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የመቀሌና ኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታን ለመጀመር የሚያስችል 
ስምምነት ተፈረመ 

 

 

አዲስ አበባ፣ ሚያዝያ 27፣ 2008 (ኤፍ.ቢ.ሲ) የመቀሌና ኮምቦልቻ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታን ለመጀመር የሚያስችል 
ስምምነት ተፈረመ። 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን የፓርኮቹን ግንባታ ለማስጀመር ከሁለት የቻይና ኩበንያዎች ጋር ተፈራርሟል። 

ኮርፖሬሽኑ ከቻይና ኮሙዩኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ /ሲሲሲሲ/ እና ቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኩባንያ 
/ሲሲኤሲሲ/ ጋር ነው የ250 ሚሊየን ዶላር ስምምነት የተፈራረመው። 

በዚህም መሰረት የቻይና ኮሙዩኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ /ሲሲሲሲ/ የመቀሌ ኢንዱስትሪ ፓርክ እንዲሁም የቻይና 
ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኩባንያ /ሲሲኤሲሲ/ ደግሞ የኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርክን የሚገነቡ ይሆናል። 

በስምምነቱ መሰረት የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ግንባታ በ6 ወራት ውስጥ የሚጠናቀቅ ይሆናል።  

እያንዳንዳቸው የኢንዱስትሪ ፓርኮች 75 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፉ ሲሆን፥ ከ30 በላይ የፋብሪካ ሼዶች ይኖሯቸዋል 
ተብሏል። 

የኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ወጪም ሙሉ በሙሉ በኢትዮጵያ መንግስት የሚሸፈን ይሆናል። 

ግንባታውን ለማካሄድ ውል የፈጸሙት ተቋራጮችም በሀገሪቱ የተለያዩ የልማት ስራዎች ላይ የተሳተፉና እየተሳተፉ ያሉ 
ናቸው። 

የቻይናው ኮሙዩኒኬሽን ኮንስትራክሽን ኩባንያ /ሲሲሲሲ/ የአዲስ አዳማ የፍጥነት መንገድ ግንባታን የሰራ ተቋራጭ ሲሆን፥ 
በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የመቀሌ ሀራ ገበያ የባቡር ፕሮጄክትን እያከናወነ ይገኛል። 

የቻይና ሲቪል ኢንጂነሪንግ ኮንስትራክሽን ኩባንያ /ሲሲኤሲሲ/ ደግሞ የሀዋሳ ኢንዱስትሪ ፓርክን እና የሚኤሶ ድሬዳዋ 
የባቡር መስመርን እየሰራ መሆኑን የኢንዱስትሪ ፓርኮች ልማት ኮርፖሬሽን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሲሳይ ገመቹ 
ተናግረዋል። 

የኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ግንባታ አማካሪ ደግሞ ሀገር በቀሉ ኤም ኤች ኢንጅነሪን መሆኑን ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሲሳይ ገመቹ 
አስታውቀዋል። 

የመቀሌና ኮምቦልቻ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ግንባታ ከቦሌ ለሚና ከሀዋሳ ኢንደስትሪ ፓርኮች ይለያሉ እንደሚለዩ ተነግሯል። 

በዚህም በቀደሙት ግንባታዎች 5 ሺህ እና 11 ሺህ ስኩዌር ኪሎ ሜትር የሚሸፍኑ ሼዶች የነበሩ ሲሆን፥ አሀን ግን 
በባለሀብቶች አስተያየት መሰረት ከ3ሺ ስኩዌር ሜትር ጀምሮ መዘጋጀቱን አቶ ሲሳይ ተናግረዋል። 

ዋና ስራ አስፈጻሚው በቦሌ ሌሚና በሀዋሳ የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታ ላይ የተወሰዱ ልምዶች ግንባታውን በአጭር ጊዜ 
እንዲታቀድ አስችሏል ብለዋል። 

ፓርኮቹ ግንባታ ሲጠናቀቅ በጨርቃጨርቅ ኢንዱስትሪ ላይ ትኩረት አድርገው የሚሰሩ መሆናቸውም አቶ ሲሳይ 
አስታውቀዋል። 
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ለውጭ ባለሀብቶችን እነዚህ የኢንዱስትሪ ፓርኮች እየተገነቡ መሆናቸውን ከማስተዋወቅ እና ቀጥታ ኢንቨስትመንትን 
ከመሳብ አንጻርም በርካታ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑንም ገልጸዋል። 

አቶ ሲሳይ እንደሚሉት የኢንዱስትሪ ፓርኮችን ግንባታ በማጠናቀቅ ለባለሀብቶች ክፍት ለማድረግ የሁሉም ተቋማት 
ርብርብ ያስፈልጋል። 

ለዚህም የመሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት ማለትም ኤሌክትሪክ ሃይል፣ ኢትዮ ቴሌኮምና መንገዶች ባለስልጣን ለነዚህ 
ፕሮጀክቶች መጠናቀቅ የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። 

የድሬዳዋና የአዳማ ኢንዱስትሪ ፓርኮችን ግንባታም በቅርቡ ለመጀመር ዘግጅት እየተደረገ ይገኛል። 

 


