ የሚጠቅሙ መሠረተ 

ልማቶችን በማከናወንም ጭምር የገፅታ መገንባት ሥራውን አጠናክሮ ይቀጥላል፡፡  

33..1100..99  በበ22000088  የየሚኖረንሚኖረን  የሽያጭናየሽያጭና  ሌሎችሌሎች  የፋይናንስየፋይናንስ  መግለጫዎችመግለጫዎች  እቅድእቅድ  

  የብኢኮ የፋይናንስ ሁኔታ በበጀት ዓመቱ ምን መልክ እነደሚኖረው የሚያሳይ የፋይናንስ ዕቅድ ማለትም፣ የሽያጭ እቅድ፣

የትርፍና ኪሳራ ዕቅድ፣ የተለያዩ ወጪዎች እቅድ፣ የገንዘብ እንቅስቃሴ እቅድ ፣ የሃብትና ዕዳ ዕቅድ ፣ የካፒታል በጀት እቅድና ፣ 

የውጭ ምንዛሬ ዕቅድ በኣባሪ በዝርዝር የተካተተ ሲሆን ዋናዋናዎቹ ነጥቦች ሽያጮችን ከፍ ማድረግ፣ የተሰብሳቢ ሂሳብ በወቅቱ 

ማሰባሰብ፣ ቁጠባዊ የገንዘብ ኣስተዳደር መከተል ናቸው፡፡ 

33..1100..11      የግብይትናየግብይትና  ሽያጭሽያጭ  ስራችንስራችን  ዋናዋናዋናዋና  ተግባራትተግባራት  

ብኢኮ በሁለተኛው ስትራቴጂክ ዘመን የግብይትና ሽያጭ ስራው አገራዊና አለማቀፋዊ ይዘት እንዳለው የሚመላክት ሲሆን 

ይህን መሰረት በማድረግ ለሰፊና አለማቀፋዊ የግብይትና ሽያጭ ስራ የምንዘጋጅበት የውስጥ ዓቅማችን እንደገና የምናደራጅበት፣ 

ለደንበኞች ተደራሽ የምንሆንበትና የገበያ ሚናችንን የምናሰፋበት ይሆናል፡፡ 

በዚህ መሰረት በኢንዳስትሪ ልማት ላይ ያተኮረ፣ የፕሮሞሽን፣ የሽያጭና የገቢ ማስገኘት ስራ ቀዳሚ ቱክረት ሰጥተን 

የምንሰራበት ይሆናል፡፡ ከዚህ ቀጥሎ በምርቶችና ኣገልግሎቶች ሽያጭ ላይ የተመሰረተ የፕሮሞሽንና የሽያጭ ስራ መስራት 
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ይጠበቃል፡፡ በዚህ ረገድ የኢምፖርት ሳብስቲትዩትና ኮንሳምሽን ሌድ ግብይትና ሽያጭ ኣቅጣጫ ተግባራዊ ማድረግን እንደኣካሄድ 

የሚከተል የገበያ ጥናት፣ የፕሮሞሽን፣ የገበያ ልማትና ሽያጭ ስራዎች ይከናወናሉ፡፡ 

ከዚህ ጋር ተያይዞ የደንበኞች አገልግሎትን አጠናክሮ መቀጠል ቢያንስ በስድስት ክልሎች በኪራይ ወይም በግንባታ የድህረ 

ሽያጭ ማዕከላትን በቀጥታ ወይም በዲለሮች አማካኝነት መክፈትና ማጠናከር፤ የደንበኞች ዳታ ቤዝ ማዘጋጀትና ደንበኛ ክትትል 

ስርዓት መዘርጋት፤ የኮንትራት ክትትል ስርዓት መዘርጋት፤ የዲለሮች ኮንሰርቲየም እንዲኖር ማድረግ፤ የተናጠል ወይም የጋራ 

የደንበኞች መድረክ ማዘጋጀት እና የዲለሮች ማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት ስራዎች ይሰራሉ፡፡ 

44..  ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችና የመፍትሄ ኣቅጣጫዎች፡ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችና የመፍትሄ ኣቅጣጫዎች፡  

44..22  ችግሮችና ማነቆዎችችግሮችና ማነቆዎች  

44..22..11  የምርታማነትናየምርታማነትና  ምርትምርት  መጠንመጠን  ማነስማነስ  

ኣንዱ ችግር በዕቅድ በተያዘው መጠንና ደረጃ ማምረትና መፈፀም ያለመቻል ነው፡፡ በዓመቱ እንዲከናወኑ የያዝናቸው 

ምርቶችና ፕሮጀክቶች ብኢኮ ካለው ተጨባጭ የመፈፀም ዓቅም፣ በየዓመቱ እያሻሻለው ከመጣ የምርታማነት ማሻሻል ዕድገትና 

ሊጨመር ከታቀደው የማምረት ዓቅም ጋር ተነፃፅሮ ሲሰሉ ከዓቅም በላይ የሚሄዱ ኣይደሉም፡፡ ነገርግን ከፍተኛ ስኮፕና የተቀናጀ 

የኣመራር ፍሰት የሚጠይቁ በመሆናቸው በቀላሉ የሚሳኩ ናቸው ማለት ኣይቻልም፡፡ ጉዳዩ ሄዶ ሄዶ የምረታማነትና በርካታ 

ፕሮጀክቶችን ቀልጣፋ በሆነ ስልት ከመምራት መቻል ኣለመቻል የተያያዘ ያደርገዋል፡፡ ስለሆነም በዝግጅትም ይሁን በምርት ሀደቱ 

ተከታታይነት ያለው መፍትሄ የሚጠይቅ የወቅቱ ጉዳይ ይሆናል፡፡ 

44..22..22  የፋይናንስየፋይናንስ  ውሱንነትናውሱንነትና  እጥረትእጥረት  ነው፡፡ነው፡፡  

ሁለተኛው ችግር የፋይናንስ ውሱንነትና እጥረት መሆኑ ካለፉት ዓመታት ተመክሮዎቻች ጭምር የምንማረው ነው፡፡ 

የፋይናንስ ችግር የሃብት ችግር ለማለት ኣይደለም፡፡ እሴት እና ወደሃብት የተሸጋገረ ጥሪት እያለ የገንዘብ ፍሰት እጥረት ማለታችን 

ነው፡፡ ይህ ችግር ሁለት መንስኤዎች ኣሉት፡፡ ውጫዊው መንስኤ ትተን ውስጣዊ መንስኤዎቹ ላይ እናነጣጥራለን፡፡ ውስጣዊ 

መንስኤዎቹ የፖርቶፎሊዮ ኣስተዳደር ድክመት፡ የሽያጭ ኣስተዳደር ድክመት፣ የተሰብሳቢ ፋይናንስ ወቅታዊ ያለመሆን፣ በተገኘው 

ፋይናንስ በተመረጡ ወጪዎች ጥብቅ ያለመሆን፣ የተለያዩ የፋይናንስ ምንጮች ለመጠቀም የሚያስችሉ ኣማራጮች አሟጦ 

ያለመጠቀም ናቸው፡፡ 

እነዚህ ውስጣዊ የችግሩ መንስኤዎች ደረጃ በደረጃ እየተፈቱና እየተስተካከሉ ስለመጡ ብቻ ችግርና ዕንቅፋት ሊሆኑ 

እንደማይችሉ ማሰብም ሌላው ድክመት መሆኑን ከግምት ውስጥ በማስገባት በቀጣይነትና ያለመታከት ሊፈቱ የሚገባቸው 

ድክመቶች ናቸው፡፡ 
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44..22..33  የክፍተኛየክፍተኛ  ምርትናምርትና  የገበያየገበያ  ፍላጎትፍላጎት  ያለመጣጣምያለመጣጣም  

ሶስተኛው ችግር በከፍተኛ ስኬል ማምረትና የደንበኛ ፍላጎት መካከል ያለ ያለመጣጣም ነው፡፡ የከፍተኛ ምርትና የገበያ 

ፍላጎት ያለመጣጣም ማለት፣ ኩባኒያዎቻችን ያላቸውን የማምረት ዓቅም አሟጠው መጠቀም ካልቻሉና ምርታማነታቸውን 

በተከታታይነት ካላሳደጉ ህልውናቸው በኣደገኛ ደረጃ ሊወድቅ ይችላል፡፡ ይህ እንዳለ ሆኖ የገበያን ተጨባጭ ፍላጎት ላይ 

ተመስርተው ካላመረቱ ወዲያውኑ ምርታቸው ሊገዛ የሚችል የለም፡፡ በሌላ በኩል በተጨባጭ ፍላጎት ተመስርቶ ኣምርቶ 

ለማቅረብ ደግሞ ጊዜ ይባክንና ፈላጊው ሌላ ኣማራጭ እንዲያይ የግድ ይለዋል፡፡ በተጨባጭ በኩባንያዎች የሚሰራበት ኣግባብ 

በተጨባጭ ፋላጎት ብቻ ተመስርቶ ማምረት ኣለመሆኑ ይልቁንስ የገበያን ኣዝማሚያ ተከትሎ በማምረት የተመሰረተ፣ በገበያ 

ኣዝማሚያም ሰፊ ምርት ማምረትና ገበያውን መያዝ መሆኑ ይታወቃል፡፡ ነገርግን ከኛ ነባራዊና ሳብጀክቲቭ ሁኔታ ይህንን መከተል 

ኣልተቻለም፡፡ 

ከገበያ የመግዛት ፍላጎት ኣብሮ የሚሄደው ለምርት የሚያስፈልግ ግብኣት በወቅቱ መግዛትና ማዘጋጀት የሚመለከት ነው፡፡ 

በወቅቱ ለማዘጋጀት ደግሞ የግብኣት የሚፈለገው የፋይናንስ መጠንና ኣስፈላጊነት ችላ የሚባል ኣይደለም፡፡ 

የምርት መጠንና የገበያ ፍላጎት ሊያጣጥም የሚችል፡ የማምረት ዓቅም መጠቀምንና የተመረተውን ወደገበያ ማስገባት ሊፈታ 

የሚችል ኣንዳች ስትራተጂ መከተል የሚጠይቅ ይሆናል፡፡  

44..22..44  ለግልለግል  ጉዳይጉዳይ  ቅድሚያቅድሚያ  መስጠትመስጠት  

ለግል ጉዳይ ቅድሚያ መስጠት ከኣነስተኛ የጊዜ ኣጠቃቀም እስከ ከፍተኛ የሙስናና የተቋም ጥቅም ኣሳልፎ መስጠት 

የሚሄድ ነው፡፡ በሌላ መልክ ደግሞ ከኣነስተኛ የግል ክብር ማስቀደም እስከ ከፍተኛ በግል ክብር የተቋሙን ሓላፊነት ችላ ማለት 

የሚደርስ የሞራል ውድቀት የሚሄድ ነው በሚል ግልፅ ተደርጓል፡፡ 

በዚህ ምክኒያት የተቋሙንና የኣገር ጥቅምን መጉዳት፣ ምረታማነትን የሚቀንስ ኣሉታዊ ድርሻ መጫወት፣ ስራን መጓተት 

ይሁን ስራን መጉዳት ሊኖር ይችላል፡፡ 

ይህ ድክመት ሊያጋጥም ከሚችል ድክመት ረድፍ ሲቀመጥ የምን ያህል ሰው ችግር ሊሆን ይችላል የሚል ጥያቄ በማንሳት 

ኣሳንሶ ማየት ተገቢ ኣይሆንም፡፡ ኣሳንሶ ማየቱ ራሱ ሌላ ድክመት ነውና፡፡ ዋናው ጉዳይ ጥቂት ሰውም ቢሆን ይህ ድክመት 

እስካለውና እስካልታገልነው ድረስ ምረትና ፕሮጀክት የተያያዙ የተግባር ሰንሰለቶች ያሉት በመሆኑ ምርታማነትና ቅልጥፍና 

መጎዳቱ ኣይቀሬ መሆኑ መገንዘብ ያስፈልጋል፡፡  

ይብዛም ይነሰም ችግሩ ተቋማዊ ኢምርታማነትና ኢቅልጥፍና የሚያስከትል መሆኑ ከመገንዘብ በተጨማሪ በጥቂት ሰው 

ሳይሆን ቁጥሩ በማይናቅ ሰው የሚከሰት መሆኑ በግምገማም ኣየተነዋል፡፡ በዚህ መሰረት በቀጣይነትና ያመታከት ሰርክ ልንታለው 

የሚገባና በቁጥጥር ውስጥ ልናስገባው የሚገባ ምርታማነታችንና ቅልጥፍናችንን የሚጎዳ ድክመት ነው፡፡ 
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44..33  የመፍትሄ ኣቅጣጫዎችየመፍትሄ ኣቅጣጫዎች  

