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መግቢያ 

ሀገራችን በ2022ዓ.ም ኢትዮጵያን የአፌሪካ የብሌጽግና ተምሳላት ሇማዴረግ ሀገራዊ ራዕይ 

ተሰንቋሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የተሇያዩ ፖሉሲዎችና ስትራቴጂዎች ተቀርፀዉ ሇተግባራዊነታቸው 

ከፌተኛ ርብርብ በማዴረግ የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እዴገት ሇማስመዝገብ በየዘርፈ ጥረት 

እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ ይህንን የሌማት ጉዞ በስኬት ሇማጠናቀቅ የሚያስችለና ሇዕዴገት አመቺ 

የሆኑ ሁኔታዎች እንዱፇጠሩ የተዯረገ ሲሆን እቅደን ከማሳካት አኳያ ከፌተኛ ሃሊፉነት 

ከተጣሇባቸው የኢኮኖሚያዊ ሌማት ዘርፍች መካከሌ በዋናነት የኢንደስትሪ ሌማት ዘርፌ አንደ 

ነው፡፡  

የኢኮኖሚው የማምረት አቅም ሊይ ሇመዴረስ ቅሌጥፌና መጨመር እና አምራች ዘርፍችን 

በማጎሌበት በጥራት፣ በምርታማነትና ተወዲዲሪነት የሊቀ ዕዴገት ሇማምጣት እና  

የኢንደስትሪው ምርቶችና አገሌግልቶች በዓሇም አቀፌ ገበያ ሊይ በጥራትና በምርታማነት 

ተወዲዲሪ እንዱሆኑ ሇማስቻሌ በተዘረጋው የጥራት መሰረተ ሌማት መዋቅር ውስጥ ብሔራዊ 

የሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት አስፇሊጊውን ሚና የሚጫወት ሲሆን በዚህም ሇኢንደስትሪዎችንና 

ሇአገሌግልት ሰጪ ተቋማት የሚሰጠው የካሉብሬሽን አገሌግልት በምርትና አገሌግልት ጥራት 

እንዱያዴግ የራሱን አስተዋጽኦ በማበርከት በዓሇም አቀፌ ገበያ ሊይ በጥራትና በምርታማነት 

ተወዲዲሪ እንዱሆኑ የማስቻሌ ስራ እና የላልች አገሮች የተሻሇ አሰራሮችን ሌምድችን 

በመቅሰም፣ የኢንደስትሪዎችና የአገሌግልት ሰጪ ተቋማትን ፌሊጎትና ችግሮች በመረዲት 

አዲዱስ የአሇካክ መስኮች በመክፇት አገሌግልት በመስጠት ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

 

በላሊ በኩሌ አገሪቷ በምትፇሌገው በሳይንስ መሳሪያዎች ውጤታማ አገሌግልት እንዱሰጡ 

ሇማስቻሌ የቴክኒክ ስሌጠናና የምክር አገሌግልት እንዱሁም የህክምና፣ የኑክሉየር  የሌኬትና 

አናሉሲስ  የኤላክትሮሜካኒካሌ መሳሪያዎች የተከሊ ፣ ጥገና እና ዘመናዊ የሆነ አወጋገዴ 

ስርዓት በመዘርጋት አገሌግልት እየሰጠ ይገኛሌ፡፡  

 

የብሔራዊ ሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት የሁሇተኛው እዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ ዝግጅት ወቅት 

በዋናነት ከመንግስት የእቅዴ ዝግጅቱን አስመሌክቶ የተሊሇፇውን መመሪያ ሙለ በሙለ 

በሚያስተናግዴ መሌኩ፤ ሇኢንስቲትዩቱ እቅዴ ዝግጅት ግብዓት የሚሆኑ መረጃዎችን ሉሰጡ 

የሚችለ ተቋማትንና አዯረጃጀቶችን መሇየትና መረጃዎቹን የማሰባሰብ፤ ከዘርፈ ጋር ተዛማጅነት 
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ያሊቸውን ጉዲዮችንና የተሰበሳቡ የተሇያዩ ሰነድችን መተንተን፤ የብሄራዊ ሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት 

የሁሇተኛ እዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ (2008-2012) አፇጻጸምን በመተንተን፤ የጥራት 

መሰረተሌማት ስትራቴጂን በመቃኘት  የኢንስቲትዩቱን ጥንካሬ፣ ዴክመት፣ መሌካም አጋጣሚ 

እና ስጋትን የመተንተን ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ ስትራቴጂክ ዕቅደን ሲያዘጋጅ የውጤት ተኮር ሥርዓት (BSC) አግባብ የተከተሇ 

