
የግዙፉ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የሁለት 
ዓመታት ሪፖርት ቀረበ 

 

-የግሉ ዘርፍ አቅም ካለው እንኳን አውቶብስ መድፍ ማምረት ይችላል አለ 

 

በመከላከያ ሚኒስቴር ሥር የነበሩ ኢንዱስትሪዎችንና ሌሎች ተመሳሳይ የመንግሥት ተቋማትን 

በማዋሀድ የተመሠረተው ግዙፉ የኢትዮጵያ ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ ሥራ 

ከጀመረበት 2003 ዓ.ም. ጀምሮ ያለፈባቸውን የሥራ ዓመታት ሪፖርት ባለፈው ሐሙስ ለሕዝብ 

ተወካዮች ምክር ቤት (ፓርላማ) አቀረበ፡፡ 

 



የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር ብርጋዴር ጄነራል ክንፈ ዳኘው የኮርፖሬሽኑን የሁለት ዓመታት 

የሥራ ክንውን፣ የ2005 ዓ.ም. የስድስት ወራት አፈጻጸምና የዓመቱን አጠቃላይ ዕቅድ ካቀረቡ በኋላ 

ከምክር ቤቱ አባላት ለተነሱ የተለያዩ ጥያቄዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል፡፡ ኮርፖሬሽኑ ከአቅሙ በላይ 

ተለጥጧል፣ የግል ባለሀብቶችን ከማሳተፍ ይልቅ እያቀጨጨ ነው፣ ለሙስና የተጋለጠ ነው፣ 

የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች በአብዛኛው የሠራዊት አባላት መሆንና የድርጅቱ በመንግሥት የልማት 

ድርጅትነት መዋቀር ሠራተኞችን ለማስተዳደር አስቸጋሪ አይሆንም ወይ የሚሉ ጥያቄዎች 

ቀርቦላቸዋል፡፡  

 

የኮርፖሬሽኑ ጉዞ 

ኮርፖሬሽኑ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በሰኔ ወር 2002 ዓ.ም. ባፀደቀው ደንብ መሠረት የተመሠረተ 

ሲሆን፣ የዕድገትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ስኬታማ እንዲሆን ድጋፍ ማድረግና ወደ ኢንዱስትሪ 

ለሚደረገው ሽግግር ምቹ መደላደል መፍጠር የተሰጠው ተልዕኮ ነው፡፡ የሚኒስትሮች ምክር ቤት 

ያፀደቀው ማቋቋሚያ ደንብ ኮርፖሬሽኑ የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪዎችን ዲዛይን ማድረግ፣ 

ማቋቋም፣ የኢንዱስትሪዎቹን ማሽነሪዎችና መለዋወጫዎችን ማምረት፣ ጥገና ማድረግ፣ የቴክኖሎጂ 

ዕውቀት ሽግግርን መፍጠር፣ የጦር መሣርያዎችንና የማምረቻ መሣርያዎችን መፈብረክና መሸጥ 

በሕግ ከተሰጡት ዋነኛ ተግባሮች መካከል ይገኙበታል፡፡ በዚህም መሠረት በልማትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ የተያዙትን ግቦች እውን ለማድረግ በበርካታ ዘርፎች ላይ በዋነኛነት 

እየተሳተፈ መሆኑን ዳይሬክተሩ ብርጋዴር ጄነራል ክንፈ ለፓርላማው ባቀረቡት ሪፖርት 

አስረድተዋል፡፡  

 

በኤሌክትሪክ ኃይል ልማት፣ በኢንዱስትሪ ልማትና በኮንስትራክሽን ማሽነሪ አቅርቦት፣ በእርሻና 



በመስኖ መሣርያዎች አቅርቦት፣ በትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች፣ በኤሌክትሮኒክስ ቁሳቁሶች፣ 

ለካፒታል ዕቃዎች ምርትና መለዋወጫዎችን የማምረትና የማቅረብ ሥራዎች ላይ በመሳተፍ ላይ 

እንደሚገኝ ገልጸዋል፡፡ 

 