ዋነኛው መፍትሄ የኣመለካከትና የኣሰራር ለውጥ ማምጣት ነው፡፡ የኣመለካከትና የኣሰራር ለውጥ የሚያስገኝልንም በኣሰራርና 

በመመሪያ መስራት መሆኑ የሚታወቅ ነው፡፡ ምክኒያቱም ኣሰራሮች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን በመግራት ሁሉም የተስተካከለ 

ኣካሄድ እንዲኖረው ከማድረግ በተጨማሪ መመሪያዎች በትምህርትና ስልጠና መልክ ሲቀርቡ ኣመለካከት መቅረፅ የሚያስችሉን 

የዕውቀት ምንጮች ናቸውና፡፡ 

ችግሮቹ በኣሰራርና መመሪያ ይፈታሉ ስንል ከላይ የተገለፁት ውስጣዊ ድክመቶችና ውሱንነቶች ሊፈቱልን የሚችሉ 

መመሪያዎችና ኣሰራሮች ስላሉን ነው፡፡ የስራ ኣመራር ጥበብ፣ የፕሮጀክት ኣመራር ጥበብ፣ የቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት፣ የሰው 

ሃይል ዓቅም ግንባታ፡ የሰው ሃይል ኣመለካከት ግንባታ፣ የቴክኖሎጀ ልማት፣ የፋይናንስ ኣስተዳደር፣ የሙስናና የብክነት 

ማስወገድ፣ የሳብኮንትራክተሮች ኣሰራር፣ ወዘተረፈ፣ የሎጂስቲክስና ተግዢ መመሪያዎችና ኣሰራሮች ኣሉን፡፡ ቅልጥፍናና 

ምራታማነት ማስገኘት የሚያስችሉን የፕሮሰሰስና የስልት ኣቀራረፅ ማሻሻያ፣ ኣሳታፊ የኢነዱስትሪ ልማት ሰራዊት ኣመራር፣ የጥራት 

ቁጥጥርና ማረጋገጫ መመሪያዎችም ኣሉን፡፡ 

እነዚህ መመሪያዎችን ተከትሎ መስራትና በየደረጃው ያለ ኣራርም እነዚህን ተከትሎ በየደረጃው ሁሉም ስራ ላይ እያዋቸው 

መሆኑ በጥብቅ ኣመራር እስከሰጠ ድረስ ተከታታይና ተደማሪነት የሚያስገኙ ለውጦች ማስገኘት ይቻለናል፡፡ በመሆኑም ቁልፍ 

ተግባራችን የሆነው በኣሰራርና መመሪያ የመስራት ባህል ግንባታ እዛው እንዳለ ድክመቶቻችንን ለማስወገድ መተኪያ የሌለው 

መፍትሄ ነው እንላለን፡፡ 

ባሉን ኣሰራች ሊፈቱ ያልቻሉ ውስጣዊ ችግሮችና ውሱንነቶችም የሚፈቱት ውስጣዊ ኣሰራሮችን በማሻሻል በሚመለከተው 

ኣካል ፀድቀው ተፈፃሚ ማድረግ እንደመፍትሄ ሊወሰድ ይችላል፡፡ ይህንን ማድረግ የሚቻለውም ባሉን መመሪያዎችና ኣሰራሮች 

በጥብቅ በመስራትና ኣሟጦ በመስራት ኣማካኝነት ኣሰራሮቻችን ድክመት ያላቸው መሆናቸው መማር ከቻልን ብቻ ይሆናል፡፡ 

ከዚህ ውጭ ያሉ ውጫዊ ችግሮችም በመመሪያና በኣሰራር ሊፈቱ ካልቻሉ በመንግስት ኣማካኝነት በመመሪያ በፖሊሲና 

በኣሰራር መሰረት እንዲፈቱ ምክረሓሳብ የማቅረብ መብታችንን ስራ ላይ ማዋል ይጠበቅብናል ማለት ነው፡፡ 

በሌላ በኩል የዓቅም ግንባታ ስራዎቻችን ያሉብንን ድክመቶችና ውሱንነቶች እንዲፈቱ ማድረግ በሚያስችል ኣግባብ 

ይከናወናሉ፡፡ የዓቅም ግንባታ ስራችን ወሳኝ ክፋይ የሆነው የሰው ሓይል ዓቅም ግንባታ ስራችን ከፍ ያ ብቃት በሚገነባ መንገድ 

ማናወን ይኖርብናል፡፡ መመሪያዎችና ኣሰራሮች በሚገባ ደረጃ በስልጠና መልክ እንዲጨበጡ ማድረግ የሰው ሓብት ልማቱ 

ስራችን ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ይሆናል፡፡ 

በሶስተኛ ደረጃ የኣመራር ቱክረታችን ስራን ተግባርንና ሰውን መምራት ላይ ይሆናል፡፡ በሌላ ኣገላለፅ በኣመራር ጥበብ 

ኣማካኝነት ስራዎቻችን መምራት ላይ ይበልጥ እንዲጠናከር ማድረግ ይኖርብናል፡፡ ይህ የመፍትሄ ኣቅጣጫ እዛው እንዳለ 

በመመሪያና በኣሰራር ኣማካኝነት በመስራት ይህንን ኣሰራር ባህል እነዲሆን ማድረግ የሚለውን ቁልፍ ተግባራችንን ተግባራዊ 

የሚያደርግ ነው፡፡ የኣመራር ጥበብ መከተል ኣንድ ትልቅ መመሪያን ተግባራዊ ማድረግ ነውና፡፡ በዚህ መንገድ ያሉብንን 

ውሱንነቶች መፍታትና ማስወገድ ይቻለናል፡፡ 



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ88 

 

የማምረት ዓቅምና የገበያ ፍላጎት ማጣጣም በተመለከተ ልዩ ልንሰራው የምንችለው መፍትሄ ካለም በግብይትና ሽያጭ 

መመሪያችን መሰረት የፕሮጀክት ፕሮፖዛል ማቅረብ፣ በፕሮፖዛሉ መሰረት ደንበኛውን ወደ ውል ስምምነት ማስገባት፣ በውክ 

ስምምነቱ መሰረት ምርቱን ማዘጋጀትና ማቅረብ ኣካሄድ ልንፈታው እንችላለን፡፡ በመሆኑም ኣንደኛ መመሪያን በሚገባ ተገንዝቦ 

በመመሪያው መሰረት ስራን መምራት ሲሆን ሁለተኛ የዓቅም አሟጦ ማምረት የምርት ስኬል ብልጫ ለስኬት የሚያደርሰን 

የተመረተ ክምችት እንዳይኖር፣ በመሆኑም በወቅቱ ወደተጠቃሚ እንዲደርስ ማድረግ መቻል መሆኑ እንዲታመንበት ማድረግ 

ይኖርብናል፡፡ 

ከዚህ ጋር ኣብሮ የምርት መጠንን ከፍ ለማድረግ ልንከተላቸው ከሚገቡ የምርታማነት ማሻሻያ እና የቴክኖሎጂ መማር 

ስትራተጂዎች እንደተጠበቁ ሆነው ኣገር በቀል ኣምራቾችን በስፋት በማሰራት የምርት መጠን ማሳደግ ይኖርብናል፡፡ ኣገር በቀል 

ኣምራቾች በተደጋጋፊ የምርት ትስስር ኣማካኝነት እንዲያመርቱ ማስቻል የኢንዳስትሪ ሕብረተሰብ ግንባታ ግባችን ኣንድ መገለጫ 

ነው፡፡ ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ በዘንድሮው ዓመት ከሚጠብቀን ትልቅ የማምረት መጠን አኳያም የመፍትሄ ኣቅጣጫ ሆኖ 

ይሰራበታል፡፡ 

በኣጠቃላይ መልኩ ሲታይ በኣመራር ኣቅጣጫዎችና መመሪያዎች መስራት የሁሉም ችግሮቻችን መፍትሄ ኣቅጣጫ መሆኑ 

ከዚህ የመፍትሄ ኣቅጣጫ አኳያ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 

55..  የአመራርና የክትትል የአመራርና የክትትል ስርዓትስርዓት  

የሁሉም ሥራዎች የሥራ አፈፃፀም በእቅድ መሠረት መሄድንና አለመሄድን፣ የዕቅድ ማሻሻያ የሚያስፈልግ ከሆነም እንደ 

አደረጃጀት የኮርፖሬት ስትራቴጂና ኮንትሮል እንዲሁም የኮርፖሬት ኢንስፔክሽንና ኦዲት ክፍሎች ክትትል የሚያደርጉ እና 

የማሻሻያ ሃሣቦችን ድጋፍ የሚያደርጉ ይሆናል፡፡ ሆኖም ግን የአፈፃፀም ክትትል የሚደረገው በነዚህ ሁለት ክፍሎች ብቻ ሳይሆን 

እያንዳንዱ በብኢኮ የሚገኝ የሥራ መሪ በየዕለቱ ከሚደረጉ የሥራ መግቢያ ውይይቶች (Briefing) ጀምሮ ግምገማዎችንና በአካል 

ሥራን የመከታተል ሂደት ይከተላል፡፡ ከሥራ መምራት ጋር ተያይዞም የአመራሩን አቅም ሊገነቡ የሚችሉ የተለያዩ መድረኮችንና 

ሥልጠናዎችን በማዘጋጀት በከፍተኛ አመራሩ የሚሠጡ ይሆናል፡፡ 

55..22  የስራ አፈፃፀም የክትትል አገባብየስራ አፈፃፀም የክትትል አገባብ  

55..22..11  የየፕሮጀክቶችፕሮጀክቶችየስራየስራ  አፈፃፀምአፈፃፀም  የክትትልየክትትል  አገባብአገባብ  

1. የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን የያዛቸው ግዙፍ የፕሮጀክት ግንባታ ሥራዎች በተገባው ውልና ዲዛይን 