ሲሆን ይህም ተቋሙ የተሰጠውን ተሌዕኮ እንዱፇፅምና ተሌዕኮው መሳካቱን እንዱያረጋግጥ 

ያግዛሌ፣ ግሌጽና የተብራራ ተቋማዊ ራዕይንና ስትራቴጂን ሇማዘጋጀት ያስችሊሌ፣ እንዱሳኩ 

ከታቀደ ተቋማዊ ኢሊማዎች (Targets) በመነሳት ተቋማዊ አፇጻጸሙ ከስትራቴጂያዊ ዕቅዴ 

ጋር የሚያስተሳስሩ ዕይታዎችን (Perspectives) ሇይቶ ሇማውጣትና የተቋሙ አፇጻጸም 

ከእይታዎቹ አንጻር እንዱመዘን ሇማዴረግ ያስችሊሌ፣ተቋማዊ ራዕይ ሇማሳካት የሚነዯፈ 

ስትራቴጂያዊ ውጤቶችንና ግቦችን ስኬት ሇመመዘን የሚያገሇግለ ተስማሚ መሇኪያዎችን 

ሇይቶ ሇማስቀመጥና በጥቅም ሊይ ሇማዋሌ ያገሇግሊሌ፣ሁለም ሠራተኞች በተቋሙ የወዯፉት 

ስትራቴጂዎችና አካሄድች ሊይ እንዱያስቡና እንዱወያዩ ይረዲሌ፣በተቋሙ ሥራዎች፣ 

ስትራቴጂዎችና በጋራ ራዕይ መካከሌ ትስስርን ይፇጥራሌ፣በተቋሙ ጥብቅ ውስጣዊና ውጫዊ 

ግንኙነት እንዱዲብር ያዯርጋሌ፣ሇሊቁ ውጤቶች መገኘት በሰራተኞች ዘንዴ ቁርጠኝነትን 

ይፇጥራሌ፣በሠራተኞች የዕሇት ተዕሇት ሥራዎች፣ በተቋሙ አጠቃሊይ ዕይታ፣ ሉመጡ 

ከታሰቡ ውጤቶች እንዱሁም መሇኪያዎች ጋር ጥብቅ ትስስር እንዱኖር ይረዲሌ፣ በሠራተኞች 

ዘንዴ የባሇቤትነትንና የተጠያቂነትን ስሜትን ይፇጥራሌ፡፡ተቋሙም በተገሌጋዮቹ፣ በሠራተኞቹ፣ 

በስትራተጂዎቹና በውጤቶቹ ሊይ ሁሇንተናዊ ትኩረት እንዱሰጥ ያዯርገዋሌ፡፡ 

 

በዚሁም መሰረት በየዯረጃው አፇጻጸምን ሚዛናዊ በሆነ ዕይታ በምክንያት ፤ውጤትና ልጂክ 

አስተሳስሮ ሇመምራት እና የሚፇሇገውን ውጤት ከበጀት ጋር አጣጥሞ ሇመተግበር ይቻሌ 

ዘንዴ የሁሇተኛውን ዕ.ት.ዕ አፇጻጸም፣ ፣የትኩረት አቅጣጫዎች፣ ዋና ዋና ግቦች እና 

ማስፇጸሚያ ስትራቴጂዎች አካቶ የኢንስቲትዩቱ የ3ኛው ሰትራቴጂያዊ ዕቅዴ (2013-2017) 

ተዘጋጅቶ እንዯሚከተሇው ቀርቧሌ፡፡ 
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1. ቅዴመ ሁኔታ እና ስትራቴጂያዊ ትንተና 

1.1 የሀገሪቱ አጠቃሊይ ሁኔታ      

ኢትዮጵያ የአፌሪካ ቀንዴ ተብል በሚጠራው አካባቢ 30 - 150 ሰሜን እና 330 - 480 

ምስራቅ የምትገኝ አገር ስትሆን  አጠቃሊይ የቆዲ ስፊቷም 1.13 ሚሉዮን ካሬ ኪ.ሜ ነው፡፡ 

የበርካታ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች፣ ዓይነትና ብዙ ባህልች፣ ቋንቋና እምነቶች ያሊት 

ሲሆን  የህዝብ ብዛቷ ከ100 ሚሉዮን በሊይ እንዯሚሆን ይገመታሌ፡፡  

 

ፕሊንና ሌማት ኮሚሽን በ2011 በወጣ ሪፖርት መረጃ መሰረት  ባሇፈት ሶስት ዓመታት 

በአማካይ የተመዘገበው የ8.6 በመቶ ዕዴገት የዘሊቂ ሌማት ግቦችን ሇማሳካት ታዲጊ ሀገሮች 

እንዱያስመዘግቡ ከሚጠበቀው የ7 በመቶ አማካይ ዕዴገት ጋር ሲነፃፀር ከፌ ያሇ ቢሆንም 

በዕቅዴ ዘመኑ በአማካይ ከተቀመጠው የ11 በመቶ ዕዴገት ጋር ሲነፃፀር በ2.4 መቶኛ ነጥብ 

ዝቅ ያሇ ነው፡፡ የኢኮኖሚ ዕዴገቱ በታቀዯው ሌክ ያሌተፇፀመባቸው ምክንያቶች በ2008 በጀት 

ዓመት ተከስቶ የነበረው ዴርቅ ያስከተሇው ተፅዕኖ ፣ በተጨማሪም የወጪ ሸቀጦች የዓሇም 

የገበያ ዋጋ መውረዴ በወጪ ንግዴ ገቢያችን ሊይ ተፅኖ ማሳዯሩ እና በ2010 በጀት ዓመት እና 

ከዚያ በፉት ተከስቶ የነበረው ሀገራዊ አሇመረጋጋት ዋነኞቹ  ናቸው፡፡ በላሊ በኩሌ በ2010 

ከተመዘገበው 7.7 በመቶ የኢኮኖሚ ዕዴገት ጋር ተያይዞ የጠቅሊሊ የሀገር ውስጥ ምርት መጠን 

በጊዜው የገበያ ዋጋ በ2007 ከነበረበት ብር 1.2 ትሪሉዮን በ2010 ወዯ ብር 2.2 ትሪሉዮን 

አዴጓሌ፡፡ በዚህም የዜጎች የነፌስ ወከፌ ገቢ በ2007 ከነበረበት 693 የአሜሪካን ድሊር በ2010 

ወዯ 883 የአሜሪካን ድሊር ከፌ ብሎሌ፡፡ 

 