የታላቁ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዲዛይንን መጀመሪያ ተይዞ ከነበረው 5,250 ሜጋ ዋት የማመንጨት 

አቅም ተጨማሪ ወጪ ሳይጠይቅ፣ የኃይል ማመንጨት አቅሙን 6,000 ሜጋ ዋት እንዲደርስ 

ያስቻለ የዲዛይን ማሻሻል ሥራ ማከናወኑ ከመጀመሪያ ተግባሮቹ መካከል የሚጠቀሱ ናቸው፡፡ 

ይህንንም የዲዛይን ማሻሻያ ለኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን በማቅረብ ከፀደቀ በኋላ፣ 

ወደ ምርትና የተከላ ቴክኖሎጂ የመንደፍ ሒደት መሸጋገሩን ጄነራሉ ጠቅሰዋል፡፡ ከዚህ 

በተጨማሪም ከንፋስ፣ ከፀሐይና ከእንፋሎት ከሌሎች አማራጮች ኃይል ለማቅረብ እየሠራ መሆኑን 

ገልጸዋል፡፡ 

 

እስከ 2004 ዓ.ም. መገባደጃ ድረስም 500 የከተማ አውቶብሶችን በመገጣጠም ለአገልግሎት ያቀረበ 

መሆኑን፣ 5,476 ለጥቃቅንና አነስተኛ ኮንስትራክሽን አገልግሎት የሚውሉ ከባድ የኮንስትራክሽን 

ማሽኖችን፣ 2,066 የኃይል ማሠራጫ ትራንስፎርመሮችን፣ 109 የጭነት ተሽከርካሪዎችን፣ 227 ፒክ 

አፕ ተሽከርካሪዎችን፣ 5,145 የተለያዩ የፈረስ ጉልበት ያላቸው ትራክተሮችን፣ 2,394 የእርሻ 

መሣርያ ተቀጽላዎችን፣ እንዲሁም 667,579 ልዩ ልዩ የካፒታል ዕቃዎችንና መለዋወጫዎች 

በዋናነት መመረታቸውን ጄነራል ክንፈ አስረድተዋል፡፡ የአገር ውስጥ የማምረት አቅምን ሊያሳድጉ 

የሚችሉ የማምረቻ ፋሲሊቲዎችን (ማዕከሎችን) የመገንባት ሥራ ኮርፖሬሽኑ ከማምረት ጐን 

ለጐን ትኩረት የሰጠው ተግባር እንደሆነም ጠቁመዋል፡፡ 

 



በዚህም መሠረት ከከተማ ባቡር እስከ ትልልቆቹ አገር አቋራጭ ባቡሮች ማምረቻ ፋሲሊቲ 

ከመገንባት ጐን ለጐን የቀላል ከተማ ባቡርን ሙሉ በሙሉ ከዲዛይን ጀምሮ የመገጣጠምና 

የኤሌክትሪክ ዝርጋታ ሥራዎችን እየሠራ እንደሚገኝ ተናግረዋል፡፡ የኤሌክትሪክ ኃይል ማሠራጫ 

ትራንስፎርመሮችን የማደስና የማምረት አገልግሎት የሚሰጥ ማዕከል ተገንብቶ የተጠናቀቀ ሲሆን፣ 

በቀን እስከ 20 ትራንስፎርመሮችን ማምረት የሚያስችል አቅም እንዳለውም ገልጸዋል፡፡ እስካሁን 

ለተገነቡትም ይሁን በቀጣይ ለሚገነቡት የኃይል ማመንጫዎች ኃይል ማሰራጫነት የሚጠቅሙ 

ኬብሎችንና ሽቦዎችን በተለያየ ዓይነትና መጠን ማምረት የሚችል ፋብሪካ ተገንብቶ ሥራ 

መጀመሩን ጄነራሉ ገልጸዋል፡፡ የከባድ ተሽከርካሪዎች ግማሽ አውቶማቲክ መገጣጠሚያ መስመር 

ግንባታ ከጥራት ማረጋገጫና መፈተሻ መስመሩ ጋር ተገንብቶና ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ሥራ 