መሠረት ሰብ ኮንትራክተሩ ፣ አማካሪና ፕሮጀክት ኃላፊዎች በተቀናጀ መንገድ ሥራዎች እያከናወኑ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡  

2. ታላላቅ ፕሮጀክቶች ለማከናወን የተመደበው የሰው ኃይል ፣ ማቴሪያልና  ፋይናንስ አሠራር በሚፈቅደው መሠረት 

ከብክነት በፀዳ ሁኔታ ለታለመለት ዓላማ እየዋለ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 
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3. ብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን እያከናወናቸው ላሉ ፕሮጀክቶች የሚያስፈልጉ ኢኩፕመንቶች የማምረት ወይም 

የመግዛትና የማጓጓዝ ሥራ በተሰጠው ዲዛይን መሠረት በተቀመጠለት ጊዜ እየተፈፀመ መሆኑን መፈተሽ፣ 

4. የፕሮጀክት ሥራዎች ሲከናወኑ የደንበኛ ፍላጐት በሚያረካ መንገድ ባለድርሻ አካላት በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ 

ሥራዎችን እየፈፀሙ መሆናቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

5. ለፕሮጀክቶች የሚያስፈልግ ዲዛይን በጊዜ መቅረቡን፣ ወደ ሳይት እየተወረደ በአፈፀፃም ለሚያጋጥሙ የዲዛይን ችግሮች 

በቦታው መፍትሄ እየተሰጠ መሆኑን እና በየኢንዱስትሪዎች ላሉ የዲዛይንና ዴቨሎፕመንት ክፍሎች ሙያዊ እገዛ 

መሰጠቱን ማረጋገጥ፡፡ 

6. ከታላላቅ ፕሮጀክት ሥራዎች ተያያዥነት ያላቸው ማቴሪያሎች ሲጫኑም ሲራገፉምና ሲጔጔዙ ደህንነታቸው በተጠበቀ 

መንገድ እየተጔጔዙ መሆኑንና እንዲሁም በተጨማሪ ደንብና መመሪያ በሚፈቅደው መሠረት ኃላፊነት በተሞላበት ሁኔታ 

በሠነድና በንብረት ርክክብ አሰራር መሠረት እየተፈፀመ መሆኑን ኢንስፔክት ማድረግ፡፡ 

55..22..22  የኢንዱስትሪዎችየኢንዱስትሪዎችየስራየስራ  አፈፃፀምአፈፃፀም  የክትትልየክትትል  አገባብአገባብ  

1. በዓመቱ የታቀዱ የምርትና ምርታማነት  ከማሳደግ አንፃር የተቀመጡ ግቦች ለማሳካትና ለምርትና ምርታማነት ዕንቅፋት 

የሆኑ ችግሮችን እየፈቱ በተቀመጠለት ጊዜ፣ ብዛትና ጥራት ስራዎች እያከናወኑ መሆኑን ኢንስፔክት  በማድረግ 

ማረጋገጥ፤ 

2. በየደረጃው ያለ አመራር ከፋይናንሻል ሥራዎች  አፈፃፀም ጋር ተያያዥነት ያለው የአሠራር ሲስተም በተገቢው መንገድ 

እየመራ መሆኑን በመፈተሽ በአፈፃፀም የታዩ ጥንካሬዎችንና ድክመቶችን በመዘርዘር  የድክመቶችን መንስኤና ደረጃ 

በመለየት ለታዩ ችግሮች መፍትሄ ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦች የታከለበት  ሚዛናዊነቱን የጠበቀ ሪፖርት ለሚመለከታቸውና 

ለበላይ አካል በወቅቱ ማቅረብ፣ 

3. ለምርት ግብአት የሚውሉ የተለያዩ ጥሬ ዕቃዎች የአቅርቦት ሲስተም   በተደራጀና በተቀናጀ መንገድ በብዛት፣ በጥራት፣ 

በተመጣጣኝ ዋጋና በጊዜ ለሚመለከታቸው አካላት የደረሰ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 

4. የሪሶርስ አጠቃቀም ስርዓት ዝርዝር የአፈፃፀም ዕቅድና ስታንዳርድ ወጥቶለት ሪሶርስ ለታለመለት ዓላማ የዋለ መሆኑን 

በመፈተሽና ያሉ  ክፍተቶችና ጥንካሬዎችን በመለየት ክፍተቶች በወቅቱ እንዲፈቱ ማድረግ፡፡ 

5. በግብይትና ሽያጭ በተዘረዘሩት የተለያዩ መንገዶች ተጠቅመው የተመረቱ   ምርቶችንና አገልግሎቶች ሽያጭ ከባለፈው 

ዓመት በተሻለ መንገድ የሽያጭ አቅም ማሳደጋቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

6. ሽያጮች በሽያጭ መመሪያ መሠረት መፈፀማቸውን፣ መመዝገባቸውንና በወቅቱ ሽያጩ መሰብሰቡን እንዲሁም አስፈላጊ 

ክትትል መከናወኑን፣ የድህረ ሽያጭ አገልግሎት (After Sales Service) በተገቢው መንግድ መሰጠቱን ኢንስፔክት 

ማድረግ፡፡ 
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7. ተደማሪነት ያለው ተከታታይ የግንባታ ስራ በማከናወን ረገድ የሚያጋጥሙ ችግሮችን በመስክ ክትትልና ግምገማ 

በመፈተሽ መፍትሄዎችን ማስቀመጥ፡ 

8. ደስተኛና እርካታ ያለው የሰው ኃይል እንዲኖር ለማድረግ መከናወን ያለባቸውን የመልካም አስተዳደር ስራዎች በትክክል 

እየተከናወኑ መሆናቸውን በአመራርና በብዙሃን የመስክ ፍተሻ ማድረግና መፍትሄዎችን ማስቀመጥ፡፡ 

9. የስራ አመራሩ በየደረጃው ዲሞክራሲያዊና አሳታፊ የአመራር አቅጣጫ እየተከተለ መሆኑን ማረጋገጥና ወቅታዊ 

ማሻሻያዎች ተግባራዊ መሆናቸውን ማረጋገጥ፡፡ 

10. የብረታ ብረትና ኢንጅነሪንግ ኮርፖሬሽን ሎጀስቲክስ እና በየኢንዱስትሪው ስራው የሚመለከታቸው አካላት  አዋጪ እና 

ፈጣን በሆነ የሰፕላይ ማናጅመንት ሲስተም የምርት ግብዓቶች እና የፕሮጀክት ማቴሪያሎች አቅርቦት በዝርዝርና በታቀደ 

መንገድ እያከናወኑ መሆኑንና ለኢንዱስትሪዎችና ፕሮጀክቶች በቂ ድጋፍ  መስጠታቸውን ማረጋገጥ፣ 

11. በተለያዩ ኢንዱስትሪዎችና ፕሮጀክቶች ያሉ ማሽነሪዎችና ተሽከርካሪዎች ወዘተ… ደህንነታቸው የተጠበቀ እንዲሆን 

የሚደረገው ክትትል እና ቁጥጥር ከባለፈው ዓመት በተሻለ ሀብት የማወቅና የመከታተል ሁኔታ መኖሩን ማረጋገጥ፣ 

12. የአገር ውስጥና የውጭ ግዥ የብኢኮና የሀገሪቱ ሕግ በሚፈቅደው መሠረት አስቀድሞ ዝርዝር  የአፈፃፀም ዕቅድ 

ወጥቶለት ሥራው ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በተደራጀና  በተቀናጀ መንገድ እንዲፈፀም የሚያስችል ሁኔታ ፈጥሮ 

መስራታቸውን ማረጋገጥ፡፡ በተጨማሪም የግዥ ሠነዶች በተፈለገው ጊዜ ለሚመለከታቸው አካላት በግዜ የደረሳቸው 

መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

55..22..33  የኮርፖሬትየኮርፖሬት  ስታፎችስታፎችየስራየስራ  አፈፃፀምአፈፃፀም  የክትትልየክትትል  አገባብአገባብ  

የኮርፖሬት ስታፎች የቁልፍ ተግባር አፈፃፀም ትኩረት በመስጠት በቦታው በመገኘት የስራ ትግበራው ክትትል ይደረግል፡፡

ከፕሮጀክት አመራርና አባላት በመወያት ለስራው አስፈላጊ የአፈፃፀም አቅጣጫ ይሰጥበታል፡፡ 

55..22..33..11  የኳሊቲየኳሊቲ  ስራዎችስራዎች  ክትትልክትትል  

1. በታላቁ የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የሃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር፣ የኤሌክትሮ መካኒካል እና የባላንስድ ኦፍ ፕላንት 

ጥራት ማረጋገጥ። 

2. በስኳር ፕሮጀክቶች የማኑፋክቸሪንግ በኢሬክሽንንና ኢንስታሌሽን እንዲሁም  የኮሚሽኒንግ ስራ ጥራት ማረጋገጥ። 

3. የምርቶችንና የአመራረት ስልት ጥራት ማረጋገጥ ፡፡ 

4. የብኢኮና የሳብ ኮንትራክተሮች የቴስቲንግና ማምረቻ መሳሪያዎችን የካሊብሬሽንና ቴስቲንግ ስራዎችን ማከናወን፡፡ 
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55..22..33..22    የኦዲትየኦዲት  ስራዎችንስራዎችን  ማከናወንማከናወን  