የዋጋ ንረት በተመሇከተ  በአገር አቀፌ የ12 ወራት ተንከባሊይ አማካይ የዋጋ ንረት ስላት 

መሠረት በሰኔ ወር 2010 ጠቅሊሊ የዋጋ ንረት 13.1 በመቶ ሲሆን የምግብና ምግብ ነክ 

ያሌሆኑ ሸቀጦች የዋጋ ንረትም በቅዯም ተከተሌ 16.5 በመቶ እና 9.2 በመቶ ሆኖ  

ተመዝግቧሌ፡፡ በአጠቃሊይ ባሇፈት ሦስት ዓመታት የሀገሪቱ ኢኮኖሚ በአማካይ በ8.6 በመቶ 

በማዯግ ፇጣን እዴገት ያስመዘገበ ቢሆንም በኢኮኖሚ ውስጥ መዋቅራዊ ሇውጥ ሇማምጣት 

የታቀዯው ዕቅዴ አዝጋሚ እንዯነበር መገንዘብ ይቻሊሌ፡፡ 
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የኢንደስትሪ ዘርፌ አፇፃፀም በተመሇከተ የማኑፊክቸሪንግ ተጨማሪ እሴት ዕዴገት በ2010  

5.5 በመቶ (ዝቅተኛ) ዕዴገት ተመዝግበዋሌ፡፡ ሇዚህም አንዲንዴ የማኑፊክቸሪንግ ምርቶች 

የግብዓት ምርቶች ጥራት መቀነስና በዓሇም ገበያ ተወዲዲሪ ሆኖ አሇመገኘት የመሳሰለት 

ችግሮች ይገኙባቸዋሌ፡፡  የመካከሇኛና ከፌተኛ ማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ የወጪ ንግዴ ገቢ 

በ2007 ከነበረበት 376.9 ሚሉዮን ድሊር በ2010  443.82 ሚሉዮን ብቻ ነበር፡፡ የማኑፊክቸሪግ 

ኢንደስትሪ የፇጠረው የሥራ ዕዴሌን በተመሇከተ ከኢንደስትሪ ሚ/ር በቀረበው መረጃ  

መሠረት በመካከሇኛ እና በከፌተኛ የማኑፊክቸሪንግ ዘርፌ በጨርቃጨርቅ ሇ14.7 ሺህ ዜጎች፣ 

በብረታ ብረት እና ኢንጅነሪንግ ዘርፌ ሇ2.2 ሺህ ዜጎች፣ በሥጋ እና የሥጋ ውጤቶች ሇ2.8 

ሺህ ዜጎች፣ በምግብ፣ መጠጥና ፊርማሲዩቲካሌ ዘርፌ ሇ46.5 ሺህ ዜጎች እና በኬሚካሌ እና 

ኮንስትራክሽን ሇ8.8 ሺህ ዜጎች የሥራ ዕዴሌ ተፇጥሯሌ፡፡   

  

መንግስት የዘርፈን ሌማት ሇማሳዯግና የግሌ ባሇሀብቱን ተሳትፍ ሇመጨመር በርካታ የዴጋፌ 

ሥራዎችንና የኢንደስትሪ ፓርኮች ግንባታዎችን ሲያከናውን ቆይቷሌ፡፡ ይሁን እንጂ 

በአጠቃሊይ ሲታይ የባሇፈት ሶስት ዓመታት የማኑፊክቸሪንግ ዘርፌ አፇፃፀም ዝቅተኛ በመሆኑ 

ከማኑፊክቸሪንግ ምርት ወጪ ንግዴን በ2012 መጨረሻ ወዯ 3.6 ቢሉዮን የአሜሪካን ድሊር 

ሇማሳዯግ የተጣሇውን ግብ ሇማሳካት አዲጋች ይሆናሌ፡  

 

የከፌተኛ ትምህርት ተዯራሽነትን ከማሳዯግ አንፃር ከነባር ዩንቨርስቲዎች በተጨማሪ 11 አዲዱስ 

ዩኒቨርሲቲዎች የመጀመሪያ ምዕራፌ (phase) ግንባታ ተጠናቆ ወዯ ሥራ እንዱገቡ በመዯረጉ 

የመንግስት የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ብዛት ወዯ 46 ማዯግ ችሎሌ፡፡ 125 የሚዯርሱ የግሌ 

ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በሥራ ሊይ እንዯሚገኙ ይታወቃሌ፡፡ በአጠቃሊይ በትምህርት ዘርፌ 

የእስካሁኑ አፇጻጸም እንዯሚያመሇክተው ከትምህርት ተዯራሽነት አንፃር ጥሩ አፇፃፀም የተገኘ 

ቢሆንም የትምህርት ጥራትን ሇማረጋገጥ ትኩረት ሰጥቶ መሥራት እንዯሚገባ መረጃዎቹ 

ይጠቁማለ፡፡ ይህም ሀገሪቱ የተማረ የሰው ሀይሌ ሇማፌራትና የተሇያዩ ምርምሮችን በማዴረግ 

ኢኮኖሚው 

ን ሇመዯገፌ ሇዘርፈ የምታዯርገውን ቁርጠኝነት በግሌጽ የሚያሳይ ነው፡፡  

 

ኢኮኖሚው ፇጣን ዕዴገት አስመዝግቧሌ ሲባሌ፤ ከምርት መጠን መጨመርና ከአገሌግልት 

ጥራትና መጠን መስፊፊት በተጨማሪ መሰረተ ሌማትና ማህበራዊ አገሌግልቶችን (ትምህርትና 



6 

 