እንደጀመረም ተናግረዋል፡፡ እያደገ ያለውን የአገሪቱን የኮንስትራክሽን ሥራ የሚያቀላጥፉ 

የኮንስትራክሽን ማሽኖች ማምረቻ ፋሲሊቲና የታወር ክሬኖችና ሊፍተሮች ማምረቻ ፋሲሊቲ 

በግንባታ ላይ እንደሚገኙ አስረድተዋል፡፡  

 

ከህዳሴው ግድብ ጋር በተገናኘ አብዛኞቹ የኃይድሮሊክ ስቲል ስትራክቸር ቁሶችን በአገር ውስጥና 

በውጭ አገር አጋር ድርጅቶች በምርት ሒደት ላይ የሚገኙ መሆናቸውን የተናገሩት ብርጋዴል 

ጄነራል ክንፈ፣ በተጨማሪም ለኃይድሮ ስቲል ስትራክቸር የሚውሉ ግብዓቶች ምርት፣ የተከላና 

የዝርጋታ ስልቶች ተዘጋጅተው ለፈጻሚ አካላት ሥልጠና ተሰጥቶ ወደ ሥራ እንደገቡ 

ተናግረዋል፡፡ በመጀመሪያ ደረጃ መጠናቀቅ ያለበት 1,200 ቶን የሚመዝን ብረታ ብረትም 

ተመርቶ ለግድቡ መሠረት ተከላ እንዲውል ዝግጅት ተደርጓል፡፡ የኤሌክትሮ መካኒካል 

መሣሪያዎችን በሚመለከት ለቅድመ ኃይል ማመንጨት ፕሮግራም የሚያስፈልጉ ሁለት 

ተርባይኖችና ጄኔሬተሮችን ከአጋር አምራች ድርጅቶች ጋር በመሆን በጋራ ለማምረት በሒደት 



ላይ መሆኑን አብራርተዋል፡፡  

 

“ከዚህ በተጨማሪ ኮርፖሬሽኑ በከፍተኛ ደረጃ ተፈላጊ የሆኑትን ስኳር ማምረት የሚችሉ 

ፋብሪካዎችን በተርንኪ ፕሮጀክትነት ተረክቦ እየሠራ ነው፤” ብለዋል፡፡ በመጀመሪያው ምዕራፍ 

በመገንባት ላይ የሚገኙትን የበለስ ቁጥር አንድና ሁለት ስኳር ፋብሪካዎች ግንባታን 22 በመቶ 

እና 31 በመቶ፣ የወልቃይት ስኳር ፋብሪካ ግንባታን ዘጠኝ በመቶ ማድረስ መቻሉንና የኦሞ ኩራዝ 

ቁጥር ሁለትና ሦስት ስኳር ፋብሪካዎች ግንባታ ደግሞ በቀጣዩ የካቲት ወር እንደሚጀመር 

በሪፖርታቸው ካቀረቧቸው መካከል ለአብነት ተጠቃሾቹ ናቸው፡፡  

 

