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የድርጅቱ የፕሮጀክት አፇጻጸም 
 

1 የምዕራፍ አንድ የማስፊፉያ ፕሮጀክት ስራዎችና ስኬቶች 
 
1.1 በፕሮጀክት አጀማመር ወቅት የተሄደባቸው አሰራሮች 
I. ፕሮጀክቱን መተግበር ያስፇሇገበት ምክንያት (ሇፕሮጀክት መነሻ 

የሆኑ ምክንያቶች) 
 
 
የብሔራዊ  አሌኮሌና  አረቄ  ፊብሪካ  ከአሌኮሌ  መጠጥ  አምራቾች  ዘርፍ  ውስጥ  የሚገኝ 

የመጀመሪያ አንጋፊ የአሌኮሌ እና የአሌኮሌ መጠጦች  አምራች ድርጅት ሲሆን፣ምርቱን ሇሀገር 

ውስጥ ተጠቃሚ ኅብረተሰብና ሇውጭ ገበያ የሚያቀርብ መሆኑ ይታወቃሌ:: ይሁን እንጂ ፊብሪካው 

ሇረዥም ጊዜ አገሌግልት የሰጠና የያዛቸውም የማምረቻ መሳሪያዎች ያረጁና ኋሊቀር በመሆናቸው  

የገበያውን  ፍሊጎት  ማርካት  ካሇመቻለም  ባሻገር  በኤክስፖርት  ገበያ  ገብቶ ሇመወዲዯር እንዲይችሌ 

አድርጎት ቆይቷሌ፡፡ በመሆኑም ፊብሪካው በነባሩ የማምረቻ መሳሪያዎች በሚያመርታቸው ምርቶች 

ጥራትና ብዛት ከሀገር ውስጥ ገበያም በተጨማሪ ኤክስፖርት እንቅስቃሴ ሊይ ተጽዕኖ በማሳዯሩ 

ምክንያት ማስፊፊትና የቴክኖልጂ ማሻሻያ ማድረጉ አስፇሊጊ በመሆኑ የፊብሪካውን ቴክኖልጂያዊ ይዘት 

ሇማሳዯግና ሇማሻሻሌ እንዱያስችሇው የፊብሪካ ማስፊፉያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክት መተግበር አስፇሊጊ ሆኖ 

አግኝቶታሌ፡፡ በመሆኑም ድርጅቱ በ2001ዓ.ም. የድርጅቱን የመሌሶ ማቋቋም /Rehabilitation / እና 

የማስፊፉያ /Expansion / ፕሮጀክት አዋጭነት ጥናት አስጠንቷሌ፡፡ 
 
 

II. የፕሮጀክቱ አዋጭነት ጥናት በተመሇከተ/ Feasibility study/ 
 
 
የድርጅቱን አቅም ሇማሳዯግ እና ረጅም ዕድሜ ያስቆጠሩትን የማምረቻ መሣሪያዎች በማሻሻሌና 

በዘመናዊ ቴክኖልጂ በመተካት እያዯገ የመጣውን የዯንበኞች ፍሊጎት እንዱሁም የአካባቢ ጥበቃ ህጎችን 

ሇመተግበር እንዱቻሌ የማሻሻያ እና የማስፊፉያ ጥናት በሀገር ውስጥ እና በውጭ አማካሪ በጋራ 

እንዱጠና የተዯረገ ሲሆን ጥናቱም  በየዯረጃው ባለ አካሊት ጸድቆ ተግባራዊ እንዱሆን ተዯርጓሌ፡፡ 

በመሆኑም  በዚህም ጥናት ፊብሪካው ሰፉ የገበያ እድሌ ያሇው መሆኑንና የማስፊፉያ ስራውም 

ተግባራዊ ቢሆን የሚገኘው ሰፉ የገበያ ሁኔታ በዝርዝር በጥናቱ እንዱዲሰስ ተዯርጓሌ፡፡ 

በተሇይም የማምረቻ ቴክኖልጂን ከማሻሻሌ በተጨማሪ በገበያ ውስጥ ሠርጎ መግባትን (market 

penetration) እና የገበያ አድማስን ማሳዯግ (market development) ሊይ የሚኖረው ፊይዲ 

በጥናት የተረጋገጠ ሲሆን ከዚህ የማስፊፉያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክት በኋሊ አመታዊ ሽያጩን ከአንድ 

ቢሉዮን ብር በሊይ ማሳዯግ እንዯሚቻሌ ተጠቁሟሌ:: በተሇይም ፊብሪካው የማስፊፉያና ማሻሻያ 
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ፕሮጀክት ጥናቱን ተግባራዊ በማድረግ ጠቅሊሊ አመታዊ የማምረት አቅሙን በማሳዯግ ሇአሌኮሌ 

መጠጥ ወዯ 22,000,000 ሉትር  እንዱሁም ሇንፁህ አሌኮሌ 9,000,000 ሉትር እንዯሚያድግ 

የታወቀ ሲሆን ይህንን ፕሮጀክት ተግባራዊ ሇማድረግ እስከ 400   ሚሉዮን ብር 

እንዯሚያስፇሌግና ይህንም ሇመተግበር የ30 ወር ጊዜ የሚያስፇሌግ ሲሆን በ4 ዓመት ጊዜ ውስጥም 

ሙለ አቅሙን መጠቀም እንዯሚችሌ ተረጋግጧሌ፡፡ ይህን ኢንቨስትመንት ተግባራዊ ሇማድረግ 40% ከ 

Equity ካፒታሌ የሚገኝ ሲሆን 60% ዯግሞ ከባንክ ብድር በመውሰድ እንዯሚከናወን ታሳቢ 

ተዯርጓሌ፡፡ ይህም ብድር ከነወሇደ በ10 ዓመት ጊዜ ውስጥ ሙለ በሙለ ተከፍል የሚጠናቀቅ 

መሆኑ በጥናቱ ተቀምጧሌ፡፡ 



 

 

3 

 
 

1.2 የፕሮጀክት ትግበራን ከማስጀመር አንጻር የተከናወኑ ተግባራት 
 
የማስፊፉያና የማሻሻያ ጥናት Notion International Business PLC በተባሇ የሀገር ውስጥ 

አማካሪ ድርጅት እና JHON DORE & CO.Ltd በተባሇ የውጭ አማካሪ ተጠንቶና በየዯረጃው ባለ 

በሚመሇከታቸው አካሊት ጸድቆ ወዯ ሙለ ትግበራ  ከተገባ ጀምሮ የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ 

ሇመምራት የሚያስችሌ አዯረጃጀት የማስተካከሌ ስራ፣ የፕሮጀክት በጀቶችን የማጸዯቅ ስራዎች፣ 

የድርጅቱን የመሬት ይዞታ የማረጋገጥ ስራ፣ ሇፕሮጀክቱ ስራ የሚሆን ገንዘብ ከባንክ በብድር የማግኘት 

ሂዯት፣ የተሇያዩ የማምረቻ መሳሪያዎችን ግዥ የመፇጸም ሂዯት፣ የኤላክትሮ መካኒካሌ ስራዎች፣  

የግንባታ  ስራዎችን  ጥራትና  ፍጥነት  የመከታተሌ  ስራዎች  የተከናወኑ  ሲሆን በተጨማሪም 

መካኒሳ ሊይ የቆሻሻ ማጣሪያ/waste treatment plant/ እና ሇቢሮ አገሌግልት የሚውሌ የባሇ አስር ፎቅ 

ህንጻ ግንባታ ሇማከናወን ቅድመ ዝግጅት ተጠናቆ ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡ የማስፊፉያው ዋና አካሌ 