ጤና )ማስፊፊት መቻለ፣ ኢኮኖሚውን በመምራትና በማስተዲዯር ሂዯት ሌማታዊ 

ባሇሀብቶችን፣ ህዝቡንና፣ መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶችን የማስተባበር የማቀናጀትና ሇጋራ 

ስኬት እንዱረባረቡ ማዴረግ መቻለ ፣ የሀገር ውስጥ ሀብትን የማሰባሰብና በሃገር ውስጥ አቅም 

ሰፊፉ የሌማት ሥራዎችን የማከናወን አቅም እየዲበረ መምጣቱ፤ ሇመሌካም አስተዲዯርና 

ዳሞክራሳዊ ሥርዓት ግንባታ መሰረት የጣለ ውጤቶች መኖራቸው  የሚጠቀሱ ሲሆን ፤ 

ይህም ሀገሪቱ ከግብርና መር ኢኮኖሚ ወዯ ኢንደስትሪ መር ኢኮኖሚ ሇመሸጋገር 

በምታዯርገው ጉዞ ምቹ ሁኔታ እየፇጠረ ይገኛሌ፡፡ ይሁንና ጠንካራ የቴክኖልጂ አቅም 

እስካሌተገነባ ዴረስ የሀገሪቱ የኢኮኖሚ ዕዴገት በዘሊቂነት ሉቀጥሌ አይችሌም፡፡  

 

1.2 ብሔራዊ የሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት ገጽታ 

1.2.1 አመሰራረት  

   ሥነ-ሌክ ስሇ ሌኬት የሚያጠና ሳይንስ ሲሆን በሶስት ዋና ዋና ክፌልች ማሇትም በሳይንሳዊ 

፤ በኢንደስትሪያዊ እና በህጋዊ ስነ-ሌክ ይከፇሊሌ፡፡ በአንዴ ሃገር ውስጥ ጠንካራ ብሄራዊ 

የአሇካክ ስርዓት ሇመመስረት ሶስቱም የስነ-ሌክ ክፌልች በተሟሊና በተቀናጀ ሁኔታ 

መተግበር አሇባቸው፡፡ ስነ-ሌክ የብሄራዊ የጥራት መሰረተ-መዋቅር አንደ አካሌ ሲሆን 

ሇላልች የጥራት መሰረተ-መዋቅር አካሊት ማሇትም ሇፌተሻ፤ ሇኢንስፔክሽንና ሇሰርተፌኬሽን 

አገሌግልት የሚውለ የመሇኪያ መሳሪያዎችን ካሉብሬሽን አገሌግልት በመስጠት ብሄራዊና 

ዓሇም ዓቀፊዊ የዕርከን ተዋረዲቸውን እንዱጠብቁ ያዯርጋሌ፡፡ 

  ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ  በሳይንስና ቴክኖልጂ ሚኒስቴር በተጠናው የመሰረታዊ ስራ ሂዯት 

ሇውጥ ጥናት ውጤትና በመንግስት በጸዯቀው የጥራት መሰረተ-መዋቅር ስትራቴጂ መሰረት 

ብሄራዊ የሥነ-ሌክ ኢንስቲቲዩት እንዱቋቋም በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ  የካቲት 3 ቀን 2003 

ዓ.ም በሚኒስትሮች ም/ቤት ዯንብ ቁጥር 194/2003 ብሄራዊ ሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩቱ 

ተቋቁሟሌ፡፡ 

  በዚህም መሰረት በተሇያዩ ተቋማት ይሰሩ የነበሩ ስራዎች ማሇትም ከቀዴሞው የኢትዮጵያ 

የጥራትና የዯረጃዎች ባሇስሌጣን የሥነ-ሌክ ስራዎችን ፤ ከኢትዮጵያ የጨረራ መከሊከያ 

ባሇስሌጣን የጨረራ ሌኬቶች ትስስር የመጠበቅ ስራ እና  የጨረራ  ሌኬትና ካሉብሬሽን 

አገሌግልት ስራ እንዱሁም በኢትዮጵያ ብሄራዊ የሳይንስ መሳሪያዎች ማዕከሌ ይሰራ 

የነበረውን የሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና ፤ ስሌጠናና የምክር አገሌግልት ከተጠቀሱት 
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ተግባራት ጋር ተስተጋብረው  በብሄራዊ የስነ-ሌክ ኢንስቲትዩት ዓሊማ ፤ ስሌጣንና ተግባር 

ተካተዋሌ፡፡   

 
1.3.2 አዯረጃጀትና የሰው ሃይሌ 

የብሔራዊ ስነ-ሌክ ኢንስቲትዩት የሰራ ሂዯት አዯረጃጀት በአራት ዋና የስራ ሂዯቶች እና ዘጠኝ 

ዯጋፉ የስራ ሂዯቶች እንዱሁም በሰባት ቅርንጫፌ የካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች እንዱኖሩት ተዯርጎ  