የግሉ ዘርፍ  

ኮርፖሬሽኑ ለአገሪቱ የራሱ የሆነ ድርሻ ያለው እንደመሆኑ መጠን በጥንቃቄ ካልተመራ ጉዳት 

ሊኖረው እንደሚችልና በዚህ ረገድ ምን እየተደረገ እንደሆነ፣ በተጨማሪም በሁሉም ዘርፎች ላይ 

መሳተፍ የግል ዘርፉን አያቀጭጨውም? የሚል ይዘት ያለው ጥያቄ ቀርቦላቸው ነበር፡፡ ኮርፖሬሽኑ 

በአብሮ መሥራትና ማደግ ላይ አትኩሮ በርካታ የአገር ውስጥና የውጭ ተባባሪዎችን በመያዝ 

የቴክኖሎጂ ትስስርን በሚፈጥር መንገድ እየሠራ የሚገኝ ተቋም መሆኑን፣ ማንኛውም የድርሻውን 

ማበርከት ለሚችል ዜጋና ሙያተኛ ሁሌም በሩን ክፍት አድርጎ የሚጠብቅ ተቋም መሆኑን 

ገልጸዋል፡፡ በዘመናዊ አሠራር፣ በቴክኖሎጂና በየጊዜው ከሚፈጠር የዓለም የእውቀት ደረጃ ጋር 

ራሱን እየለወጠ መንቀሳቀስ እንዲችል ተደርጎ የተዋቀረ በመሆኑ፣ በየጊዜውም በዚሁ ሒደት ውስጥ 

እንደሚያልፍ ጄነራሉ አስረድተዋል፡፡ 

  

“ገና ወደ ሥራ ስለገባን የምንሠራቸው ሥራዎች የበዙ ሊመስሉ ይችላል፡፡ በሌሎች አገሮች 



መመዘኛ ብንመለከተው ግን እንደዚህ ዓይነት ኮርፖሬሽኖች በብዛት አገሪቱ እንደሚያስፈልጓት 

ልንገነዘብ እንችላለን፤” በማለት ድርጅቱ ግዙፍ አለመሆኑን ተናግረዋል፡፡ ኮርፖሬሽኑ በጭራሽ 

የግል ዘርፉን ጉሮሮ እየዘጋ አይደለም፡፡ ከዚህ ይልቅ የመተባበርና አብሮ የማደግ መንፈስን መርህ 

አድርጎ እየሠራ መሆኑን፣ ይህም መንግሥት የጣለበት ኃላፊነት እንደሆነ ተናግረዋል፡፡ ኮርፖሬሽኑ 

ሊሠራቸው የማይገባቸውን በሙሉ ለግል ዘርፉ እያስተላለፈ መሆኑን አስረድተው፣ እስካሁን ባለው 

አፈጻጸም መሠረትም ከሠራዊቱ በክብር የተሰናበቱ ያቋቋማቸውን አነስተኛና ጥቃቅን፣ እንዲሁም 

በከፍተኛ ደረጃ ያሉ ኢንተርፕራይዞችን ጨምሮ 800 ያህል ድርጅቶች ጋር በአጋርነት አብሮ 

እየሠራ መሆኑን ተናግረዋል፡፡  

 

በተሽከርካሪ መገጣጠም ሥራ ላይ የግል ባለሀብቶች እየተሳተፉ በመሆኑ ለምን በተመሳሳይ ሥራ 

ኮርፖሬሽኑ መግባት አስፈለገው? የሚል ይዘት ያለው ጥያቄ ቀርቦላቸዋል፡፡ ኮርፖሬሽኑ 

ለትራንስፖርት አገልግሎት የሚውሉ አውቶብሶችን እንዲሁም ለኮንስትራክሽን ዘርፉ የሚጠቀሙ 

ተሽከርካሪዎችን እያመረቱ መሆኑን፣ በዚሁ ሥራ ውስጥ ኮርፖሬሽኑ የገባው የግሉ ዘርፍ በዚህ 

መስክ አለመግባቱን በመመልከት እንደሆነ ምላሽ ሰጥተዋል፡፡ “የት አሉ? አቅም ካላቸው እንኳን 

አውቶብስ መድፍ ማምረት ይችላሉ፤” በማለት ከግሉ ዘርፍ ጋር መወዳደር ተልዕኳቸው 

አለመሆኑን፣ ይልቁም ውድድሩ ከውጭ አገር ኩባንያዎች ጋር መሆኑን ጠቁመዋል፡፡ “እኛ 

ካልሠራነው አውሮፓ ወይም ቻይና መጥቶ ይሠራዋል… ይህን ለማስቀረት ነው ኮርፖሬሽኑ 

የተቋቋመው፤” በማለት አብራርተዋል፡፡ “የአውቶብስ ቦዲ ሥራን ከቅርብ ዓመታት በኋላ በማቆም 

ለግል ባለሀብቶች ይሰጣል፡፡ ይህንን ስንቀንስ ግን ሌላ ሥራ ለኮርፖሬሽኑ መምጣት አለበት፤” 