የሆነው የአሌኮሌ ማጣሪያ ፊብሪካ በ2007 በጀት ዓመት ሚያዚያ ወር ተጠናቆ የመጀመሪያውን የሙከራ 

ምርት ሇመጀመር ተችሎሌ፡፡ 

 
I. ፕሮጀክት ሇመተግበር የተፇጠረ አዯረጃጀት 

1.1 የፕሮጀክት ጽ/ቤት ስሇማቋቋም 
 
 
የፕሮጀክቱ አዋጭነት በጥናት ተረጋግጦና በሚመሇከታቸው አካሊት ጸድቆ ወዯ ትግበራ   እንዱገባ 

ከተወሰነ በኋሊ ፕሮጀክቱን ያሇ እንከን ሙለ በሙለ ተግባራዊ ሇማድረግ እንዱቻሌ በድርጅቱ 

አዯረጃጀት ሊይ የሚካተት የፕሮጀክት ጽ/ ቤት ማቋቋም አስፇሊጊ መሆኑን በስራ አመራር ቦርደና በስራ 

አመራሩ  የታመነበት በመሆኑ እንዱቋቋም ተዯርጓሌ፡፡  ፕሮጀክት ጽ/ቤቱን በአግባቡ ሇመምራት ባሇቤት 

በማስፇሇጉ የፕሮጀክት ሰራ አስኪያጅ በመቅጠር የተጠናከረና አስፇሊጊው የቴክኒካሌና ድጋፍ ሰጭ 

ባሇሙያዎች እንዱሟለሇት የተዯረገ ሲሆን ተጠሪነቱን ሇድርጅቱ ዋና ስራ አስፇጻሚ በማድረግ 

አጠቃሊይ የስራ አፇጻጸም ሪፖርቱን ሇስራ አመራሩና ሇስራ አመራር ቦርደ በማቅረብ ስራውን 

እንዱያከናውን ተዯርጓሌ፡፡ ይህ የፕሮጀክት ጽ/ቤት ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ፕሮጀክቱን 

በመምራት፣ በማቀናጀትና በመፇጸም እጅግ የሊቀ ስራ ያከናወነ ሲሆን በተሇይም ባነሰ ጊዜና በውስን 

ገንዘብ ፕሮጀክቱን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የሚዯነቅ ጽ/ቤት መሆኑን በተግባር ሇማረጋገጥ ተችሎሌ፡፡ 

 
1.2 ፕሮጀክቱን የሚገመግም የስራ አመራር አባሊት የያዘ 
ሃይሌ/Steering committee/ ስሇመቋቋም 

 
የዚህን ሰፉ የማስፊፉያ እና የማሻሻያ ፕሮጀክትን ኢንቨስትመንት ተግባራዊ ሇማድረግ አስፇሊጊውን 

ድጋፍና ክትትሌ ሇማድረግ የሚችሌ የስራ አመራር አባሊት የያዘ   ግብረ-ሃይሌ /ስትሪንግ 



 

 

4 

ኮሚቴ/ እንዱቋቋም የተዯረገ ሲሆን ይኸው አጠቃሊይ የፕሮጀክቱን እንቅስቃሴ እየተከታተሇ 

ሇፕሮጀክት  ጽ/ቤቱ አስፇሊጊውን ድጋፍ እና ክትትሌ እንዱያዯርግ ተዯርጓሌ፡፡ 

 
1.3 በበስራ አመራሩ፣ በስራ አመራር ቦርደና በመንግስት ስሇሚዯረግ ክትትሌና 
ግምገማ 

 
 
የድርጅቱ ስራ አመራር በየሳምንቱ የፕሮጀክቱን አፇጻጸም የሚገመግም ሲሆን በየወሩ ከስራ አመራር 

ቦርድ ጋርም በመሆን  የአፇጻጸም ግምገማ በማድረግ አስፇሊጊውን ክትትሌና ድጋፍ የማድረግ ስራ 

የሚከናወን  ሲሆን በተጨማሪም በወቅቱ የነበረው የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ድርጅቶች 

ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በኋሊም የመንግስት ሌማት ድርጅቶች ሚ/መ/ቤት በአሁኑ አጠራሩ ዯግሞ 

የመንግስት የሌማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዲዯር ኤጀንሲ የቅርብ ክትትሌ፣ ድጋፍና ግምገማ  

በማድረግ  የፕሮጀክቱን  አፇጻጸምና  ሂዯት በመከታተሌ  ፕሮጀክቱን በጥራትና  በፍጥነት 

ሇመተግበር እንዱቻሌ ተዯርጓሌ፡፡ 

 
 
II. የኤላክትሮ መካኒካሌና ሲቪሌ ሥራዎች ስፔስፉኬሽንና የጨረታ ሰነድ ዝግጅት 
ስሇማድረግ 

 
የፕሮጀክቱ ጥናት አዋጭነት ተረጋግጦ ወዯ ትግበራ ሇመግባት ሲታቀድ በቅድሚያ አጠቃሊይ የማምረቻ 

መሳሪያዎቹን አይነት፣ ጥራትና አቅም ከወቅቱ የቴክኖልጂ ሁኔታ ጋር በማጣመር ሉያሟሊ የሚችሌ 

መስፇርት (ስፔስፉኬሽን) ሇማዘጋጀት እንዱቻሌ በፕሮጀክት  ጽ/ቤት እየተመራ የድርጅቱ ኃሊፉዎችና 

ባሇሙያዎች በማሳተፍ መስፇርቱ እንዱዘጋጅ ተዯርጓሌ፡፡ ይህ አሇማቀፍ ዯረጃውን የጠበቀ የኤላክትሮ 

መካኒካሌ እና የሲቪሌ ሥራዎች ስፔስፉኬሽን ከተዘጋጀ በኃሊ የጨረታ ሰነድ ዝግጅት በማድረግ ብቃት 

ያሊቸው አገር አቀፍና አሇማቀፍ ኩባንያዎች እንዱወዲዯሩ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

በተዘጋጀው ስፔስፉኬሽንና በወጣው ጨረታ መሰረት የቀረቡትን ተጫራቾች ሰነድ በመገምገም ረገድ 

የድርጅቱ ስራ ሃሊፉዎችና ባሇሙያዎች የተሳተፈ ሲሆን አስፇሊጊውን የቴክኒካሌና ፊይናንሺያሌ ግምገማ 

በማከናወን የጨረታ አሸናፉውን ሇመምረጥ ተችሎሌ፡፡ 
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በዚህም ከፍተኛ አቅምና የረዥም ጊዜ ሌምድ ያሇው የጣሉያኑ ፍሪሉ ኩባንያ የማምረቻ መሳሪያዎችን 

ጨረታ አሸናፉ በመሆኑ የማምረቻ መሳሪያዎቹን አምርቶ እንዱያቀርብ የተዯረገ ሲሆን የሲቪሌ ግንባታ 

ስራውን በተመሇከተ የማማከርና ጥናት ስራውን ኮንስትራክሽንና ዱዛይን አ.ማ. የተባሇ መንግስታዊ 

ድርጅት እንዱያከናውን ሲዯረግ የግንባታ ስራውን ሇማከናወን የቀረቡት የሃገር ውስጥ ኮንትራክተሮች 

ያቀረቡት ዋጋ ከፍተኛ በመሆኑ የሲቪሌ ግንባታ ስራውን በራስ አቅም እንዱከናወን ተዯርጓሌ፡፡ 

 
III. የማሽነሪ ግዥዎችን ስሇማከናወን 

 
በወጣው ጨረታ መሰረት ፍሪሉ የተባሇው የጣሉያን ኩባንያ የማምረቻ መሳሪያዎቹን ሇማቅረብ 

በማሸነፈ የግዥ መመሪያና ስርአቱን በመከተሌ እንዱሁም አስፇሊጊውን ፎርማሉቲ በማሟሊትና ውሌ 

በማድረግ የማምረቻ መሳሪያዎቹን እንዱያቀርብ ስምምነት ሊይ ተዯርሶ ስራው እንዱከናወን ተዯርጓሌ፡፡ 

የግዥ ሂዯቱም ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር ባሇው የብድር ስምምነት መሰረት በባንኩ በኩሌ LC 