የተዯራጀ ነው፡፡ ኢንስቲትዩቱ በሀገሪቱ ሇሚገኙ ኢንደስትሪዎች፣ አገሌግልት ሰጪዎች፣ ዯንብ 

አስፇጻሚ አካሊት እንዱሁም ሇህብረተሰቡ መስጠት የሚገባውን አገሌግልት ሇመስጠት 

የሚያስችሌ አዯረጃጀት የመሰረታዊ የስራ ሂዯት ጥናቶችን መሰረት በማዴረግ ተቀርጿሌ፡፡ 

በአጠቃሊይ ኢንስቲትዩቱ በሙለ አቅሙ ሇመስራት 507 ሰራተኞች ማሇትም 277 

ፕሮፋሽናሌና 230 ዴጋፌ ሰጪ ሰራተኞች  እንዯሚያስፇሌግ በመሰረታዊ የስራ ሂዯት ጥናት 

ሰነዴ ተካቷሌ፡፡ ይሁንና የአንዴ ተቋም የሥራ አመራር ትኩረት ከሚሰጣቸዉ የእዴገትና 

የመሻሻሌ አቅጣጫዎች ዉስጥ ተቋሙ ዓሊማዎቹን ሇማሳካት የሚያስችሌ ሇሇዉጥ ዝግጁነት 

ተግባራቶችን ዉጤታማ የሚያዯርግ አዯረጃጀት መፌጠር ዋና በመሆኑ ኢንስቲትዩቱ 

ሇተከታታይ ሇዉጥና ዕዴገት ምቹ አዯረጃጀት ከመፌጠር ፣የአገሪቱን ፇጣን ዕዴገት የሇዉጥ 

ጉዞ ከማሳካት የአገሌግልት ጥራት ከማስጠበቅ አኳያ ሇጥናትና ምርምር ተገቢዉን ትኩረት 

ሇመስጠት እንዱሁም በተቻሇ አቅም ሇተገሌጋዩ ተገቢዉን አገሌግልት በብቃት ሇማዲረስ አሁን 

እየተመራበት ያሇዉንና መሆን የሚገባዉን አዯረጃጀት በመገምገምና የነባሩን የአዯረጃጀት 

ችግሮች በማቃሇሌ ወዯ ሚቀጥሇዉ የዕዴገት ከፌታ ሇማስቀመጥ የሚያስችሌ የማዋቅር ማሻሻያ 

ማዴረግ አስፇሊጊ ሆኖ በመገኘቱ አዯረጃጀቱ ተጠንቶ ሇሚመሇከተው አካሌ ተሌኳሌ፡፡  በአሁኑ 

ጊዜ 229 ( ሴ=84 ወ=145 ) ሰራተኞች ሲኖሩት ከዚህ ውስጥ 37 % ሴት ሠራተኞች፣ 63 % 

ወንዴ ሰራተኞች ናቸው፡፡ 
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2. የ 2003-2007  የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ አፇጻጸም ትንተና 

2.1 የእዴገትና ትራንስፍርሜሽን እቅዴ አፇፃፀም 

 የአገሪቱን ብሄራዊ የመሇኪያ ስታንዲርድችና የተመሰከረሊቸውን የማመሳከሪያ ስረቶች ከ ዓሇም 

ዓቀፌ የመሇኪያ ስታንዲርድች ጋር ሇማመሳከር፤ ሇመጠበቅና ሇማሰራጨት የሚያስችሌ 

የአሰራር ሥርዓት የመዘርጋትና የመተግበር ዓሊማ ይዞ የተነሳው ብሄራዊ የሥነ-ሌክ 

ኢንስቲትዩት ይህንን ዓሊማ ሇማሳካት ብሄራዊ የመሇኪያ ስታንዲርድችን የመወሰንና የመጠበቅ 

እንዱሁም የማሻሻሌ ተግባራት ማከናወን ይጠበቅበታሌ፡፡ ከዚህ አንጻር ኢንስቲትዩቱ ከ 

2008-20012  የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዘመን ብሄራዊ የመጀመሪያ ዯረጃ ስታንዲርድች 

ወሰን ሽፊን በ 2008 ዓ.ም ከነበረበት 64%  በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ወዯ 77% 

አዴጓሌ፡፡ በዚህም መሰረት በ torque፣ በhardness ፣የ Humidity ካሉብሬሽን እና በጠጣር 

እፌጋት /Solid Density/ አሇካክ መስክ አዲዱስ የካሉብሬሽን አገሌግልቶች መስጠት 

ተጀምሯሌ፡፡ 

 

  

የወሰን 

ማስፊት 

  

የእቅዴ ዘመን 

2007 መነሻ 2008 2009 2010 2011 2012 

ዴም

ር 

የታቀዯዉ 

64.3 

  

67 77 87 97 100 100 

የተከናወነዉ 66.3 73.4 76 77 

               

77 77 

 

 

የተገሌጋይ ዕይታ 
 የመንግስት ክንፌ አዯረጃጀትን ማጠናከር በተመሇከተ በተቋማችን በሲቪሌ ሰርቪስ 

ማንዋለ መሰረት አራቱም አዯረጃጀቶች ማሇትም አንዴ የስራ አመራር ፍረም፤ 12 

የስራ ሂዯት ፍረም፤ 6 የትራንስፍርሜሽን ፍረም እና በ 34 (የ1ሇ 5 ሇእያንዲንደ 

ስያሜ የተሰጣቸው) የሇውጥ ቡዴኖች በጠቅሊሊ  229 ( ሴ=84 ወ=145 )  አባሊት 
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ያለት የሇውጥ ቡዴኖች ተዯራጅተው ተጠናክሮ  የቀጠሇ ሲሆን በየዯዯጃው የውል 

ግምገማ እና ግብረ መሌስ ተሰጥቷሌ፡፡ 

 የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀትን ማጠናከርን በተመሇከተ የተቋሙንና ከተመረጡ የህዝብ ክንፌ 