55..22..33..22..11  ፋይናሽያልፋይናሽያል  ኦዲትኦዲት  ማከናወንማከናወን  

1. የተሰብሳቢ እና ተከፋይ ሂሳቦች በተቀመጠላቸው ጊዜ መሰብሰባቸውንና መከፈላቸውን ማረጋገጥ፣ 

2. የግዥ ስራዎች ደንብና መመሪያ በሚፈቅደው  መሰረት መፈፀማቸውን ኦዲት   ማድረግ፣ 

2.1 ማንኛውም ግዥ የብኢኮ የግዥ መመሪያን መሰረት ያደረገ፣ የታቀደና የኮርፖሬሽኑን ጥቅም የሚያስጠብቅ መሆኑን 

በዝርዝር በመፈተሽ እንዲሁም የገቢ ሰነድ GRN እየተቆረጠላቸው የሚገቡና በስቶክና በቢን ካርድ እየተመዘገቡ 

በሀብትነት መያዛቸውን የማረጋገጥ ተግባራት ይከናወናል፣ 

2.2 L/C የተከፈተባቸው ውሎች ዝርዝር የባንክና ኢንሹራንስ፣ የትራንዚት አግባቦችን ክትትል ማድረግ የጉምሩክ 

ዲክራላስዮን ስራዎች በአግባቡ መከታተል፣ 

2.3 በጉዞ ላይ ያሉ እቃዎች በGIT ሂሳብ የተያዙ መሆኑን፣ ከአንድ አመት በላይ ሳይዘጋ የቆየ የGIT ሂሳብ ካለ 

ምክንያቱን በመመርመር ውሳኔ እንዲሰጣቸው ችግሮችን ለይቶ በማውጣት ከነመፍትሄ ሃሳቦች ማቅረብ፣  

2.4 ሽያጭ  በአሰራር መሰረት መከናወኑን ማረጋገጥ፣ 

3. ሽያጩ እንዲከናወን በሚመለከተው ኃላፊ የተፈቀደ መሆኑንና የተሸጠውም ሂሳብ በተገባው .ውል መሰረት ስለመሆኑ 

የሽያጭ ሰነዶችን ኦዲት ማድረግ 

4. የሰራተኛ እና የንብረት የመድህን ዋስትና ሽፋን መመሪያ በሚፈቅደው መሰረት የተገባ መሆኑንና በውሉ መሰረት 

እየተፈፀመ መሆኑን በዝርዝር ኦዲት ማድረግ፣ ኢንሹራንስ በወቅቱ መታደሱንና የሚከፈለውም ፕሪሜየም በውሉ 

መሰረት መፈፀሙን  ማረጋገጥ፡፡ 

5. ዓመታዊ የጥሬ ገንዘብና የንብረት ቆጥራ እንዲሁም የንብረት አመዘጋገብና አያያዝ  በተገቢ መፈፀሙን ኦዲት ማድረግ፣ 

5.1 ድንገተኛ የጥሬ ገንዘብ ቆጠራ በማካሄድ ተቆጥሮ የተገኘ ገንዘብ ከመዝገብ ጋር በማመሳከር ልዩነቱን ማረጋገጥና 

በመተማመኛ  ላይ ማስፈረም፣ 

5.2 በስቶክ ክምችት የሚታዩ ንብረቶች ዝርዝር የመዝገብ ዋጋ (Book value) ያላቸው ሀብቶች ከሂሳብ መመዘኛ 

(Balance sheet) ባግባቡ የተመዘገቡ መሆናቸውን በመለየት ሂሳቡ መታረቁን እንዲሁም ልዩነት ካለው ትክክለኛ 

ሚዛን እንዲኖረው ማድረግ የሚከናወኑ ይሆናል፣ 

5.3 በየአመቱ የሚሰራው የእርጅና ቅናሽ (Depreciation Rate)  በአሰራር ስርዓት መሰረት መሆኑንና በትክክል 

መሰላቱን 

6. የፋይናንሻል ስቴትመንት ደረጃውን ጠብቆ እንዲወጣ ማድረግ፣ 
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7. Balance Sheet, Income statement, cash flow statement ሙሉነትና ከነተጨማሪ መግለጫዎች በተገቢው ሁኔታ 

መዘጋጀቱንና ማስተካከያ የሚያስፈልገው ሂሳብ የማስተካከል ስራዎች በማካተት ይከናወናል፡፡ 

8. ለስራ የተቀመጡ ደንቦችና መመሪያዎች፣ አሠራሮችና ስታንዳርዶች  የስራ አፈፃፀም የጥንካሬ ምንጭ መሆኑ ታምኖበት 

በመመሪያዎችና አሠራር መሠረት እየተገበሩ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

9. በብኢኮ እና በስሩ ባሉ ኢንዱስትሪዎች የሚገኙ የሥራ ክፍሎች ግብይትና ሽያጭ፣ ፋይናንስ አስተዳደር፣ የሰው ኃይል 

አስተዳደር፣ ንብረት አስተዳደር፣ ኦፐሬሽን አጠቃላይ የሥራ ግንኙነታቸው በኔት ወርክና በዳታ ቤዝ ሲስተም የተያያዘና 

የመረጃ ልውውጣቸው በቴክኖሎጂ የተደገፈ መሆኑን የሥራ ትስስራቸው ምን እንደሚመስል በIT ኦዲት ማረጋገጥ፣ 

10. ተገዝተው ወይም በስጦታ የሚገቡ ንብረቶች በቋሚ እና በአላቂ ተለይተው   ከነዋጋቸው ተመዝግበው መያዛቸው፣

ንብረቶቹ ሲገቡም ሆነ ወጪ ሲደረጉ ለሥራው በተፈቀዱ ቅፆች እየተመዘገቡ የሚመለከተው ኃላፊ እያፀደቀ ሕጋዊ 

ርክክብ መፈፀሙን ማረጋገጥ፣ 

11. በየተቋሙ ያሉ የፋይናንስ እና የተለያዩ ሠነዶች  በተገቢ ሁኔታ   ስለመያዛቸው እና ለሠነዶቹ ደህንነት አስፈላጊ ጥበቃ 

ስለመደረጉ ማረጋገጥ፣ 

12. የተሽከርካሪ ፣ የነዳጅ ፣ የቢሮ ማቴሪያሎች ፣ ወዘተ… አጠቃቀም በተሰጠው  ስታንዳርድ መሠረት የተፈፀመ መሆኑን፣ 

13. በኮርፖሬሽንና በኢንዱስትሪዎች የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር መኖሩና ኢሜይልና የኢንተርኔት አጠቃቀም ህግ መኖሩ 

በኦዲት የማረጋገጥ ሥራዎች ይከናወናሉ፡፡ 

14. የIT ቴክኖሎጂ ፖሊሲዎች ፕሮሲጀሮችን መኖራቸውና የብኢኮና የኢንዱስትሪዎች ተልዕኮ ከማሳካት እንዲሁም አደጋን 

ከመከላከል ያለውን ፋይዳ በኦዲት ይከናወናሉ፡፡ 

15. ለIT ኦዲት የተገዛ የዳታ ቤዝ አሰራር ሲስተም በኢንዱስትሪዎች መኖሩ የማረጋገጥ ተግባራት ይከናወናሉ፡፡  

16. በተፈጥሮ ወይም ሰው ሠራሽ በሆነ ምክንያት አደጋ ሲከሰት የአደጋ ምርመራ በማካሄድ የአደጋውን ምንነትና መንስኤ 

በማጣራት ተመሣሣይ አደጋ ለወደፊቱ  እንዳይደገም የሚያደርግ አሠራር መኖሩን ማረጋገጥ፡፡ 

55..22..33..22..22  የግዥየግዥ  ኦዲትኦዲት  

የግዥ መመሪያ ከሚፈቅደው የግዥ ዘዴዎች አማካኝነት ተገዝቶ የሚገቡ እቃዎች በገበያ ጥናት፣ በትክክለኛ አቅራቢዎች 

ጥራታቸው የተረጋገጠና ከማጭበርበር የፀዳ የግዥ አፈፃፀም መዘርጋት፡፡ 

55..22..33..22..33  የፕሮፎርማንስየፕሮፎርማንስ  ኦዲትኦዲት  

በብኢኮ ሥር ባሉ ኢንዱስትሪዎች የሥራ ክፍሎች ከሦስቱ ኢዎች (3E’s) (ኢኮኖሚያዊ ውጤታማና ስኬታማነት) አንጻር 

የክዋኔ ኦዲት በማከናወን ክፍተቶችን ከነመፍትሄ ሀሳቦችበ ማቅረብ የብኢኮ አመራርና መላው አባላቱ ለተልእኮ ስኬትና ለውጥ 

የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ማድረግ፡፡ 
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በብኢኮና መከላከያ የተዘጋጁና የጸደቁ የማስፈጸሚያ መመሪያዎች፣ ማኑዋሎች፣ ፕሮሲጀሮች፣ ፎርማቶችና ቅጾች በአግባቡና 

ውጤትና ስኬት መፍጠር በሚያስችል መልኩ እንዲተገበር ክትትል ማድረግ፡፡ 

የሀብት አጠቃቀምና አያያዝ (የግብአት፣ ሰውኃብት፣ ማሽነሪ ሀብት፣ ልዩልዩ የማስፈጸሚያ የፋስሊቲ ሀብቶች ወዘተ..) 

አግባብነት እንዲኖራቸው ማድረግ፡፡ 

55..22..33..22..44  የንብረትየንብረት  ኦዲትኦዲት  

1. የንብረት ማከማቻ መጋዘኖች ለንብረት አቀማመጥ ምቹና የተጠበቁ እንዲሆኑ ማስቻል፡፡ 

2. ንብረቶች ሲገቡና ሲወጡ በደንብና መመሪያ መሠረት ሰነድ ተዘጋጅቶ በሚመለከታቸው ኃላፊዎች እየተፈቀደ መሆኑና 

በማቀናነሻ እየተሰራ እንዲሆን ማስቻል፡፡ 

3. የንብረት ዝውውር ህጋዊነቱን ጠብቆ ደንብና መመሪያን የተከተለ እንዲሆን ማስቻል፡፡  

55..22..33..22..55  የየIITT  ኦዲትኦዲት  

1. በኮርፖሬሽንና በኢንዱስትሪዎች ለአሰራር የሚያመች የIT ኦዲት ማኑዋል መመሪያ በማዘጋጀት የ IT ኦዲት ጥራት 

ማረጋገጥ፤ 

2. በኮርፖሬሽኑና በስሩ የተደራጁ ኢንዱስትሪዎችን የቢዝነስ ትራንዛክሽን አግባቦችን የተከተለ መሆኑን ማረጋገጥ፡፡ 

55..22..33..22..66        የደንቦችናየደንቦችና  መመሪያዎችመመሪያዎች  ክትትልክትትል    

1. ለስራ የተቀመጡ ደንቦችና መመሪያዎች፣ አሠራሮችና ስታንዳርዶች  የስራ አፈፃፀም የጥንካሬ ምንጭ መሆኑ ታምኖበት 

በመመሪያዎችና አሠራር መሠረት እየተገበሩ መሆኑን ማረጋገጥ፣ 

2. በብኢኮ እና በስሩ ባሉ ኢንዱስትሪዎች የሚገኙ የሥራ ክፍሎች ግብይትና ሽያጭ፣ ፋይናንስ አስተዳደር፣ የሰው ኃይል 

አስተዳደር፣ ንብረት አስተዳደር፣ ኦፐሬሽን አጠቃላይ የሥራ ግንኙነታቸው በኔት ወርክና በዳታ ቤዝ ሲስተም የተያያዘና 

የመረጃ ልውውጣቸው በቴክኖሎጂ የተደገፈ መሆኑን የሥራ ትስስራቸው ምን እንደሚመስል በIT ኦዲት መፈተሽ፣ 

3. ተገዝተው ወይም በስጦታ የሚገቡ ንብረቶች በቋሚ እና በአላቂ ተለይተው   ከነዋጋቸው ተመዝግበው መያዛቸው፣

ንብረቶቹ ሲገቡም ሆነ ወጪ ሲደረጉ ለሥራው በተፈቀዱ ቅፆች እየተመዘገቡ የሚመለከተው ኃላፊ እያፀደቀ ሕጋዊ 

ርክክብ መፈፀሙን ማረጋገጥ፣ 

4. በየተቋሙ ያሉ የፋይናንስ እና የተለያዩ ሠነዶች  በተገቢ ሁኔታ   ስለመያዛቸው እና ለሠነዶቹ ደህንነት አስፈላጊ ጥበቃ 

ስለመደረጉ መፈተሽ፣ 

5. የተሽከርካሪ ፣ የነዳጅ ፣ የቢሮ ማቴሪያሎች ፣ ወዘተ… አጠቃቀም በተሰጠው  ስታንዳርድ መሠረት የተፈፀመ መሆኑን፣ 
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6. በኮርፖሬሽንና በኢንዱስትሪዎች የኔትወርክ ኢንፍራስትራክቸር መኖሩና ኢሜይልና የኢንተርኔት አጠቃቀም ህግ መኖሩ 