በመክፇት የግዥ ሂዯቱ የተከናወነ ሲሆን የማምረቻ መሳሪያዎቹን የአመራረት ሂዯትና እንዱሁም 

በላልች አሇማቀፍ ድርጅቶች ሊይ የተተገበሩትን  ተመሳሳይ መሳሪያዎች ሁኔታ በተሇያዩ ጊዜዎች 

የፕሮጀክት ጽ/ቤቱና የስራ አመራሩ ተወካዮች በቦታው በመገኘት እንዱገመግሙ ተዯርጓሌ፡፡ 

IV. በራስ አቅም የተተገበሩ ስራዎች 
 

በርካታ የፕሮጀክት ስራዎች በራስ አቅም የተከናወኑ ከመሆኑም በሊይ የድርጅቱ ሰራተኞች 

የእውቀት ሽግግርና ሌምድ የቀሰሙበት ትሌቅ ስኬት የታየበት ፕሮጀክት ነው ሇማሇት ይቻሊሌ፡፡ 

በራስ አቅም የተተገበሩትን ሥራዎች ሇመጥቀስ ያክሌ የመሣሪያዎች ተከሊ (ከተወሰኑ ሌዩ ሙያ 

ከሚጠይቁ ሥራዎች በስተቀር) እና የሲቪሌ ግንባታ ሥራዎች በሙለ ናቸው፡፡ የድርጅቱ 

ሰራተኞች አቅማቸውን በማጎሌበታቸውና የተሻሇ ዕውቀት ሇማግኘት ባሊቸው ተነሳሽነት ምክንያት 

ከአዱሱ ቴክኖልጂ ጋር በቀሊለ በመዋሃድ አብዛኛውን ስራ በራሳቸው በመስራት ድርጅቱና ሃገር 

በውጭ ምንዛሬ ሉያጣ ይችሌ የነበረውን ከፍተኛ ገንዘብ ሇማዲን የቻለ ሲሆን በአጠቃሊይም በራስ 

አቅም በመስራታቸው ከተገኘው ሌምድ በሊይ ከ13 (አስራ ሶስት) ሚሉዮን ብር በሊይ ሇማዲን 

ተችሎሌ፡፡ 

V.የሰራተኛው አስተዋጽኦ 
 
ድርጅቱ ሇመተግበር ያዘጋጀውን የፕሮጀክት ዕቅድ መሰረት በማድረግ በርካታ ስራዎችን በማከናወን  

ረገድ  የሰራተኛው  ተሳትፎ  ከፍተኛ  ሲሆን  በተሇይም  የድርጅቱ  ባሇሙያዎች በተተገበሩት 

የማስፊፉያና የማሻሻያ ፕሮጀክቶች ሊይ በመሳተፍ ሙያዊ ክህልታቸውን፣ ጊዜያቸውንና ጉሌበታቸውን 

ሇፕሮጀክቱ ስኬት በማዋሌ ፕሮጀክቱ ተግባራዊ እንዱሆንና መሌካም ውጤት እንዱመዘገብ ያዯረጉት 

አስተዋጽኦ በድርጅቱ ታሪክ ውስጥ ጎሌቶ የሚመዘገብ ነው፡፡ 
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በተጨማሪም አጠቃሊይ ሰራተኛው ድርጅቱ በተገበረው ፕሮጀክት ምክንያት የመዯበኛው የምርትና ሽያጭ 

ሂዯቱ እንዲይቀንስና የበሇጠ እንዱሆን ከመቼውም ጊዜ በበሇጠ በቁርጠኝነት በመስራቱ በድርጅቱ ታሪክ 

ከፍተኛ የሆነ ምርትና ሽያጭ ሇመመዝገብ ተችሎሌ፡፡ 

 
 

 
 
 
 

VI. የባሇድርሻ አካሊት ድጋፍና አስተዋጾ 
 
 
የማስፊፉያ ፕሮጀክቱ በተያዘሇት መርሃ-ግብር መሰረት በጥሩ ሁኔታ የተከናወነ ሲሆን በተሇይ 

የመሳሪያዎች ግዥ ተከናውኖ የተከሊ ሥራው ተጠናቆ የሙከራ ምርት ካመረተ በኋሊ ሙለ በሙለ 

ወዯ ምርት መግባት ችሎሌ፡፡ በዚህ ረገድ የፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ 

ኤጀንሲ በአሁኑ አጠራሩ የመንግስት የሌማት ድርጅቶች ይዞታና አስተዲዯር ኤጀንሲ፣ የስራ አመራር 

ቦርደ፣ ማኔጅሜንቱና የፕሮጀክት ጽ/ቤቱ ሇፕሮጀክቱ የስራ ክንውን መሳካት ያዯረጉት ከፍተኛ 

ርብርቦሽና በተሇይ የፕሮጀክት ጽ/ቤቱ ሃሊፉዎች፣ባሇሙያዎች ፣ሰራተኞችና የስራ አመራሩ 
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የከፇለት መስዋዕትነት እጅግ የሚዯነቅ ከመሆኑም በሊይ ወጪ ቆጣቢ ሆኖ በአጠረ ጊዜ ውስጥ ፍጻሜ 

እንዱያገኝ አድርጓሌ፡፡ 

የቀድሞው ፕራይቬታይዜሽንና የመንግስት የሌማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ኤጀንሲ ፕሮጀክቱ በራስ አቅም 

ቢሰራ በአነስተኛ ወጭና በአጭር ጊዜ ሉከናወን እንዯሚችሌ አስረግጦ የሇገሰው ምክር፣ በኋሊም በስራ 

ሂዯቱ ሊይ ያዯረገሌን የቅርብ ክትትሌና ድጋፍ ከፍተኛ ነው፡፡ ላልች ባሇድርሻ አካሊት ማሇትም የአዱስ 

አበባ ከተማ አስተዲዯር ሇማስፊፉያው የሚሆን መሬት በመስጠት በኩሌ ፣ የኢትዮጵያ 

ኢንቨስትመንት ኮሚሽንና የገቢዎችና ጉምሩክ ባሇስሌጣን መሳሪያዎቹ ከቀረጥ ነጻ እንዱገቡ በመፍቀድና 

ቀሌጣፊ የጉምሩክ አገሌግልት በመስጠት በኩሌ፣ የባህር ትራንስፖርትና ልጂስቲክ አገሌግልት 

መሳሪያዎችን በማጓጓዝ እና ቀሌጣፊ የትራንዚት አገሌግልት በመስጠት በኩሌ፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

ፕሮጀክቱን ፊይናንስ በማድረግ በኩሌ ወዘተ. የሰጡት ድጋፍ የሊቀ ቦታ የሚሰጠው ነው፡፡ 

 
 
VII.   በምዕራፍ አንድ የፕሮጀክት ትግበራ ወቅት ያጋጠሙ ችግሮችና የተወሰደ 

የመፍትሄ እርምጃዎች 

በፕሮጀክት ትግበራው ሊይ እንዯ ዋና ችግር ከሚጠቀሱት  መካከሌ በድርጅቱ ይዞታ ሊይ ላልች 

ነዋሪዎች መኖራቸው፣ የቦታ ውስንነት፣ የፊይናንስ ውስንነት በመኖሩ የባንክ ብድር ማስፇሇጉ፣ 

የኤላክትሪክ ሃይሌ አሇመሟሊት፣ በክረምት ወራት በሙለ አቅም መስራት አሇመቻሌ እና በአቅራቢዎች 

ውስንነትና የአቅርቦት ችግር መኖር ተጠቃሾች  ናቸው፡፡  እነዚህን ችግሮች ሇማስተካከሌ የስራ አመራሩ 

ከፍተኛ ጥረት በማድረግ ያጋጠሙ ችግሮችን በወቅቱ እሌባት እንዱያገኙ የማድረግ ስራዎች የተከናወኑ 

ሲሆን ከድርጅቱ አቅም በሊይ የሆኑትን የስራ አመራር ቦርደና የተቆጣጣሪ ኤጀንሲ በጉዲዩ ሊይ ድጋፍ 

በማድረግ ችግሮቹ እንዱቃሇለ ሇማድረግ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ በተሇይ በድርጅቱ ይዞታ ሊይ የሚገኙ 