አካሊት (የኢትዮጵያ ቤተ ሙከራዎች ማህበር ፣የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን የስራ 

ተቋራጭ ማህበር፣ የኢትዮጵያ የህክምና ሊቦራቶሮች ማህበር፣ የባዮሜዱካሌ 

መሏንዱሶችና ቴክኖልጂስቶች ማህበር እና የአዱስ አበባ የግሌ ጤና ተቋማት አሰሪዎች 

ማህበር) ጋር የጋራ ዕቅዴ በማዘጋጀት ሇማህበሩ ባሇሙያዎች ስሌጠናዎችን በመስጠት  

ተግባራዊ በመዯረግ ሊይ ነው፡፡ 

 መሌካም አስተዲዯርን ማጎሌበትን በተመሇከተ  አገሌግልቶች  ቅሌጥፌናና ፌትሀዊነት 

ከማሳዯግ አንጻር በተቋሙ የሚሰጠውን አገሌግልት በዜጎች ቻርተር በተቀመጠው 

ስታንዲርዴ መሰረት መከናወኑን በማረጋገጥ በየሁሇት ዓመቱ የዜጎች ቻርተሩን 

በመሻሻሌ ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡  

 የኪራይ ሰብሳቢ ምንጮችን ማዴረቅ በተመሇከተ በኢንስቲትዩቱ በተዘጋጀው የተቀናጀ 

ሙስናን የመከሊከሌ ስትራቴጂ መሠረት የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮችን በመሇየት 

የማዴረቂያ አሰራር ሥርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ የሥራ ሰዓት 

መሸራረፌ ሇማስቀረት ቫዮሜትሪክ ሲስተም እየተተገበረ ይገኛሌ፤ የዯረጃ ዕዴገትና 

ስሌጠና በመመሪያው መሠረት እየተተገበረ ይገኛሌ፤ የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፌኬት 

መስጠት በኮሚቴ እንዱሰራ ተዯርጓሌ፤ ነዲጅን በተመሇከተ  የተሽከርካሪዎች በአንዴ 

ሉትር ነዲጅ  የሚጓዙበት ኪል ሜትር በማስጠናት  በስታንዲርዴ እንዱጠቀሙ 

ተዯርጓሌ፤ የመኪና ጥገና በተመሇከተ በግሌጽ ጨረታ አውትሶርስ አዴርጎ በማሰራት 

የአሰራር ስርዓት ተዘርግቶ እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም የሀብት ማስመዝገብና 

ግንዛቤ ማስጨበጫ ሥሌጠና እና ሇአዲዱስ ሰራተኞች  የሀብት ማስመዝገብና ሁሇት 

ዓመት ሇሞሊቸው ነባር ሰራተኞች እንዱያዴሱ የማዴረግ ስራ  ተሰርቷሌ፡፡ 

 ሴክተር ዘሇሌ ተግባራትን በተመሇከተ ሇእናቶችና ህጻናት ሞት ሇመቀነስ የሚያግዝ 

የመዴሃኒት ማቆያ የቀዝቃዛ ሰንሰሇት የጥገና ስሌጠና በአፊር አርብቶ አዯሮች አካባቢ 

መሀመዴ አክላ ሆስፒታሌ እና  ሇ24 ቴኪኒሻኖችና መሏንዱሶች የቀዝቃዛ ሰንሰሇት 

ጥገና ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡  ሇሶማላ ክሌሌ አርብቶ አዯር ሊብራቶሪ፣ ሇያቤል እንስሳ 

ጤና ማእከሌ፣ ሇሰው ሰራሽ አካሌ ዴርጅት እና ሇጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የሳይንስ 

መሳሪያዎች ጥገና ዴጋፌ ተሰጥቷሌ፡፡  
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 የሴቶች የውሳኔ ሰጪነት ተሳትፍን ሇማሳዯግ ሇሴት ሠራተኞች የስርዓተ ጾታ ማካተት 

እና በአመራር ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም በአዲማ 

ሣይንስና ቴክኖልጂ ዩኒቨርሲቲ ሴቶች ህፃናትና ወጣቶች ዲይሬክቶሬት የሌምዴ 

ሌውውጥ ተዯርጓሌ፡፡ በተጨማሪም ሇአራቱ የጥራት መሠረተ ሌማት ተቋማት 

የህፃናት ማቆያ ህንፃ እየተገነባ የሚገኝ ሲሆን አስፇሊጊ የሆኑ ቀሪ ቁሣቁሶችን 

ሇማሟሊት  የጋራ ፕሮፖዛሌ ተዘጋጅቶ በሂዯት ሊይ ነው፡፡  እንዱሁም በሴቶች 

ሕፃናትና ወጣቶች ሚኒስቴር አስተባባሪነት ከሰራተኛው የፅዲት ዕቃዎችና አሌባሳት 

በማሰባሰብ በአዱስ አበባ በከተማ ሇሚገኙ የተሇያዩ የህፃናት ማሳዯጊያዎች  ዴጋፌ 

ተዯርጓሌ፡፡   

 ኤች አይቪ ቫይረስ በዯማቸው ውስጥ ሇሚገኙ የተቋሙ ሰራተኞች እና ወሊጅ ሊጡ  

ሕፃናት  በየወሩ ከሠራተኛው ዯመወዝ በመሰብሰብ የገንዘብ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ 