በኦዲት የማረጋገጥ ሥራዎች ይከናወናሉ፡፡ 

7. የIT ቴክኖሎጂ ፖሊሲዎች ፕሮሲጀሮችን መኖራቸውና የብኢኮና የኢንዱስትሪዎች ተልዕኮ ከማሳካት እንዲሁም አደጋን 

ከመከላከል ያለውን ፋይዳ በኦዲት ይከናወናሉ፡፡ 

8. ለIT ኦዲት የተገዛ የዳታ ቤዝ አሰራር ሲስተም በኢንዱስትሪዎች መኖሩ የማረጋገጥ ተግባራት ይከናወናሉ፡፡  

9. በተፈጥሮ ወይም ሰው ሠራሽ በሆነ ምክንያት አደጋ ሲከሰት የአደጋ ምርመራ በማካሄድ የአደጋውን ምንነትና መንስኤ 

በማጣራት ተመሣሣይ አደጋ ለወደፊቱ  እንዳይደገም የሚያደርግ አሠራር መኖሩን መፈተሽ፡፡ 

55..22..33..33    በሪፖርትናበሪፖርትና  ግምገማግምገማ  ክትትልክትትል  ማድረግማድረግ  

55..22..33..33..11  በሪፖርትበሪፖርት  

1. በየቀኑና በየሳምንቱ ከሁሉም አካላት በተለይ ከሜጋ ፕሮጀክቶችና አምራች ኢንዱስትሪዎች በ”SMS” ሪፖርት 

እንዲያቀርቡ ማድረግ፡፡ 

2. በየሁለት ሳምንቱ ከሁሉም አካላት በ”E-maile” ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማድረግ፡፡ 

3. በየወሩ፣በየሩብ ዓመቱና ግማሽ ዓመቱ ከሁሉም አካላት በተለይ ከሜጋ ፕሮጀክቶችና አምራች ኢንዱስትሪዎች በ”E-

mail”ና በደረቅ ሰነድ  ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማድረግ፡፡ 

4. በየቀኑ ከሁሉም አካላት በተለይ ከሜጋ ፕሮጀክቶችና አምራች ኢንዱስትሪዎች በ”SMS” ሪፖርት እንዲያቀርቡ ማድረግ፡፡  

55..22..33..33..22  ወቅታዊወቅታዊ  የስራየስራ  ግምገማዎችግምገማዎች  ማካሄድማካሄድ  

1. የብኢኮ ስራ አመራር በሳምንት ሁለት ጊዜ በተመረጡ ዋና ስራዎች ተመስርቶ ይገመግማል፡፡ 

2. በየወሩ አንድ  ጊዜ የሜጋ ፕሮጀክቶች ሂደት ግምገማ ይደረጋል፡፡ 

3. የብኢኮ አመራር በየሩብ ዓመቱ አጠቃላይ የስራ አፈፃፀም ገምግሞ የእቅድ ማስተካከያና የአካሄድ አቅጣጫ ይሰጣል፡፡   

55..22..33..33..33  የብኢኮየብኢኮ  የስራየስራ  ሂደትሂደት  ክትትልክትትል  ቡድንቡድን  

ከስታፍ በተውጣጣ አመራር አካላት በየስራ አካባቢው በአካል በመገኝት በቁልፍ ተግባራትና በዋና ስራዎች አፈፃፀም ላይ 

አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ውይይትና አቅጣጫ የመስጠት ስራ ይሰራል፡፡ 
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የዕቅድ ዝርዝር የዕቅድ ዝርዝር ኣባሪዎችኣባሪዎች  

66..  የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የ 2008 በጀት ዓመት የሽያጭ ዕቅድየብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የ 2008 በጀት ዓመት የሽያጭ ዕቅድ  

ተ.ቁ የተቋሞች ስም ዝርዝር የ2008 በጀትዓመት 1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት 

1 አቃቂቤዚክሜታልስኢንዱስትሪ 352,071,084.73 84,419,179.73 87,115,161.00 90,025,544.00 90,511,200.00 

2 ደጀንአቬሽንኢንዱስትሪ 385,339,129.35 151,657,941.85 38,014,458.96 167,700,235.97 27,966,492.57 

3 ጋፋትአርማመንትኢንዱስትሪ 192,081,167.52 38,416,233.50 48,020,291.88 48,020,291.88 57,624,350.26 

4 ብረታብረትናፋብሪኬሽንኢንዱስተሪ 184,753,697.29 6,701,746.00 72,297,736.02 26,247,557.20 79,506,658.07 

5 ህብረትማኑፋክቸሪንግናማግኢ 475,627,678.58 71,344,151.79 114,150,642.86 180,738,517.86 109,394,366.07 

6 ሎኮሞቲቭኢንዱሰትሪ 983,159,156.30 184,211,142.91 248,675,657.02 252,581,171.13 297,691,185.24 

7 ሆሚቾአሙኔሽንኢንዱስትሪ 193,620,680.40 38,724,136.08 48,405,170.10 48,405,170.10 58,086,204.12 

8 ቢሾፍቱአውቶሞቲቭኢንዱስትሪ 1,645,640,164.91 408,042,685.45 202,657,758.66 335,638,741.80 699,300,979.00 

10 አዳማእርሻመሳሪያዎችኢንዱስትሪ 1,080,006,013.00 285,200,859.00 222,972,980.00 321,479,862.00 250,352,312.00 

11 ኮንስትራክሽንኢንጂነሪንግኢንዱስትሪ 941,282,127.59 188,105,340.45 235,219,352.14 235,459,278.07 282,498,156.93 

12 የኢትዮጵያፓወርኢንጂነሪንግኢንዱስትሪ 1,292,636,683.29 258,527,336.66 323,159,170.82 349,011,904.49 361,938,271.32 
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ያሽያጭ ማብራሪያ 

በበጀት አመቱ አጠቃላይ ብር 19,984,197,477.61 ሽያጭ የታቀደ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 9,327,414,833.85  ወይም 47 % ከተለያዩ ፕሮጀክቶች የሚገኝ ሲሆን 

ቀሪው ብር 10,656,782,643.76  ወይም 53 % ከኢንዱስትሪዎች የሲቭልና የወታደራዊ  ምርቶች  ሽያጭ የሚገኝ ነው፡፡ ከኣጠቃላይ የሽያጭ ዕቅድ ውስጥ ብር 

1,256,393,639.19  ወይም 6 % ከወታደራዊ ምርቶች ሽያጭ የሚገኝ ይሆናል፡፡ እንዲሁም ከአጠቃላይ ሽያጭ ውስጥ ብር 269,124,100.00 ወይም 1.35 % ለውጭ ሀገር  

ከሚሸጥ ምርት የሚገኝ ይሆናል፡፡    

➢ የፕሮጀክት ሽያጭ በሚመለከት ዝርዝሩን እንደሚከተለው ቀርቧል 

ተ.ቁ የፕሮጀክት ዓይነት የ2008 በጀት ዓመት 1 ኛ ሩብ ዓመት 2 ኛ ሩብ ዓመት 3 ኛ ሩብ ዓመት 4 ኛ ሩብ ዓመት 

1 GREAT RENEISSANCE DAM 2,220,282,703.19 444,056,540.64 555,070,675.80 555,070,675.80 666,084,810.96 

2 AWASH ARBA TERMAL 970,000,000.00 194,000,000.00 242,500,000.00 242,500,000.00 291,000,000.00 

3 HEDASE DEN MENTARO 1,355,076,054.40 271,015,210.88 338,769,013.60 338,769,013.60 406,522,816.32 

13 ኒውቢዝነስዲቨሎፕመንት 9,327,414,833.85 1,865,482,966.77 2,331,853,708.46 2,331,853,708.46 2,798,224,450.16 

15 ሃይቴክኢንጂነሪንግኢንዱስትሪ 2,468,506,394.00 303,112,345.76 807,500,206.74 686,127,803.25 671,766,038.25 

18 የኢትዮ-ፕላስቲክኢንዱስትሪ 462,058,666.80 126,915,979.90 119,142,082.45 108,265,006.81 107,735,597.65 

Total 19,984,197,477.61 4,010,862,045.85 4,899,184,377.11 5,181,554,793.02 5,892,596,261.64 
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4 YAYU FERTILIZER 1 2,670,394,566.26 534,078,913.25 667,598,641.57 667,598,641.57 801,118,369.88 

5 OMO SUGER FACTORY 209,338,963.00 41,867,792.60 52,334,740.75 52,334,740.75 62,801,688.90 

6 BELES SUGER FACTORY NO 1 889,820,880.00 177,964,176.00 222,455,220.00 222,455,220.00 266,946,264.00 

7 BELES SUGER FACTORY NO 2 646,188,262.00 129,237,652.40 161,547,065.50 161,547,065.50 193,856,478.60 

8 YAYU Fertilizer  146,525,362.00 29,305,072.40 36,631,340.50 36,631,340.50 43,957,608.60 

9 SUGER FACTORY PROJECT 219,788,043.00 43,957,608.60 54,947,010.75 54,947,010.75 65,936,412.90 

 

SUB TOTAL 9,327,414,833.85 1,865,482,966.77 2,331,853,708.46 2,331,853,708.46 2,798,224,450.16 

 

➢ የኢንዱስትሪዎች ዋና ዋና ምርቶች  ሽያጭ ዝርዝር 

ተ.ቁ የምርትዓይነቶች የ2008 በጀትዓመት 1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት 

1 የተለያዩወኪንግትራክተሮች 559,904,071.27 101,672,325.21 133,141,499.20 172,055,420.53 153,034,826.33 

2 
ሪጀ ፍላትነር 85-90 የፈረስ ጉልበት፣ላንድ ፕሌን እና 
ተንጠልጣይ ሞልድ ቦርድ ባለ 2 መስመር 

14,232,031.29 4,573,022.66 4,264,060.00 4,260,159.29 1,134,789.34 
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3 
ሴንትሪፊውጋል ፓምፕ/ 16 L/S  ከነአክሰሰሪው 
በቤንዚን የሚሰራ 

405,134,978.29 81,987,991.13 84,867,420.80 143,664,282.18 94,615,284.18 

4 የመስኖማልማትስራ፣የመለዋወጫሽያጭእናየጥገናአገልግሎት 100,734,932.14 96,967,520.00 700,000.00 1,500,000.00 1,567,412.14 

5 የከተማአብቶቡሶች 974,370,980.82 391,430,025.45 90,351,508.72 105,810,468.60 386,778,978.05 

6 የሀይቤድመኪኖች 348,918,909.99 - 25,652,408.64 110,398,680.60 212,867,820.75 

7 የትራንስፎርመር፤ሞተርናየኬብልምርቶች 1,116,425,524.38 223,285,104.88 279,106,381.10 301,434,891.58 312,599,146.83 