ነዋሪዎችን በማስነሳትና ምትክ ቦታ እንዱያገኙና ካሳ እንዱሰጣቸው የማድረግ ስራ እና ተጨማሪ የፇሳሽ 

ቆሻሻ ማጣሪያ ፊብሪካ ተከሊ የሚውሌ ቦታ የማግኘት ሂዯት አድካሚና ፇታኝ የነበረ ሲሆን ይህንንም 

ከሚመሇከታቸው ባሇድርሻ አካሊት ጋር በጋራ በመሆን ችግሩ እንዱፇታ ተዯርጓሌ፡፡ 

1.3 በምዕራፍ አንድ የተተገበሩ የፕሮጀክት ዝርዝር ስራዎች ማጠቃሇያ 
 

i.   ከግንቦት 1/2005 ዓ.ም በፉት የተከናወኑ የፕሮጀክት ስራዎች 
 
ብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፊብሪካ በሀገራችን አንጋፊና በዯንበኞች ተወዲጅ ምርቶችን የሚያመርት ብቸኛ 

የመንግስት የሌማት ድርጅት ነው፡፡ ፊብሪካው እስከ 1995 ዓ.ም. ድረስ ብቸኛ ሆኖ ምርቱን እያመረተ 

የሚያከፊፍሌ የነበረ ቢሆንም በተፇጠረው ምቹ ነ ፃ  ገበያ ፖሉሲ አጋጣሚዎችን በመጠቀም የግሌ 

ባሇሀብቱ ወዯ ዘርፈ ሇመግባት በገበያ ውስጥ ውድድሩ ቀስ በቀስ እንዱጠነክር አስተዋጽኦ አድርገዋሌ፡፡ 

የግሌ ባሇሀብቱ ወዯ ዘርፈ በስፊት እየገቡ ቢመጡም ብሔራዊ አሌኮሌና አረቄ ፊብሪካ ግን ነባራዊ 
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ሁኔታውን ከግንዛቤ በማስገባት ፊብሪካውን ሇማስፊፊት ወይም ዘመናዊ ሇማድረግ የተከናወነ ተግባር 

አሌነበረም፡፡ በዚህም ምክንያት ፊብሪካው ከነበረው የማምረት አቅም እያሽቆሇቆሇ እና ከአራቱ 

ቅ/ፊብሪካዎች አንደ የሆነው የአቃቂ ቅ/ፊብሪካ እስከመዘጋት ድረስ ዯረሰ፡፡ 

 

ይህንን የተረዲው የፊብሪካው የስራ አመራር ቦርድ ማኔጅመንቱ እንዱጠናከር ሇማድረግ አዱስ ዋና ሥራ 

አስፇፃሚ በ1999 ዓ.ም መጨረሻ ሊይ በመቅጠር በአዱስ መንፇስ ሥራዎች እንዱከናወኑ አመራር 

መስጠት ጀመረ፡፡ ከዚያም በኋሊ ሇዋና ስራ አስፇፃሚ ተጠሪ የሆኑ የበሊይ ስራ አመራር አባሊት 

በየዯረጃው በ2000 ዓ.ም እንዱቀጠሩ ተዯረገ፡፡ ይህ ከሆነ በኋሊ ማኔጅመንቱ ፊብሪካው ያሇበትን ዯረጃ 

በጥሌቀት  በመገምገም  በቅድሚያ  ፊብሪካው  ባሇበት  ሁኔታ  የማምረት  አቅሙን  ሙለ  ሇሙለ 

እንዱጠቀም ማስቻሌ እና ወዯፉት ዯግሞ የማሻሻያና የማስፊፉያ ስራዎች በጥናት ተዯግፎ እንዱከናወን 

ማድረግ ጀመረ፡፡ በዚሁ መሰረት የፊብሪካዎቹን አቅም አሟጦ ሇመጠቀም ፊብሪካዎቹን በአግባቡ 

ሇመጠገን ያለትን ባሇሙያዎች እና ኃሊፉዎች በማስተባበር ውጤታማ ሥራዎች በመስራት የመካኒሳ 

እና የሰበታ ቅ/ፊብሪካዎች ሙለ የማምረት አቅማቸውን እንዱጠቀሙ ማድረግ ተችሎሌ፡፡ 

 

በሁሇተኛ ዯረጃ ፊብሪካውን ወዯተሻሇ ምዕራፍ ሉያሸጋግር የሚችሇውን ፕሮጀክት ቀርጾ ወዯ ስራ 

ሇመግባት በማኔጅመንት በመወሰን የበሊይ ስራ አመራር አባሊትን የያዘ አንድ የቴክኒክ ስቲሪንግ 

(Steering committee) በማቋቋም ወዯ ስራ ተገባ፡፡ በተቋቋመው ኮሚቴ ስር ሁሇት ቴክኒካሌ 

ኮሚቴዎች የሚመሇከታቸው ባሇሙያዎችን ያቀፇ እንዱቋቋሙ ተዯረገ፡፡ እነዚህ ኮሚቴዎች የግንባታ 

ስራውን የሚከታተሌ (civil works sub-committee) እና Electromechanical sub-committee 

በማቋቋም ወዯ ስራ ተገብቷሌ፡፡ 

 

በመቀጠሌም የማስፊፉያና የማሻሻያ ፕሮጀክቱ ጥራቱን የጠበቀ የአዋጭነት ጥናት የሚያስፇሌገው 

በመሆኑ በማኔጅመንቱ ቅርብ ክትትሌ እና በስቲሪንግ ኮሚቴው ቴክኒካሌ ድጋፍ ጥናቱ በተጠበቀው 

ጥራትና ዯረጃ እንዱጠና ተዯርጓሌ፡፡ ይህ የአዋጭነት ጥናት ተጠናቆ በየዯረጃው ባለ አካሊት ተገምግሞ 

እና ፀድቆ ወዯ ስራ እንዱገባ በማድረግ ወዯ መጀመሪያው የፕሮጀክት ትግበራ ምዕራፍ እንዱሸጋገር 

በማድረግ የፕሮጀክት ሥራው ተጀመረ፡፡
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ii. ከሚያዝያ1/2003 ዓ.ም እስከ ሚያዝያ 30/2005 ዓ.ም የተከናወኑ የፕሮጀክት ስራዎች  
 በአዋጪነት ጥናትና በበጀት እቅደ መሰረት ከአገር ውስጥና ከውጭ አገር ተገዝተው 

ሇሚመጡት መሳሪያዎች ስፐሲፉኬሽንና የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት፣ ጨረታዉን ገምግሞ 

ሇግዥ ክፍሌ ማቅረብ፣ የግዥ ውሌ ማዘጋጀት 

    ፕሮጀክቱ የሚመራበት የግዥ፣የፊይናንስ፣ የንብረትና የሰው ሃይሌ አስተዲዯር ስርዓት 
ቀርፆና አፅድቆ ተግባራዊ ማድረግ 

 

    ሇፕሮጀክቱ ብቃትና ሌምድ ያሊቸው ባሇሙያዎችና ሰራተኞች ገበያ ሊይ ባሇው ክፍያ 
መሠረት መቅጠር 

 

 በባሇሙያ ሇሚሰሩ የግንባታ ስራዎች፣ የግብአቶች ግዥና የማሽነሪ ኪራይ 

የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት፣ ጨረታዉን ገምግሞ የስራ ውሌ ማዘጋጀትና  ሇስራ ማብቃት 