በተጨማሪም በቆሼ በዯረሰው አዯጋ ምክንያት ከሠራተኛው በመሰብሰብ የገንዘብ ዴጋፌ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 የአሇካክ ወሰኖችን ከማሳዯግ አንጻር በ2008 በጀት ዓመት መጀመሪያ ከነበረበት 64.3% 

በ2012 በጀት ዓመት 100% ሇማሳዯግ ታቅድ ወዯ 77% አዴጓሌ፡፡ በ torque፣ 

በhardness ፣የ Humidity ካሉብሬሽን እና በጠጣር እፌጋት /Solid Density/ አሇካክ 

መስክ አዲዱስ የካሉብሬሽን አገሌግልቶች መስጠት ተጀምሯሌ፡፡ 

 ዓሇም አቀፌ ዕርከን ተዋረዴ ትስስር በተመሇከተ በውስጥ እና በተንቀሳቃሽ ሊብራቶር 

እንዱሁም በመስክ አገሌግልት በይዘት ፣ በግፉት፣ ግዝፇት፣ ኤላክትሪካሌ፣ሙቀት 

እና ሚዛን አሊካክ መስኮች ዓሇም አቀፌ የእርከን ተዋረዴ ትስስር የማስጠበቅ ስራ 

ተከናውኗሌ ፡፡ 

 በአዲዱስ የአሇካክ መስኮች ዓሇም አቀፌ ዕውቅና ማግኘትን በተመሇከተ በመስክ በሚዛን 

አሇካክ  እንዱሁም በተንቀሳቃሽ ካሉብሬሽን ሊብራቶር በይዘት፣ በግዝፇት፣ በግፉትና 

በሙቀት አሇካክ መስክ በጀርመን (DAKKS) ዓሇም ዓቀፌ ዕውቅና ሠርተፌኬት 

ተገኝቷሌ፡፡ 

 በISO/IEC 17025 መሰረት ዓሇም አቀፌ ዕውቅና የተገኘባቸውን 10 የአሇካክ መስኮች 

ሇማስቀጠሌ ታቅድ በ2009 በጀት ዓመት በተዯረገ የዴጋሚ አክሪዱቴሽን ግምገማ 

በዋናው መ/ቤት ሊቦራቶሮች ማሇትም በኤላክትሪካሌ ፣ በግዝፇት ፣ በሙቀት፣በይዘት 



11 

 

፣በግፉት፣በመስክ በሚዛንና ሙቀት አሊካክ ፤ በተንቀሳቃሽ ካሉብሬሽን ሊብራቶር 

በይዘት ፣በግዝፇት ፣በግፉትና በሙቀት አሇካክ መስክ የተገኘውን እውቅና ማስቀጠሌ 

ተችሎሌ፡፡  

 የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራሞችን ተግባራዊ ማዴረግ በተመሇከተ  በአዲማ፣ በሏዋሳ 

በአርሲ ዞን፣ በዴሬዯዋ፣ በአሰሊ እና በቢሸፌቱ   ከተማ ተሳታፉዎች የካሉብሬሽን 

ሰርተፉኬቶች አጠቃቀም ፣ በስራ ሊይ ያለ መሇኪያና መቆጣጠሪያ መሳሪያዎች አሰራር 

ብቃት የውስጥ ክትትሌ፣ የካሉብሬሽን የውስጥ ሰላዲ የመወሰን ፣ የካሉብሬሽን 

አገሌግልት ብቃት መገምገሚያዎች፣ የካሉብሬሽን አገሌግልት ተፇሊጊ ባህሪያት ዝግጅት 

እና የመሇኪያ መሳሪያዎች ጥራትና አሰራር ብቃት አመሇካከቶች ሊይ  ሇካሉብሬሽን 

ተጠቃሚዎች፣ ሇአምራችና አገሌግልት ሰጪ ኢንደስትሪዎች ሇጋዜጠኞች  የግንዛቤ 

ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ በተጨማሪም ሇሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት ሇንግዴና 

ኢንደስትሪ ቋሚ ኮሚቴ በተገኙበት የብሔራዊ ሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት ተግባር እና 

ኃሊፉነት ሊይ ሇ403 ተሳታፉዎች በተገኙበት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

እንዱሁም የዓሇም ሥነ-ሌክ ቀን በዓሌን ምክንያት በማዴረግ ወርክሾፕ ተዘጋጅቷሌ፡፡     
 
የህትመት ውጤቶች በተመሇከተ መጽሄት ፣የውስጥ ዜና የያዘ ጋዜጣና ብሮሸሮች 

ተዘጋጅቶ ተሠራጭቷሌ፡፡ የዓሇም የሥነ-ሌክ ቀንን ሇማክበር 300 ቲሸርቶች ፣300 

ኮፌያዎች፣ 300 እስክርቢቶዎች እና 1000 ኮፒ ማስታወሻ ዯብተር በማሳተም 

ተሰራጭቷሌ ፡፡ አስፇሊጊ የሆኑ ባነሮች ታትመው ጥቅም ሊይ ውሇዋሌ በተጨማሪም 

የ2010 የዓሇም የሥነ-ሌክ ቀን በዓሌ 125 ፖስተሮችና 6 ባነሮች በአማርኛና 

በእንግሉዘኛ ታትመው ሥራ ሊይ ውሇዋሌ፡፡ 

 

 ቅንጅታዊ አሰራርን ማሻሻሌ በተመሇከተ  በቅንጅት የሚሰራባቸውን   ተቋማት 

ተሇይተዋሌ፡፡ የቆዲ፣የጨርቃ ጨርቅ እና የብረታ ብረት ኢንደስትሪ ሌማት  

ኢንስቲትዩቶች፣ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት፣  የፋዯራሌ ንግዴ 

ሚኒስቴር፣ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ፣ ክሌሌ ንግዴ ቢሮዎች ፣ ዴሬዯዋ ዩኒቨርስቲ፣ 