8 የሶላርናየጀነሬተርምርቶች 176,211,158.91 35,242,231.78 44,052,789.73 47,577,012.91 49,339,124.49 

9 ለኤነርጂሜትር፤ለፓወርፋክተርእናለመሳሰሉት 2,210,993,161.00 237,050,081.00 708,425,600.00 640,000,980.00 625,516,500.00 

10 የኮንስትራክሽንማሽንምርቶች 891,173,555.59 185,543,016.45 232,657,028.14 232,896,954.07 240,076,556.93 

11 የአስፋልትዲስትሪቢውተርምርቶች 50,108,572.00 2,562,324.00 2,562,324.00 2,562,324.00 42,421,600.00 

12 የህብረትማሽንእናመለዋወጫሽያጭ 354,805,256.58 53,220,788.49 85,153,261.58 134,825,997.50 81,605,209.01 

13 የቆዳናጨርቃጨርቅሽያጭ 120,822,422.00 18,123,363.30 28,997,381.28 45,912,520.36 27,789,157.06 

14 ዋገኖችናየከተማባቡሮችምርት 983,159,156.30 184,211,142.91 248,675,657.02 252,581,171.13 297,691,185.24 

15 የፕላስቲክምርቶች 453,283,962.11 124,546,809.63 116,948,406.28 106,159,077.69 105,629,668.52 

16 የብረትናየአሉሚንየምምርቶች 352,071,084.73 84,419,179.73 87,115,161.00 90,025,544.00 90,511,200.00 

17 የደጀንሲቭልምርቶች 58,162,492.48 6,657,941.85 10,762,055.76 14,780,335.97 25,962,158.90 

18 የጋፋትሲቭልምርቶች 22,026,727.52 2,832,403.50 10,764,191.88 5,602,511.88 2,827,620.26 

19 የጀልባናየታንከርምርቶች 184,753,697.29 6,701,746.00 72,297,736.02 26,247,557.20 79,506,658.07 

20 የተለያዩ የወታደራዊ ምርቶች  1,256,393,639.19 304,352,061.11 300,835,797,52 411,405,195.07 262,896,915.37 

ጠቅላላ 10,656,782,643.76 2,145,379,079.08 2,567,330,668.65 2,849,701,084.56 3,094,371,811.48 
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77..  የየብኢኮ የ2008 በጀት ዓመት ትረፍና ኪሳራ እቅድ መግለጫ ብኢኮ የ2008 በጀት ዓመት ትረፍና ኪሳራ እቅድ መግለጫ ((BBuuddggeetteedd  IInnccoommee  ssttaatteemmeenntt))  

DESCRIPTION የ2008 በጀትዓመት 1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት 

REVENUE :  
    

Sales of Industries 10,656,782,644 2,145,379,079 2,567,330,669 2,849,701,085 3,094,371,811 

Contribution Income 999,209,874 200,543,102 244,959,219 259,077,740 294,629,813 

Project Income 9,327,414,834 1,865,482,967 2,331,853,708 2,331,853,708 2,798,224,450 

Total Sales 20,983,407,352 4,211,405,148 5,144,143,596 5,440,632,533 6,187,226,075 

COST OF GOODS SOLD : - - - - - 

Cost of Goods sold by Industries 8,556,054,065 1,730,325,711 2,109,870,002 2,286,452,255 2,429,406,096 

Project Cost 7,928,302,609 1,585,660,522 1,982,075,652 1,982,075,652 2,378,490,783 

Total Cost of Sales 16,484,356,674 3,315,986,233 4,091,945,655 4,268,527,907 4,807,896,879 

Gross operating Profit 4,499,050,678 895,418,915 1,052,197,941 1,172,104,626 1,379,329,196 

EXPENSE - - - - - 

Selling and Distribution 126,894,669 24,372,997 30,626,050 35,201,141 36,694,481 

Administrative and General 794,916,754 164,055,337 197,873,452 213,059,638 219,928,327 

corporation Levy 5% 999,209,874 200,543,102 244,959,219 259,077,740 294,629,813 

Audit fee 2,265,674 657,160 402,247 755,824 450,444 

Bank Interest 280,482,997 56,349,831 69,977,355 70,289,288 83,866,523 



 

የብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 

Metals and Engineering Corporation 

የሰነድቁጥር: 

Doc. No.:   METEC/OF/SC/1001 

የ2008 በጀት አመት እቅድ  

2015-2016 Annual plan 

የክለሳቁጥር:                      

Issue No.:   

ገጽ፡                Page  

 __/__ 

 

የብኢኮ የ2008 በጀት ዘመን መሪ እቅድ ገፅ100 

 

Total Operating Expenses 2,203,769,967 445,978,427 543,838,322 578,383,631 635,569,587 

Operating profit 2,295,280,711 449,440,488 508,359,620 593,720,994 743,759,609 

Other income 15,344,174 2,429,322 4,125,848 3,411,557 5,377,446 

Profit before tax 2,310,624,884 451,869,811 512,485,467 597,132,551 749,137,055 

Profit tax 30% 693,187,465 135,560,943 153,745,640 179,139,765 224,741,117 

Net  Profit After Tax 1,617,437,419 316,308,868 358,739,827 417,992,786 524,395,939 

 

የትርፍና ኪሳራ ዕቅድ ማብራሪያ 

በበጀት አመቱ ያልተጣራ ትርፍ ብር 2,310,624,884. 00  የታቀደ ሲሆን ከአጠቃላይ የሽያጭ ዕቅድ አንፃር ሲታይ 11 % ነው፡፡ የተጣራ ትርፍ ከሽያጭ አንፃር ሲታይ 

8% ነው፡፡ በበጀት አመቱ መጨረሻ ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችና የተለያዩ ምርቶች ከማከናወን በተጨማሪ ብር  693,187,465 .00 የትርፍ ግብር በማስገኘት 

ሀገራዊ ማህበራዊ ግዴታውን ለመወጣት ታቅዷል፡፡ 

88..  የተሸጠ እቃ ዋጋ የተሸጠ እቃ ዋጋ //CCOONNSSOOLLIIDDAATTEEDD  CCOOSSTT  OOFF  GGOOOODDSS  SSOOLLDD//  

Describtion  
1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት የ2008 በጀትዓመት 

Work in process Beginning 369,487,183 249,346,695 205,148,490 482,669,047 369,487,183 

Direct Material 1,218,900,154 1,569,309,229 1,828,640,406 1,999,205,539 6,616,055,328 

Direct Labor 99,492,235 157,515,094 185,580,359 200,740,797 643,328,484 
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Indirect Material 91,652,051 151,067,929 182,167,555 192,127,953 617,015,489 

Indirect Labor 38,668,798 56,754,847 67,634,700 76,084,446 239,142,792 

Employee Benefit 11,183,636 9,430,564 10,699,548 14,262,935 45,576,682 

Profesional fee 2,939,191 2,999,304 2,568,234 6,559,883 15,066,612 

Koweledge design 30,262,609 53,323,716 87,728,457 96,347,747 267,662,530 

Subcontract Cost 29,203,695 39,624,394 42,495,443 32,935,220 144,258,751 

Depreciation 31,452,397 34,462,960 38,215,020 38,410,546 142,540,923 

Amortization 3,640,885 3,700,885 3,700,885 3,760,885 14,803,538 

Repair and Maintenance 5,324,327 11,440,182 7,760,541 8,643,592 33,168,642 

Vehicle Running cost 8,524,689 9,263,237 3,799,026 5,288,865 26,875,816 

Electric,  and Water 5,025,912 9,427,075 8,652,680 7,400,040 30,505,707 

Postage, telepone,telex 970,615 1,099,710 885,725 1,147,262 4,103,312 

Property Insurance 5,457,832 8,180,420 11,555,178 13,097,499 38,290,929 

Traveling& Perdime 3,663,715 4,499,062 4,071,031 5,877,328 18,111,136 

Rental cost 3,057,707 3,404,624 3,855,124 5,089,096 15,406,551 

Spare part & factory supplies 7,633,742 15,470,117 14,253,966 17,526,926 54,884,751 

Fuel and Lubricants 8,099,218 11,566,712 8,863,136 10,094,199 38,623,266 

Training fee 4,292,173 13,433,902 7,485,481 8,717,722 33,929,278 

Entertinment 3,255,730 3,328,641 2,905,527 5,364,896 14,854,794 
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Stationary & Office supplies 2,528,281 2,758,189 2,527,830 3,723,174 11,537,473 

Pipe fitting 25,396,144 22,920,852 22,879,203 21,923,196 93,119,395 

Interest expense - - - - - 

Miscellaneous 4,176,092 2,040,613 12,532,595 3,789,552 22,538,852 

Total Cost of Goods In Process 2,014,289,011 2,446,368,953 2,766,606,139 3,260,788,343 9,550,888,215 

Less: Work in process Ending 249,346,695 205,148,491 470,669,047 261,289,305 249,289,305 

Cost of Goods Manufactured 1,764,942,316 2,241,220,462 2,295,937,093 2,999,499,039 9,301,598,911 

Add Finished Goods Beginning 2,349,036,101 2,367,620,660 2,261,520,431 2,269,259,130 2,349,036,101 

Cost of Goods Available for Sale 4,113,978,417 4,608,841,123 4,557,457,524 5,268,758,169 11,708,635,012 

Less: Finished goods used 
Internally 

16,032,046 237,450,689 1,746,138 1,904,878 257,133,751 

Less: Finished Goods Ending 2,367,620,660 2,261,520,431 2,269,259,130 2,837,447,195 2,837,447,195 

Cost of Goods Sold 1,730,325,711 2,109,870,003 2,286,452,256 2,429,406,096 8,556,054,066 

 

➢ የተሸጠ ዕቃ ዋጋ ከሽያጭ አንፃር 82 % ብቻ እንዲሆን ታቅዷል ፡፡ በመሆኑም ዕቅዱን ለመተግበር ከጥሬ ዕቃ ግዢ አንስቶ እስከ ምርት ስርጭት ባሉት የስራ 
ሂደቶች ሁሉ ምርትና ምርታማነት  ከፍ ለማድረግ የተለያዩ የአሰራር ስልቶች በጥብቅ ተግባራዊ እንደሚሆኑ ታሳቢ ተደርጓል፡፡ 
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99..  የፕሮጀክት የፕሮጀክት ወጪወጪ  ዕቅድ ዕቅድ (Project cost)(Project cost)  

ከአጠቃላይ የተሸጠ ዕቃ ዋጋ (CGS)  ዕቅድ ውስጥ ብር 7,928,302 ,608.61 የፕሮጀክት ኮስት ሲሆን ዝርዝሩን እንደሚከተለው ቀርቧል ፡- 