 ከውጭ  አገር  ተገዝተው  ሇሚመጡት  መሳሪያዎች  በስፐሲፉኬሽኑ  መሰረት  

መምጣታቸውን ማረጋገጥ 

 በሜክሲኮና በሰበታ ቅርንጫፍ ፊብሪካዎች የሙለና የባዶ ጠርሙስ መጋዘኖች ግንባታ 

ማከናወን 

 በሰበታ ቅርንጫፍ ፊብሪካ የፔት ጠርሙስ (ሚኒ ጂን) የምርት መሙያ መስመር ተከሊ 

ሥራ ማከናወን 

iii. ከግንቦት 1/2005 ዓ.ም እስከ ታህሳስ 30/2008 ዓ.ም የተከናወኑ የፕሮጀክት ስራዎች  
 
ድርጅታችን በመካኒሳ ቅርንጫፍ ፊብሪካ ሇሚያካሂዯው የማስፊፉያ ፕሮጀክት ስራ የመጀመሪያ 

ምዕራፍ ፕሮጀክት ከግንቦት ወር 2005 ዓ.ም ጀምሮ ወዯ ስራ እንዱገባ ተዯረገ፡፡ በመጀመሪያ 

ምዕራፍ ፕሮጀክት የግንባታና የኤላክትሮሜካኒካሌ ሥራዎች የተከናወኑ ሲሆኑ ስራዎቹ 

በሚያዚያ ወር 2007 ዓ.ም ተጠናቀው አዱሱ ፊብሪካ ወዯ ሙከራ ምርት ማምረት ስራ በ2007 

ዓ.ም አራተኛው ሩብ አመት ሊይ ተገብቷሌ፡፡ 

 
የፕሮጀክቱ ዓሊማ በአዋጭነት ጥናት (Feasibility study) መሰረት ጥራቱን የጠበቀና ከፍተኛ የማምረት 

አቅም ያሇው አዱስና ዘመናዊ ፊብሪካ መገንባት ሲሆን ወጪን ሇማዲን በተሻሇ ጥራትና በዕቅደ 

እንዱከናወን የወጪ ቅነሳ ስራዎችን ሇማከናወን አቋም በመውሰድና ተግባራዊ በማድረግ ሲሰራ ቆይቷሌ፡፡ 

 
ሀ. የግንባታ ስራዎች 
 

    የሞሊሰስ ማጠራቀሚያ ታንክ በእጥፍ አቅም ማሳዯግ 
 

    የፇርመንቴሽን ፣ የዱስትሇሪና የዩቲሉቲ ክፍልች 
 

    የንፁህ አሌኮሌ፣ የውሀና የነዲጅ ዘይት ማጠራቀሚያ ታንከሮች መሠረትና አጥር 
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    የአሌኮሌ መጠጥ ማዘጋጃና ማምረቻ ፊብሪካ 
 

    የጀኔሬተር መሰረትና የትራንስፎርመር ክፍሌ 
 

    የአጥር ድጋፍ ግንብ 
 

ሇ. የኤላክትሮሜካኒካሌ ስራዎች 
 

 የሞሊሰስ ቅድመ ማጣሪያ፣ የፇርመንቴሽን፣ የዩቲሉቲ እና የዱስትሇሪ 

መሳሪያዎች ተከሊና ሙከራ 

    የንፁህ አሌኮሌ፣ የውሃና የነዲጅ ዘይት ማጠራቀሚያ ታንከሮች መፇብረክና ተከሊ 
 

    የአሌኮሌ መጠጥ ቮድካን ጨምሮ ማዘጋጃና ማምረቻ መሳሪያዎች ተከሊና ሙከራ 
 
 

ሏ. የማስፊፉያ ፕሮጀክቱ ስኬቶች 
 

 ከሊይ የተጠቀሱት መሳሪያዎች በአጥጋቢ ሁኔታ ሙከራ በማድረግ የንጹህ አሌኮሌ 

ማምረቻ ፊብሪካ በሚያዚያ ወር 2007 ዓ.ም ስራ የጀመረ ሲሆን የአሌኮሌ መጠጥ ቮድካን ጨምሮ 

ማዘጋጃና ማምረቻ ፊብሪካ ዯግሞ በህዲር ወር 2008 ዓ.ም ወዯ ምርት ሰራ ገብቷሌ፡፡ በዚህም 

የድርጅቱ የማምረት  አቅም  በመካኒሳ  ቅርንጫፍ  ፊብሪካ  ብቻ  ከሶስት  እጥፍ  በሊይ  

እንዱያድግ አድርጎታሌ፡፡ ይህም  በሃገር  ውስጥ  ያሇውን  የድርጅቱን  የገበያ  ድርሻ  ከማሳዯጉ  

በተጨማሪ በአሇምአቀፍ ገበያ ገብቶ ተወዲዲሪ ሇመሆን የሚያስችሇው ይሆናሌ፡፡ በተሇይም በቀጣይ 

ዓመታት የድርጅቱ የትኩረት አቅጣጫ   የገበያ አድማስን በማስፊት በሃገር ውስጥና በውጭ 

ሃገር ገበያ ጠንካራ ተወዲዲሪ ሆኖ መገኘት ሲሆን በተሇይም ጅምሩን የኤክስፖርት ገበያ በማስፊት 

እንዱሁም በነባርና አዲዱስ ምርቶች ሊይ የምርምርና ስርፀት ስራ ሇማከናወን የስትራቴጂ አቅጣጫ 

የሚኖረው ይሆናሌ፡፡ በዚህ ረገድ ድርጅቱ ሇሃገር ዕድገት የሚኖረው ሚና የጎሊ ሲሆን በተሇይም 

የውጭ ምንዛሬን በማስገኘት (Export)፣ የውጭ ምንዛሬን በማዲን (Import substitute )፣ የሃገር 

ውስጥ ገበያን ማረጋጋት ይገኙበታሌ፣ 

 ከአዱሱ ፊብሪካ የተገኘውን ምርት ወዯ ገበያ በማውጣት ድርጅቱ የነበረውን መሌካም ስምና 

ዝና ከጥራት ጋር ሇማስቀጠሌ የሚያዯርገውን ጥረት በተሳካ መሌኩ መተግበሩን ዯንበኞቹ 

መስክረዋሌ፡፡ 

 በማስፊፉያ ፕሮጀክቱ ትግበራ ምክንያት የውስጥ አቅም የማሳዯግና ትሌቅ የሆነ የእውቀት እና 

የክህልት ሽግግር በውስጥ ባሇሙያዎች ሊይ ፇጥረዋሌ፡፡ 

 የድርጅቱ የፕሮጀክት ሰራተኞች በማስፊፉያ ፕሮጀክቱ ትግበራ ሊይ ከፍተኛ ርብርብና ተሳትፎ 

በማድረጋቸውና በርካታ ስራዎች በድርጅቱ ባሇሙያዎች ስሇተሰሩ በውጪ ባሇሙያ ቢሰራ ሉወጣ 
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የነበረውን ከፍተኛ ወጪ ሇማዲን ተችሇዋሌ፡፡ 

 በአሌኮሌ መጠጥ ፊብሪካው ትሌቅ ችግር (Bottle neck ) የነበረው የማጠቢያ ማሽን መቀየሩና 
 

ነባሩን የመሙያ ማሽን (Filler) መሳሪያ አዱስ ከገቡት የማምረቻ መሳሪያዎች ጋር 
በማቀናጀት (synchronized በማድረግ) ውጤታማ ስራ ሇመስራት ተችሎሌ፡፡ 

 

 በሰበታ ቅርንጫፍ ፊብሪካ በ2005 በጀት ዓመት መጨረሻ የተተከሇው የሚኒ መጠጥ 

ምርቶች ማምረቻ መሳርያ ስራ በመጀመሩ ሇድርጅቱ ተጨማሪ ገበያ ከመፍጠሩም በሊይ በዯንበኞች 

ዘንድ ተወዲጅነት አትርፏሌ፡፡ 

 ያረጁ መሳርያዎች መሇዋወጫ በመቀየር የማምረት አቅም የማሻሻሌ ተግባሮች 

ተከናውነዋሌ፡፡ በዚህም የድርጅቱ ምርታማነት የተሻሻሇ ሉሆን ችሎሌ፡፡ 

 
3 በፕሮጀክቱ የተከናወኑ የወጪ ቅነሳ ስራዎች 
 
3.1 በምዕራፍ አንድ የፕሮጀክት ስራ የተከናወኑ የወጪ ቅነሳ ስራዎች 

 
 