ብለዋል፡፡  

 



ድርድር 

ኮርፖሬሽኑ አገሪቱ ወደ ኢንዱስትሪ ለምታደርገው ሽግግር ምቹ መደላድልን መፍጠር ተልዕኮው 

እንደሆነ በተደጋጋሚ የሚያስረዱት ብርጋዴል ጄነራል ክንፈ፣ በመሆኑም ኮርፖሬሽኑ 

የሚያስገባቸው የማምረቻ መሣሪያዎችና ጥሬ ዕቃዎች በዓይነትም በመጠንም በርካታ እንደሆኑ 

ገልጸዋል፡፡ ነገር ግን መንግሥት በገቢ የማምረቻ መሣሪያዎች ላይ እንዲሁም በግብዓቶች ላይ 

የጣለው ታክስ ከፍተኛ መሆን ኮርፖሬሽኑን እየጎዳው በመሆኑ፣ መንግሥት በዚህ ላይ የፖሊሲ 

መፍትሔ ሊያመጣ እንደሚገባ ተናግረዋል፡፡ ይህንን የተመለከተ አንድ ሰነድ ለመንግሥት 

መቅረቡንና በአሁኑ ወቅት በጉዳዩ ላይ ውይይት እየተደረገ ነው ብለዋል፡፡ የኮርፖሬሽኑ በርካታ 

ሥራዎች ከኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን የሚያገናኙት በመሆኑ በህዳሴው ግድብ፣ 

በእንፋሎት ኃይልና በትራንስፎርመር ማምረት ሒደት ውስጥ የሚነሱ ማናቸውንም 

አለመግባባቶችን ለመፍታት የሚያስችሉ መድረኮች እንዳሉ ተናግረዋል፡፡ “ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ 

ነገር ግን ጤናማ የሆነ ግንኙነት እንጂ ጣት የመቀሳሰር አይደለም፤” ብለዋል፡፡  

 

“በዋናነት በአገሪቱ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ችግር የተፈጠረው በትራንስፎርመር ቢሆንም፣ 

በርካታ የተመረቱ ትራንስፎርመሮች ብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ እንደሚገኙ፣ ነገር ግን 

የኤሌክትሪክ ኮርፖሬሽን ትራንስፎርመሮቹን ራሱ የመትከል ፍላጎት አለው፡፡ ይህንን የተመለከተ 

ጥያቄ ለኮርፖሬሽኑ ቀርቦ ምላሽ በመጠባበቅ ላይ ነን፤” ሲሉ ተናግረዋል፡፡  

 

ከብረታ ብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ከ13 ሺሕ ሠራተኞቹ አብዛኞቹ የሠራዊቱ አባል 

በመሆናቸው ምክንያት፣ በየትኛው የሠራተኛ ሕግ ነው የሚተዳደሩት የሚል ጥያቄ ለጄነራሉ 

ተነስቶላቸው ነበር፡፡ ኮርፖሬሽኑ በተቋቋመበት አዋጅ መሠረት የልማት ድርጅት እንደመሆኑ 



መጠን፣ በአሠሪና ሠራተኛ አዋጅ ቁጥር 377/96 መተዳደር የግድ ይለዋል፡፡ ነገር ግን 

የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች ባህሪ ልዩ ጥንቃቄ የሚሻ ነው ብለዋል፡፡ “ሠራተኞቻችን የሠራዊት 

አባላት ብቻ ሳይሆኑ የታጠቁ ናቸው፤ በተጨማሪም መሣሪያ የሚያመርቱ ናቸው፤” ያሉት 

ብርጋዴር ጄነራሉ፣ በመሆኑም የመከላከያ ሠራዊት መተዳደሪያንና የሠራተኛ አዋጁን በማካተት 

መመርያ እየተዘጋጀ ነው በማለት አስረድተዋል፡፡ 
 