ተ.ቁ የፕሮጀክት ዓይነት የፕሮጀክት ወጪ  

1 ታላቁ የኢትዮጵያ ሕዳሴ ግድብ 1,887,240,297.55 

2 የኣዋሽ ኣርባ ተርማል ጀነሬተር ፕሮጀክት  824,500,000.00 

3 የሕዳሴ ደን ምንጣሮ ፕሮጀክት 1,151,814,646.24 

4 የያዩ ዩርያ ማዳበሪያ ፋብሪካ ፕሮጀክት 2,269,835,381.32 

5 ኦሞ ሱኳር ፋብሪካ 177,938,118.55 

6 በለስ ኣንድ ሱኳር ፋብሪካ 756,347,748.00 

7 በለስ ሁለት ሱኳር ፋብሪካ 549,260,022.70 

 
ጠቅላላ 

 
99..22..11..11  CCOONNSSOOLLIIDDAATTEEDD  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVEE  AANNDD  GGEENNEERRAALL  EEXXPPEENNSSEE      //የአስተዳደርናየአስተዳደርና  ጠቅላላጠቅላላ  ወጪወጪ  ዕቅድዕቅድ//  

ተ.ቁ Description 
የ2008 

በጀትዓመት 
1 ኛሩብዓመት 

2 
ኛሩብዓመት 

3 ኛሩብዓመት 
4 

ኛሩብዓመት 

1 Salaries of Expatriates 51,014,772 11,516,091 13,120,965 13,386,420 12,991,295 

2 salaries of Wages 177,251,723 36,865,902 43,388,556 46,314,077 50,683,188 
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3 Employees Benefits 41,366,938 8,398,006 9,690,242 11,428,129 11,850,561 

4 Depreciation 79,322,437 17,049,657 19,683,984 20,518,222 22,070,575 

5 Travelling and Perdium 47,864,038 9,251,073 11,556,950 12,693,337 14,362,679 

6 Stationary and Office Supplies 39,623,638 8,106,162 9,802,602 10,977,530 10,737,344 

7 Postage, telephone, fax & Internet 12,794,841 2,678,788 3,176,052 3,254,956 3,685,045 

8 Rent Expense 20,151,191 4,592,492 4,691,492 5,427,731 5,439,475 

9 Car Running Cost 53,088,292 11,175,967 12,681,033 13,791,286 15,440,007 

10 Property Insurance 19,386,403 4,118,791 4,830,599 4,978,013 5,459,000 

11 Consultancy & Professional fee 11,443,759 2,283,218 2,758,443 3,321,668 3,080,431 

12 Quality Certification 590,711 125,055 146,698 160,418 158,541 

13 Cleaning, Sanitation and Gardening 9,999,025 2,072,570 2,422,195 2,720,166 2,784,094 

14 Sponsorship 12,329,287 2,572,736 3,014,278 3,251,781 3,490,493 

15 Entertainment 11,140,532 2,037,212 2,595,784 3,235,903 3,271,632 

16 Food & house accomodation 26,735,081 5,713,247 6,620,440 6,787,473 7,613,921 

17 Repair and Maintenance Other than Vehicle 25,178,857 4,859,020 5,553,138 7,211,457 7,555,241 

18 Publication 5,146,023 1,244,376 1,286,426 1,286,659 1,328,562 

19 Amortization 6,955,779 1,393,749 1,737,182 1,740,874 2,083,973 

20 Bank Charge and Commission 3,974,543 893,540 926,408 1,102,036 1,052,559 

21 Land and Building Tax 737,997 175,362 168,676 195,513 198,446 

22 Allowance and Doubtful debt 7,543,000 1,839,600 1,883,750 1,911,750 1,907,900 
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የአስተዳደርና ጠቅላላ ወጪ ዕቅድ ከጠቅላላ ሽያጭ አንጻር 4 % ብቻ ነው፡፡ የሽያጭ ዕቅድ ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት የአስተዳደር ወጪ በ መቶኛ ዝቅተኛ መስሎ 

ይታያል (ኢኮኖሚስ ኦፍ ስኬል) ፡፡ 

99..22..11..22  የሽያጭናየሽያጭና  ስርጭትስርጭት  ወጪወጪ  ዕቅድዕቅድ  ((SSeelllliinngg  &&  ddiissttrriibbuuttiioonn  eexxppeennssee))  

ተ.ቁ Description የ2008በጀትዓመት 1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት 

1 Salaries and Wages 21,617,805 4,218,555 5,143,130 5,871,894 6,384,226 

2 Employees Benefits 5,129,544 919,890 1,191,368 1,482,714 1,535,571 

3 Depreciation 4,681,707 974,733 1,165,211 1,226,671 1,315,092 

4 Sales Promotion and Advertisement 17,613,278 3,116,044 4,078,702 5,132,487 5,286,045 

5 Travelling, Perdiem 6,745,379 1,197,741 1,576,116 1,911,176 2,060,346 

23 Stock Obsolescence 5,132,036 1,208,572 1,288,928 1,309,857 1,324,678 

24 Electricity and Water 6,146,485 1,207,158 1,531,821 1,733,154 1,674,352 

25 Compensation 1,190,587 233,458 278,546 318,212 360,371 

26 Subsidy to cafeteria 5,815,578 1,305,973 1,435,883 1,456,421 1,617,301 

27 Training fee 19,087,905 4,240,160 4,794,524 4,950,920 5,102,300 

28 Research and development 7,300,490 1,381,388 1,781,614 1,947,244 2,190,244 

29 Municipality and Related 18,445,401 4,827,597 3,824,449 5,510,980 4,282,375 

30 Bank  Interest (Service Charge) 12,745,247 2,577,281 2,997,918 3,819,851 3,350,198 

31 Miscellaneous 36,607,177 8,419,100 9,043,672 9,340,023 9,804,382 

ጠቅላላ 164,363,303 776,109,776 188,713,249 206,082,062 216,951,163 
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6 Office Supplies Used 3,421,168 689,210 842,067 904,044 985,847 

7 Telephone, Fax and Internet 2,617,718 535,259 645,744 669,482 767,233 

8 Trade Mark and License Fee 2,768,756 545,251 752,189 722,964 748,352 

9 Warranty Expense 2,036,000 461,003 518,299 616,099 440,599 

10 Rent Expense 2,466,699 480,861 611,614 642,492 731,732 

11 Car Running Cost 10,613,133 1,712,283 2,837,940 2,897,798 3,165,112 

12 After sales service 13,260,619 2,215,779 2,976,243 4,070,026 3,998,571 

13 Delivery Expense 15,451,873 3,312,040 3,939,711 4,626,054 3,574,070 

14 property insurance 3,324,135 652,197 827,743 933,488 910,707 

15 professional fee 592,760 140,871 139,446 133,032 179,411 

16 cleaning & sanitation 647,772 136,222 157,888 179,471 174,191 

17 Spencer ship 8,673,908 1,959,439 1,927,572 1,772,912 3,013,985 

18 vehicle repair material 1,040,689 223,141 253,416 284,832 279,300 

19 proper  maintenance 270,250 43,972 61,638 80,129 84,511 

20 entertainment 729,528 136,287 162,693 195,668 234,880 

21 miscellaneous 3,191,947 702,221 817,319 847,708 824,699 

 
ጠቅላላ 126,894,668 24,372,997 30,626,050 35,201,141 36,694,480 

አጠቃላይ የሽያጭና ወጪ ዕቅድ ከአጠቃላይ ሽያጭ አንጻር ሲታይ 0.63 % ብቻ ነው፡፡ ይህም የሆነበት ምክንያት ባብዛኛው ሽያጭ ለመንግስታዊ ተቋም በመሆኑ  

ከሽያጩ መጠን አንጻር የፕሮሞሽን፤ ማስታወቂና የመሳሰሉት ወጪዎች አነስተኛ በመሆናቸው  ነው
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99..22..11..33  የሀብትየሀብትናና  ዕዳዕዳ  መግለመግለጫጫ  ((BBaallaannccee  SShheeeett))    

S/N Description Amount 

1 ASSET: 
 

 
Current Asset: 

 

 
Cash & Bank Balance 2,535,486,051.30 

 
Investment 418,000.00 

 
Debtors 11,976,823,817.00 

 
Stocks 15,098,522,109.34 

 
Total Current Assets 29,611,249,977.65 

 
Non Current Asset: 

 

 
Net Fixed Assets 5,395,363,173.09 

 
Net Intangible Assets 100,564,870.74 

 
Construction In Progress 1,421,883,916.96 

 
Deferred Expenditure 243,938,960.55 

 
Total Non Current Assets 7,161,750,921.34 

 
TOTAL ASSETS 36,773,000,898.99 

II LIABILITIES: 
 

 
Current Liabilities: 

 

 
Creditors 24,185,505,572.87 

 
Bank Loan (Bank Overdraft) 200,000,000.00 

 
Provision For Taxation 946,205,633.00 

 
Total Current Liabilities 25,331,711,205.87 

 
Long Term Liabilities: 

 

 
Long Term Loan 3,208,851,622.13 

 
Iindustrial Development Fund 113,055,720.34 

 
Total Long Term Liabilities 3,321,907,342.47 

 
TOTAL LIABILITIES 28,653,618,548.34 

III CAPITAL: 
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Capital Paid Up 3,178,914,604.55 

 
Legal Reserve 471,709,945.10 

 
Retained Earning 4,468,757,801.00 

 
TOTAL CAPITAL 8,119,382,350.65 

 
TOTAL LIABILITY & CAPITAL 36,773,000,898.99 
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99..22..11..44  የጥሬየጥሬ  ገንዘብገንዘብ  እንቅስቃሴእንቅስቃሴ  ዕቅድዕቅድ  ((CCaasshh  FFllooww  SSttaatteemmeenntt))  

 
Description የ2008በጀትዓመት 1 ኛሩብዓመት 2 ኛሩብዓመት 3 ኛሩብዓመት 4 ኛሩብዓመት 

1 Cash Flow From Operating Activities: 
     

 
Profit Before Taxation 451,869,811 512,485,467 597,132,551 749,137,055 2,310,624,884 

 
Depreciation 290,099,502 64,308,477 70,059,695 73,827,833 81,903,496.95 

 
Amortization 16,513,424 1,788,813 2,602,567 4,128,356 7,993,687.62 

 
Allowance For Doubtful Debt 1,520,000 108,888 624,649 683,959 102,504.03 

 
Provision For Stock Obsolescence 466,320 97,918 93,952 160,514 113,935.20 

 
Interest (380,000,000) (95,000,000) (95,000,000) (95,000,000) (95,000,000) 

 
Decrease(Increase) In Debtors (1,803,072,230) (170,181,107) (645,887,592) (1,091,029,875) 104,026,344.80 

 
Decrease (Increase) In Associated Companies Receivable 1,610,000,000 560,000,000 20,000,000 90,000,000 940,000,000.00 

 
Decrease (Increase) In Inventories 10,501,036,096 2,916,263,593 2,887,093,092 2,726,809,613 1,970,869,797.72 

 
Increase (Decrease) In Creditors (8,837,105,813) (1,767,421,163) (2,209,276,453) (2,209,276,453) (2,495,905,619.26) 

 
Increase (Decrease) In Bank Loan (591,013,028) (147,753,257) (147,753,257) (147,753,257) (147,753,257.00) 

 
Increase (Decrease) In Associated Companies Payable (1,610,000,000) (560,000,000) (20,000,000) (90,000,000) (940,000,000.00) 