ከዚህ በታች የተመሇከቱት የወጪ ቅነሳ ስራዎች በውጪ ስራ ተቋራጭ ቢሰራ 

ከሚጠይቀው ወጪ በውስጥ አቅም በመሰራቱ የዲነ ወጪ የሚያመሇክት ነው፡፡ 
 

 ከግንባታ ስራ ብር 7,614,280.49 
 

   የመሳሪያዎች ተከሊ ስራ ብር 2,000,000 
 

   የማማከርና የቁጥጥር ስራ ፣ የመሳሪያዎች ስፔሲፉኬሽን ዝግጅት፣የጨረታና 

የውሌ ሰነድ ማዘጋጀት ብር 1,500,000 

 የፇርመንቴሽን እና የንፁህ አሌኮሌ ማጠራቀሚያ ታንከሮች ብየዲ ሥራ ብር 
2,307,306.45 

 

   የባሇ 630 KVA ጄኔሬተር የተከሊና ሙከራ ስራ ብር 50,000 
 

   የባሇ 1410 KVA ጄኔሬተር የተከሊና ሙከራ ስራ ብር   150,000 
 

ጠቅሊሊ ድምር ብር 13,621,587 ወጪ የማዲን ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 
 
3.2 የፕሮጀክቱ ጠንካራ ጎኖች 

 
 

    የፊብሪካው የስራ አመራር የፕሮጀክቱን ስራ መገምገምና ስራው እንዱቀሊጠፍ ክትትሌና 
ድጋፍ ማድረጉ 

 

 ብቃትና ታታሪ በሆኑ የስራ ሃሊፉዎች ፣ባሇሙያዎችና ሰራተኞች ቀጥሮ ፕሮጀክት 

ፅ/ቤቱን ማዯራጀትና መምራት 

    ስራዎችን በራስ አቅም መስራት 
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    የግንባታው ስራ በተሻሇ ጥራትና በአነስተኛ ወጪ መስራት 
 

    ፕሮጀክቱ የሚመራበት የስራ መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ 
 ሌዩ ሙያ የሚጠይቁ የግንባታ ስራዎች ሙለ ዕቃ ወይም ግብአት በማቅረብ 

የእጅ ወይም የሙያ ስራ ብቻ በባሇሙያ ወይም ድርጅት ማሰራት 

 በአዋጪነት  ጥናትና  በበጀት  እቅደ  መሰረት  ከአገር  ውስጥና  ከውጭ  አገር  

ተገዝተው ሇሚመጡት መሳሪያዎች ስፐሲፉኬሽንና የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት፣ 

ጨረታዉን ገምግሞ ሇግዥ ማብቃት፣ የግዥ ውሌ ማዘጋጀት 

    በባሇሙያ ሇሚሰሩ የግንባታ ስራዎች፣ የግብአቶች ግዥና የማሽነሪ ኪራይ 
የጨረታ ሰነድ ማዘጋጀት፣ ጨረታዉን ገምግሞ የስራ ውሌ ማዘጋጀትና  ሇስራ ማብቃት 

 

 በማሽን አቅራቢ ድርጅት ሉሠሩ የታቀደ የኤላክትሮሜካኒካሌ ሥራዎች 

በማስቀረት በአገር ውስጥ ባሇሙያ ወይም ድርጅት ማሰራት፤ 

 የፕሮጀክቱን የኤላክትሮሜካኒካሌ ስራ ያሇምንም የውጪ አማካሪ ምክርና ድጋፍ 

ፕሮጀክቱን መምራት 

    ግቢው ጠባብ እንዯመሆኑ መጠን የፕሮጀክቱንና የፊብሪካው የምርት ስራ ሳይስተጓጎለ 
ማሰራት 

 

 ሌዩ ሙያ ከሚጠይቁ ስራዎች በስተቀር የፕሮጀክቱን የኤላክትሮሜካኒካሌ ተከሊ ስራ 

በድርጅቱ ባሇሙያዎች መስራት 

 

4 በምዕራፍ ሁሇት የማስፊፉያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክት ስራዎች 
    (ከጥር 1/2008 ዓ.ም እስከ ሰኔ 30/2012 ዓ.ም) 

4.1 በምዕራፍ ሁሇት የማስፊፉያ እና ማሻሻያ ፕሮጀክት የተከናወኑ ስራዎች 
 

 በመካኒሳ ቅ/ፊብሪካ ባሇ (B+G+10) ዘመናዊ የቢሮ ህንፃ ግንባታ 
 

 በመካኒሳ ቅ/ፊብሪካ የቆሻሻ ማጣሪያ መሳሪያ ተከሊና ተያያዥ የግንባታ ስራዎች 
 

 በመካኒሳ ቅ/ፊብሪካ  የማእከሊዊ መጋዘን፣ የቢሮ ፣ የሠራተኞች መታጠቢያ፣ 

መፀዲጃና ሌብስ መቀየርያ ክፍልች ያካተተ ባሇ (B+G+2) ህንፃ ግንባታ 

 በመካኒሳ ቅ/ፊብሪካ የግቢ መንገድ፣የፍሳሽ መስመር፣ የአጥር ግንብ ግንባታና 

የኤላክትሪክ ስራዎች 

 በመካኒሳ ቅ/ፊብሪካ አዱስ የሞሊሰስ ማጠራቀሚያ ጋን ተከሊ 

 በሰበታ ቅ/ፊብሪካ አዱስ የአሌኮሌ ማምረቻ ዱስትሇሪ ተከሊና የፇርመንቴሽን ክፍሌ 

ግንባታ  

 በሰበታ ቅ/ፊብሪካ የቢሮ ፣የጥሬ ዕቃ እና መሇዋወጫ ዕቃዎች መጋዘንና የክሉኒክ 
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ክፍሌ ያካተተ ባሇ G+2 ህንፃ ግንባታ 

 በሰበታ ቅ/ፊብሪካ የወርክሾፕ፣ የሠራተኞች መታጠቢያ ፣መፀዲጃና ሌብስ መቀየርያ  

ክፍልች ግንባታ 

 በሰበታ ቅ/ፊብሪካ የግቢ መንገድ፣የፍሳሽ መስመር፣ የአጥር ግንብ ግንባታና የኤላክትሪክ ስራዎች 

 በሰበታ ቅ/ፊብሪካ አዱስ የሞሊሰስና የአሌኮሌ ማጠራቀሚያ ጋኖች ተከሊ 

 
4.2 በምዕራፍ ሁሇት የፕሮጀክት ስራ የተከናወኑ የወጪ ቅነሳ ስራዎች 

 

  በምዕራፍ ሁሇት እየተካሄደ ያለት የማስፊፉያ ፕሮጀክት ስራዎች በምዕራፍ አንድ 

ከተሰራው ፕሮጀክት የተገኘው ሌምድና ክህልት በመቀመር የተሇያዩ የወጪ ቅነሳ 

ስራዎች እየተሰሩ ሲሆን ከእነዚህ መካከሌ ሁለንም የግንባታ ስራዎች አማካሪ ብቻ 

በመቅጠር   በውስጥ   አቅም   በመገንባት፣   የተሇያዩ   የመሳሪያዎች   ተከሊና 

ኤላክትሮሜካኒካሌ ስራዎች በድርጅቱ ባሇሙያዎች በመስራት ከፍተኛ ወጪ ከማዲኑም 

በሊይ በከፍተኛ ሞራሌና ጥረት በታቀዯሇት ጊዜ እንዱጠናቀቅ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ 

 
  በአጠቃሊይ በሁሇቱም ምዕራፍ የማስፊፉያ ፕሮጀክት ስራዎች እስከ አሁን ድረስ 

ድርጅታችን በወሰዯው  የወጪ  ቅነሳ  እርምጃ  በአጠቃሊይ  ከፍተኛ ወጪ  

ሇማዲን እንዯተቻሇ ሇማየት ይቻሊሌ፡፡ 

 

በሁሇቱም ቅ/ፊብሪካዎች በውስጥ አቅም የግንባታና የኤላክተሮሜካኒካሌ ስራዎች በመሰራቱ  

በውጪ ስራ ተቋራጭ ቢሰራ ከሚጠይቀው ወጪ የዲነ ወጪ እንዯሚከተሇው ነው፡፡ 

 

 ከግንባታ ስራ ብር 31,884,531 

   ከኤላክትሮሜካኒካሌ ስራ ብር 3,450,000 

ጠቅሊሊ ድምር ብር 35,334,531 ወጪ የማዲን ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 
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5. የፕሮጀክት ክትትሌና ድጋፍ ተሞክሮ 
የድርጅታችን የፕሮጀክት ሀሳብ ከማመንጨት ጀምሮ ወዯ ተግባር እስኪቀየር ድረስ 

በከፍተኛ ተነሳሽነትና በርብርብ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ ፕሮጀክቱ በታቀዯው የወጪ 

መጠን፣ በታሇመበት ወጪና በሚፇሇገው ጥራት እንዱከናወን ሇማስቻሌ የሥራ አመራር 

ቦርደ እና የበሊይ ስራ አመራሩ የማያቋርጥ ክትትሌና ድጋፍ ሥራ ሲያከናውን ቆይቷሌ፡፡ 

በተሇይ በበሊይ ሥራ አመራሩ ተገቢውን አዯረጃጀት በመፍጠር ሥራውን እያከናወነ 

ይገኛሌ፡፡ 
 

 ፕሮጀክት ጽ/ቤቱ  ከአቅም በሊይ ሇሆኑ ጉዲዮች ሇሥራ አመራር በማቅረብ አስፇሊጊውና 

ተገቢው ውሣኔ እንዱሰጥባቸው ያዯርጋሌ፡፡ 

 ፕሮጀክቱን ተገቢውን ወቅታዊ የሆነ ድጋፍ እና ክትትሌ ሇማድረግ እንዱቻሌ ከበሊይ 

ሥራ አመራሩ የተውጣጣ የሥራ አመራር ኮሚቴ በየሳምንቱ ማክሰኞ እሇት ፕሮጀክት ስራ 

አስኪያጅ በሚያቀርበው ሳምንታዊ የፕሮጀክት አፇጻጸም ሪፖርት ሊይ የግምገማ ሥርዓት 

ዘርግቶ እየሰራ ይገኛሌ፡፡ ይህ የግምገማ ስብሰባ በዋና ሥራ አስፇጻሚ የሚመራ ሲሆን ዋና 

ሥራ አስፇጻሚው በማይኖሩበት ጊዜ በምክትሌ ዋና ሥራ አስፇጻሚው ይመራሌ፡፡ 

    የግንባታ ሥራው በራስ አቅም የሚከናወን በመሆኑ ብቃት ያሇው አማካሪ ድርጅት በመቅጠር 
 

የዱዛይን ሥራውንና የቁጥጥር ሥራውን እንዱያከናውን ተዯርጓሌ፡፡ በፕሮጀክት ሳምንታዊ 

የግምገማ ፕሮጀክት ሥብሰባው ሊይ የአማካሪ ድርጅቱ ተቆጣጣሪ መሀንዱስ በመሳተፍ 

የፕሮጀክቱን አጠቃሊይ ሥራ በጋራ እንዱገመግሙ ይዯረጋሌ፡፡ ከዚህ በተጨማሪ አማካሪ 

ድርጅቱ ወርሀዊ  የፕሮጀክት  አፇጻጸም  ሪፖርት  አቅርቦ  በማኔጅመንት  የሚገመገምበት  

ሥርዓት ተተክሎሌ፡፡ 

    አሳታፉነትን በተመሇከተ የፕሮጀክቱ ትግበራ ከመጀመሩ አስቀድሞ በተዯረገው ግሌጽ ውይይት 
 

ሠራተኛውና  ባሇሙያው  ሇጉዲዩ  ሌዩ  ትኩረት  እንዱሰጠው  ሇማድረግ  ተችሎሌ፡፡  

በዚህም ምክንያት ተጨማሪ የቴክኒክ ባሇሙያዎች በብዛት ከውጪ መጨመር ሳይጠበቅብን 

የኦፕሬሽንና የፕሮጀክት ስራውን ጎን ሇጎን ሇማስኬድ ተችሎሌ፡፡ በዚህም የተነሳ የምርትና 

ሽያጭ ሒዯቱ ከጊዜ ወዯ ጊዜ እያዯገ እንዱሔድ ሇማድረግ ተችሎሌ፡፡ 

ከሊይ  በተጠቀሱት  ዋና  ዋና  ጉዲዮች  የፕሮጀክት  አፇጻጸማችን  ወጪ  ቆጣቢ  ፣  በጥራት  እና 

በተቀመጠሇት የጊዜ ገዯብ ውስጥ እንዱከናወን ሇማድረግ ያስቻሇን በመሆኑ የፕሮጀክት 

አመራር መሌካም ተሞክሮ አሇን ብሇን በሙለ ሌብ ሇመናገር ያስችሇናሌ፡፡ 
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6 የፕሮጀክቱ ስኬትና ተግዲሮቶች 

6.1 ስኬቶች 

ይሄ ትሌቅ ፕሮጀክት እንዱተገበር ሲወጠን በማኔጅመንትም ሆነ በላልች ባሇድርሻ አካሊት በኩሌ 

የነበረው ፍሊጎት በራሳችን አቅም እንድንሰራ ነው፡፡ በራስ አቅም ሇመስራት ሲወሰን ቢያንስ አራት 

ምክንያቶች አለ፡፡ አንደ ስራውን በጥራት ሇመስራት ነው፡፡  ሁሇተኛ ወጪ ሇመቀነስ ነው፡፡ በሦስተኛነት 

ዯግሞ የፊብሪካው ሠራተኞች ስራው ሊይ ስሇተሳተፈ የቴክኖልጂ ሽግግር ይኖረዋሌ፡፡ አራተኛ 

የፕሮጀክቱን ስራ በታቀዯሇት የጊዜ ሰሇዲ ማጠናቀቅ ነው፡፡  

በፕሮጀክቱ አሳካን የምንሇው ላሊው ጉዲይ የድርጅቱ ዋና ራዕይ የሆነው የምርት ጥራትና መጠንን 

ማሳዯግ ነው፡፡ የማስፊፉያ ፕሮጀክቱ በመሳካቱ የድርጅቱ የንጹህ አሌኮሌና የአሌኮሌ መጠጥ የማምረት 

አቅምና ጥራት በከፍተኛ መጠን አድጓሌ፡፡ እንዱሁም ሇረዥም ጊዜ ያገሇገለ የአሌኮሌ ማጣሪያ ፣ 

የዩቲሉቲ ፣ የአሌኮሌ መጠጥ ማዘጋጃና መሙያ መሣሪያዎች በአዱስ ተተክተዋሌ፡፡ ተያይዞም የዚህ ሁለ 

ድምር ውጤትና ዋና ዓሊማ የሆነው የድርጅቱ ሽያጭና ትርፍ ሰፍቷሌ፡፡ ስሇዚህ ፕሮጀክቱ ዓሊማውን 

በስኬት ተወጥቷሌ፡፡  

ላሊው…እንዯሚታወቀው ድርጅቱ የራሱ የቢሮ ህንፃ አሌነበረውም፡፡ ስሇዚህ አዱስ የቢሮ ህንፃ መገንባቱ 

ሇሁለም የማዕከሌ መ/ቤት ሆኖ ያገሇግሊሌ፡፡ ላሊው የድርጅቱ አንደ ችግር  የመጋዘን እጥረት ነበር፡፡ 

የተገነባው መጋዘን በከፉሌ ችግሩን ይቀርፊሌ፡፡ በተመሳሳይም ተጨማሪ የሞሊሰስና የአሌኮሌ 

ማጠራቀሚያ ጋኖች መገንባታቸው የፊብሪካው ዋናው ጥሬ እቃ በወቅቱ እና በተፇሇገው መጠን ሇመያዝ 

አስችሇዋሌ፡፡  

በተጨማሪም የፇሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ፊብሪካ ተከሊው (waste treatment plant) የዓሇም ዋነኛ ትኩረት 