 
Increase (Decrease) In Provision For Taxation 558,236,226 88,302,649 101,500,290 142,613,883 225,819,404 

 
Net Cash IN (Out) Flow From Operating Activities 2,713,015,913 1,481,751,895 703,103,297 144,210,927 539,025,919 
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II Cash Flows From Investing Activities: - 
    

 
Acquisition of Property, Plant & Equipment (4,278,272,662) (868,340,849) (1,072,747,200) (1,226,004,293) (1,111,180,319) 

 
Preoperational Expenditure - - - - - 

 
Receipt From Disposal Of Fixed Assets - - - - - 

 
Net Cash Used In Investing Activities (4,278,272,662) (868,340,849) (1,072,747,200) (1,226,004,293) (1,111,180,319) 

III Cash Flows From Financing Activities: - 
    

 
Bank Loan 

   
- - 

 
Loan Payment (267,750,000) (93,175,612) (93,175,612) (93,175,612) (93,175,612) 

 
Interest Paid (326,217,735) (67,707,052) (67,707,052) (67,707,052) (67,707,052) 

 
Cash In (Out) Flow Financing Activities (593,967,735) (160,882,665) (160,882,665) (160,882,665) (160,882,665) 

IV Increase (Decrease) In Cash &  Bank Balances 858,570,664 1,068,773,728 227,101,254 (331,791,116) 
 

 
Cash & Bank Balance, Beginning Of The Year 2,535,486,051 1,234,979,368 2,303,753,096 2,530,854,350 2,535,486,051.30 

 
Cash & Bank Balance, End Of The Year 2,535,486,051 2,303,753,096 2,530,854,350 2,535,486,051 2,535,486,051 

የጥሬ ገንዘብ እንቅስቃሴ ዕቅድ ታሳቢዎች 

➢ በበጀት ዓመቱ ከፍተኛ የጥሬ ገንዘብ መጠን ካለበት ተቋም ዕጥረት ለሚያጋጥመው ተቋም የሚዘዋወርበት ሁኔታ ይኖራል ፡፡ 

➢ በእህት ኢንዱስትሪዎች መካከል የሽያጭ ክንውን ሳይካሄድ የዕቃዎች ዝውውር  በመመሪያው መሰረት የሚከናወንበት ሁኔታ ይመቻቻል ፡፡ 

➢ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ላላቸው ዕቃዎች ካልሆነ በስተቀር ተቋሞች ሽያጫቸውን በተቻለ መጠን በጥሬገንዘብ  የሚሆንበት ሁኔታ ይመቻቻል ፡፡ 

➢ በ2007 በጀት ዓመት ተንጠልጥለው የሚታዩትን ተሠብሣቢ ሂሳቦች በተለይ ከስኳር ኮርፖሬሽን፤ከያዩ ማዳበሪያ ፕሮጀክት፤ ከክልሎች ፤ ከአ.አ. የከተማ  
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አብቶቡስ ድርጅትና ከመሳሰሉት በበጀት ዓመቱ የሚሰበሰቡበት ሁኔታ ይኖራል ፡፡ 

➢ በሁሉም ተቋሞች አላስፈላጊ የሆነ የጥሬ ዕቃ ፤ የመለዋወጫም ሆነ የምርት ክምችት እናዳይኖር የተለያዩ የአሰራር ስልቶች  ይኖራሉ  

➢ ኢንዱስትሪዎች የእለት ተእለት እንቅስቃሴያቸው እንዳይስተጓጎል አስፈላጊ ሆኖ ስገኝ የባንክ ኦቨር ድራፍት ይመቻችላቸዋል ፡፡ 

➢ ኮርፖሬሽኑ ከ2008 በጀት አመት ጀምሮ በአስር ዓመት ጊዜ ውስጥ የሚከፈል ብር3,570,000,000 ከ2003-2005  በጀት አመት ከኢትዮጲያ ንግድ ባንክ የተገኘ 

ብድር  መኖሩ  ይታወቃል ፡፡በመሆኑም  ይህ ገንዘብ ከ2008 በጀት አመት ጥቅምት ወር ጀምሮ በየሦስት ወሩ የሚከፈል ይሆናል ፡፡ይህ ገንዘብ አዳዲስ 

ኢንዱስትሪዎች የተቋቋሙበትና የነባሮቹ ኢንዱስትሪዎች ማስፋፊያ የተደረገበት በመሆኑ ኢንዱስትሪዎች እንደየድርሻቸው ከጥቅምት ወር 2008 በጀት ዓመት 

ጀምሮ በየሦስት ወሩ መልሰው የሚከፍሉበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ 

➢ ኢንዱስትሪዎች የጥሬ እቃ እጥረት እንዳያጋጥማቸው በዲፈርድ ኤልሲ ወይም በሰፕላየርስ ክሬዲት እቃዎች እነዲገዙ ሁኔታዎች ይመቻቻል፡፡ 

➢ ከግዢ እስከ ምርት ስርጭት ባለው የስራ ሂደት ምርታማነትን የሚያሳድጉ ስልቶች ተግባራዊ በማድረግ  የውስጥ የፋይናንስ አቅም ማጎልበት ፡፡ 

➢ ከውጭ  ሀገር በግብዓትነት ለሚገቡ ዕቃዎች የውጭ ምንዛሪ ዕጥረት እንዳያጋጥም ከሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት ጋር አስፈላገው የሥራ ግንኙነት 

በመፍጠር እጥረቱ  የሚቃለልበት ሁኔታ ይመቻቻል፡፡ 

99..22..11..55  የካፒታልየካፒታል    በጀትበጀት  

ተ.ቁ የተቋምስም ጠቅላላ 1ኛሩብዓመት 2ኛሩብዓመት 3ኛሩብዓመት 4ኛሩብዓመት 

1 አቃቂቤዚክሜታልስኢንዱስትሪ 172,501,700.00 86,132,300.00 52,079,000.00 34,135,000.00 155,400.00 

2 ኒዉቢዚነስዲቨሎፕመንት 450,121,325.70 90,024,265.14 112,530,331.43 112,530,331.43 135,036,397.71 

3 ጋፋትአርማመንትኢንዱስትሪ 26,957,062.05 5,391,412.41 6,739,265.51 6,739,265.51 8,087,118.62 

4 አዳማእርሻኢንዱስትሪ 51,255,728.00 14,580,000.00 11,933,300.00 14,217,428.00 10,525,000.00 

5 ኮንስተራክሸንማሽነሪኢንዱስትሪ 715,000,000.00 250,250,000.00 214,500,000.00 178,750,000.00 71,500,000.00 
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6 ህብረትማኑፋክቸሪንግናማግኢ 60,392,000 13,750,000 17,430,000 20,610,000 8,602,000 

7 ኢትዮ -ፕላስቲክኢንዱስትሪ 105,266,661.00 
 

26,316,665.25 52,633,330.50 26,316,665.25 

8 ሀይ-ቴክኢንጂነሪንግኢንዱስትሪ 75,800,000.00 19,010,000.00 24,380,000.00 24,170,000.00 8,240,000.00 

9 ኢትጵያፓወርኢንጂነሪንግ 1,250,000,000.00 250,000,000 312,500,000 312,500,000 375,000,000 

10 ደጀንአቬሽንኢንዱስትሪ 26,654,700.00 4,836,500.00 11,451,600.00 6,020,900.00 4,345,700.00 

11 ብረታብረትናፈብሪኬሸን 125,495,485.00 10,421,371.25 44,611,371.25 40,621,371.25 29,841,371.25 

12 ነዳጅእናፕሮፐላነት 356,050,000.00 1,500,000.00 118,516,666.67 118,016,666.67 118,016,666.67 

13 ቢሾፍቱአውቶሞቲቨኢንዱስትሪ 517,778,000.00 27,645,000.00 38,559,000.00 226,560,000.00 225,014,000.00 

14 ሎኮሞቲቭንኡስኢንዱስትሪ 305,000,000.00 86,800,000.00 71,200,000.00 68,500,000.00 78,500,000.00 

15 ሆሚቾአሙኔሽንኢንዱስትሪ 40,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 12,000,000.00 

 
ጠቅላላ 4,278,272,662 868,340,849 1,072,747,200 1,226,004,293 1,111,180,319 

99..22..11..66  የዉጭየዉጭ    ምንዛሬምንዛሬ  --በአሜሪካንበአሜሪካን  ዶላርዶላር  ፍላጎትፍላጎት  

ተ.ቁ የሥራዎችዝርዝር 
የገንዘብመጠን (በአሜሪካንዶላር) 

ጠቅላላድምር 1ኛሩብዓመት 2ኛሩብዓመት 3ኛሩብዓመት 4ኛሩብዓመት 

1 ለፕሮጀክቶች      

1.1 ለታላቁህዳሴግድብ 616,235,843.29 572,359,769.63 14,504,596.48 18,414,678.94 10,956,798.24 

1.2 ለስኳርፋብሪካዎችግንባታፕሮጀክት 126,134,125 83,902,821 20,076,280 11,481,884 10,673,140 

1.3 ለያዩማዳበሪያፋብሪካፕሮጀክት 53,554,784 888,696 14,888,696 28,888,696 8,888,696 
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1.4 ለአክሱምናለሆሳናባዮፈርቲላይዘርፕሮጀክት 20,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

1.5 ተርማልፓወርፐላንትግብዓት 5,000,000 5,000,000 - - - 

2 ለኢትዮጵያኤሌክትሪክሀይልለታዘዙሥራዎችየሚውልግብዓት 190,630,725 99,856,632 26,479,008 29,759,065 34,536,021 

3 በየክልሉለሚሰሩትለፍሌክሲብልወርክሾግብዐዓት 43,000,000 12,000,000 21,000,000 10,000,000 - 

4 ለወታደራዊምርቶችግብዓት 168,031,445 40,642,861 28,998,105 52,364,469 46,026,009 

5 ለአኢንዱትሪየሲቭልምርቶችግብዓትየሚውል 269,691,354 47,802,706 108,247,813 65,858,908 47,781,927 

6 የውጭሀገርየስራጉብኝትናስልጠና 841,700.00 212,300.00 184,000.00 215,000.00 230,400.00 

ጠቅላላድምር 164,092,991.77 1,493,119,975.85 867,665,785.29 239,378,498.17 221,982,700.63 

 

የኢትየጵያ ብሄራዊ ባንክ በ 2008 በጀት ዓመት ለብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የፈቀደው የውጭ ምንዛሪ መጠን ከ260 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር 

የማይበልጥ ቢሆንም ኮርፖሬሽኑ ከሚያከናውነው ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ፕሮጀክቶችና ምርቶች አንጻር የተፈቀደው ዶላር በቂ አለመሆኑን ተገልጾ እንደገና እንዲያዩልን 

ለመስሪያ ቤቱ ጥያቄው ድጋሚ ቀርቧል፡፡ ሆኖም በዚህ ጉዳይ ላይ የሌሎች የመንግስት ተቋማት ትብብር አስፈላጊ ይሆናል፡፡
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በመመሪያና አሰራር መስራት ተቋማዊ ባህል በማድረግ የአመራር ዓቅም  ማሳደግ! 