ሇሆነው የአካባቢ ጥበቃና ዯህንነት ጉዲይ መሌስ የሚሰጥ ነው፡፡ ቴክኖልጂው ዘመናዊና ስራውን ሙለ 

ሇሙለ ሇማስጀመር እና ተገቢውን ሰርተፍኬትና ዕውቅና ሇማግኘት በሂዯት ሊይ ከመሆኑ አንፃር 

በፕሮጀክቱ በኩሌ እንዯ አንድ የሥራ ስኬት ይቆጠራሌ፡፡ 

በላሊ መሌኩ ዯግሞ በራስ አቅም ሲሰራ ብዙ ተግዲሮቶች ቢኖሩም በዚያው መጠን ሰፉ ዕውቀትና ሌምድ 

ይገኛሌ፡፡ በፕሮጀክቱ የኤላክትሮ ሜካኒካሌ ስራ ሊይ የተሳተፈ የፊብሪካው ሰራተኞች ጥሩ ዕውቀት እና  

ሌምድ ቀስመዋሌ፡፡ ከነዚህ ሁለ ምክንያቶች በመነሳት ፕሮጀክቱ ሇላሊው በተሇይም በመንግሥት መስሪያ 

ቤቶች ሊለ ፕሮጀክቶች እንዯ አርአያና ምሳላ ይጠቀሳሌ፡፡ በአማካሪ ድርጅታችንም ሆነ ፕሮጀክቱን በጎበኙ 
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አካሊት እንዱሁም የፕሮጀክቱ ባሇቤት የሆነው የመንግስት ተቋም በመንግስት የሌማት ድርጅቶች ይዞታና 

አስተዲዯር ኤጀንሲ ማረጋገጫ አግኝቷሌ፡፡  

ላሊው በሥራ እድሌ ፇጠራ አኳያ ሲታይ አጠቃሊይ ፕሮጀክቱ ከ350 በሊይ ሇሚሆኑ ሠራተኞች የስራ 

ዕድሌ ፇጥሯሌ፡፡ 

6.2 ተግዲሮቶች  

በፕሮጀክቱ ስራ ውስጥ የኤላክትሪክ ሃይሌ አቅርቦትና ከውጪ አገር ተገዝተው ሇሚመጡ መሳሪያዎች 

የውጪ ምንዛሪ በወቅቱ አሇማግኘት  በፕሮጀክቱ ስራ ሊይ አለታዊ ተጽእኖ ፇጥሯሌ፡፡ የመካኒሳ ቅ/ፊ 

ግቢ ጠባብ  እንዯመሆኑ የፕሮጀክቱና የፊብሪካው የዕሇት ከዕሇት የምርት ስራ እንዲይስተጓጎሌ ከፍተኛ 

ጥንቃቄ የተዯረገ ቢሆንም ከፍተኛ ተግዲሮት ሆኖ አሌፏሌ፡፡ ላሊው የግቢው መሌካምድር አቀማመጥ 

አመቺ ባሇመሆኑ አጠቃሊይ ሇመሳሪያ ተከሊና ሇግንባታ  ስራ እንዯ  አንደ ተግዲሮት የሚቆጠር ነው፡፡  

7 በፕሮጀክቶቹ ስራ ሊይ የዋለት ቴክኖልጂዎች የወቅታዊነትና ዘመናዊነት ዯረጃ 

በመካኒሳ ቅርንጫፍ የተተከሇው በዓሇም አቀፍ ዯረጃ በዘርፈ ካለ ዋና ዋና ትሊሌቅ አምራች 

ድርጅቶች ጋር ተወዲዲሪ የሆነ የ2014 ቴክኖልጂ ፊብሪካ ነው፡፡ በሰበታ ቅ/ፊ ዯግሞ በመጋቢት 

2010 ኮሚሽን ተዯርጎ ምርት የጀመረው ዘመናዊ ፊብሪካ እጅግ የሊቀ የ2016 ቴክኖልጂ ፊብሪካ ነው፡፡ 

ስሇዚህ በፊብሪካ ማሽነሪዎቻችን ረገድ ዘመኑ ካፇራው ቴክኖልጂ ጋር የሚሄድና ዓሇማቀፍ ተወዲዲሪ 

ሉያዯርግ የሚችሌ ፊብሪካ ሇመገንባት መቻለ የሚወሰድ ትሌቅ ስኬትና ሌምድ ነው ሇማሇት 

ይቻሊሌ፡፡ 

በመካኒሳ ቅርንጫፍ ሊይ የተገነባው  የዋና መ/ቤት ቢሮ ዘመናዊ ህንጻ ምድር ቤትና 10 ወሇሌ ያሇው 

ሲሆን ዘመናዊ ከሚያሰኙት መገሇጫዎች አንደ የውስጥ ክፍልቹ /ቢሮዎች/ እና ውጫዊ አካለ 

በአሌሙኒየም የተሇበጠ ነው፡፡ እንዱሁም ከ500 በሊይ ሰው የሚይዝ የስብሰባ አዲራሽ ሇተሰብሳቢዎች 

ምቾት የሚሰጡ የአየር መቆጣጠሪያ እና የተሟሊ የድምፅ መሳሪያ የተገጠመሇት ነው፡፡፡ እንዱሁም 

ዘመናዊ የእሳት አዯጋ መከሊከያ መሣሪያዎች የተገጠሙሇት ሲሆን የአዯጋ ጊዜ መውጫ በሮች 

፣የአሳንሰር (Lift ) የ Central UPS System ፣ የኢንፎርሜሽን ቴክኖልጂ (IT) ማዕከሌና የስሌክ (PBX 

System) እንዱኖሩት ተዯርጎ ተሰርቷሌ፡፡  ህንፃው ከቢሮ ክፍልች ላሊ ሇእንግዲ የሚሆን ምግብ ቤት፣ 

እንዱሁም ስፖርት መስሪያ ጂም አሇው፡፡ በተጨማሪም ሇሰራተኞች የሚያገሇግሌ ትሌቅ ምግብ ቤት 

ያሇው ሲሆን ከምድር ቤት በታች ዯግሞ መሇስተኛ መጋዘን እና የመኪና ማቆሚያ እንዱኖረው ተዯርጎ 

ተገንብቷሌ፡፡ ስሇዚህ በአጠቃሊይ ህንፃው ዘመናዊና ዯረጃውን የጠበቀ ነው ማሇት ይቻሊሌ፡፡ 
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ላሊው ይህ ግዙፍ ፊብሪካ ሲገነባ ጎን ሇጎን የአካባቢ ጥበቃ ህጎችን ከመተግበር አኳያና በአካባቢው 

ማህበረሰብ ሊይ በፊብሪካ ብክሇት አንዲችም ጉዲት እንዲይከሰት ሇማድረግ ዓሇም የዯረሰበትን እጅግ 

ዘመናዊ የፇሳሽ ቆሻሻ ማጣሪያ ፊብሪካ በመገንባት ተግባራዊ ማድረጉ ድርጅቱ ሇአካባቢ ጥበቃ 

የሰጠው ግምት ትሌቅ መሆኑ በመሌካምነት ሉወሰድ የሚገባው ተሞክሮ ነው፡፡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በመካኒሳ ዋና መስሪያ ቤት የተገነባው ዘመናዊ የቆሻሻ ማጣሪያ ፊብሪካ 

 



  

 

 

18 

 

 

 
 

በመካኒሳ ዋና መስሪያ ቤት የተገነባው ዘመናዊ ባሇ 10 ወሇሌ የቢሮ ህንፃ 

 

  