ጅማ ዩኒቨርስቲ ፣ አዱስ አበባ ሳይንስና ቴክኖልጂ  ዩኒቨርስቲ ፣አዲማ ሳይንስና 

ቴክኖልጂ ዩኒቨርስቲ ፣ አዱስ አበባ ተግባረ ዕዴ  ኮላጅ፣ በብረታ ብረት እና 

ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን  የቃሉቲ ኢንጂነሪግ  ማእከሌ፤ የትግራይ ሳይንስና ቴክኖልጂ 
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ኤጀንሲ፤ ምስራቅ ቴክኒክና ሙያ ኮላጅ፤ ሰሊም  ቴክኒክና ሙያ ኮላጅ እና ኮይካ ሆፕ 

ቴክኒክና ሙያ ኮላጅ፣ የኢትዮጵያ የምግብ የመዴሃኒትና የጤና እንክብካቤ አስተዲዯርና  

ቁጥጥር ባሇስሌጣን እንዱሁም የጥራት መሰረተ ሌማት ተቋማት ናቸው፡፡  

 
  በቅንጅት የተሰሩ ስራዎች  

 ከንግዴና ኢንደስትሪ ሚ/ር ጋር  
 በሳይንስ መሳሪያዎች ተከሊ ኮሚሽኒንግና ጥገና ሊይ የብቃት ማረጋገጫ 

በመስጠት በጋራ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 
 በብቃት ማረጋገጥ ተግባራት ሊይ የሚነሱ ጉዲዮች የማማከር አገሌግልት 

ተሰጥቷሌ፡፡ 
 ብቃት ማረጋገጥ ሊይ ሇማሻሻያ የሚጠቅሙ ግብአቶችን /አስተያየቶችን/ 

በማቅረብ በኩሌ እየተሰራ ይገኛሌ፡፡ 
 በንግዴ ፇቃዴ መስጫ መዯቦች መመሪያን ሇመከሇስ የሚያስችሌ ኢንስቲትዩቱ 

ካጋጠሙት ተግባራት ጋር በማዛመዴ ግብአት ተሰጥቷሌ፡፡ 
 

 የኢትዮጵያ ተስማሚነት ምዘና ዴርጅት 
 በዓሇም ባንክ ፕሮጀክት የሚገነባ የኬሚካሌ ሥነ- ሌክ አቅም ግንባታ መረጃ 

ፌሊጎት ሊይ በጋራ ተሰርቷሌ፡፡ 
 በጨረር አሇካክ ዘርፌ ተቋርጦ የነበረ ስራ ሊይ ችግሮችን ሇመፌታት በጋራ 

ውጤታማ ስራ የተከናወነ ሲሆን አገሌግልት መጀመር ተችሎሌ ፡፡  
የኢትዮጵያ የቆዲና ቆዲ ውጤቶች ሌማት ኢንስቲትዩት  
  በኢንስቲትዩቱ  በዓሇም ባንክ ፕሮጀክት የሚገነባ የኬሚካሌ ስነ ሌክ አቅም  

በተሇይም በቆዲ ውጤቶች ጥራት ሊይ አቅም  ግንባታ መረጃ ፌሊጎት ሊይ በጋራ 
ተሰርቷሌ፡፡ 

 በከፌተኛ ባሇሙያ  የፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት ሇማዴረግ TOR  ተዘጋጅቷሌ፡፡  
የጨርቃ ጨርቅ ሌማት ኢንስቲትዩት  

 በኢንስቲትዩቱ  በዓሇም ባንክ ፕሮጀክት የሚገነባ የኬሚካሌ ስነ ሌክ አቅም  
በተሇይም በጨርቃጨርቅ  ውጤቶች ጥራት ሊይ አቅም  ግንባታ መረጃ ፌሊጎት 
ሊይ በጋራ ተሰርቷሌ፡፡ 

የግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት 
 ሇኢንስቲትዩቱ የውስጥ የካሉብሬሽን አቅም ሇመገንባት የሚያስችሌ ሰነዴ 

ተዘጋጅቶ የተሊከ ሲሆን  የካሉብሬሽን አገሌግልትም ተሰጥቷሌ፡፡  
 የሳይንስ መሣሪያዎች የቴክኒክ አገሌግልቶችና አስተዲዯር ስራዎችን የሚሰሩ 

አካሊት በየተቋማቱ በሚቋቋሙበት እና በቴክኒሻኖችና መሀንዱሶች የክህልት 
ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 
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ብሄራዊ የእንስሳት ጤና ምርመራና ጥናት ማዕከሌ 

 ሇማእከለ የካሉብሬሽን አገሌግልት ከመስጠት ባሇፇ የውስጥ  የካሉብሬሽን 
ሊቦራቶር ሇማቋቋም የሚያስችሌ ሰነዴ ተዘጋጅቷሌ፡፡ በተጨማሪም የጥገና ቤተ 
ሙከራ ሇማሰራት ኢንጂነሪንግ ዱዛይን ግብዓት የሚሆኑ አስፇሊጊ መረጃዎች 
የተዘጋጀ ሲሆን በመቀናጀትም የአገሌግልት ወሰን ሇማስፊት የሚያስችሌ 
የፌሊጏት ዲሰሳ ጥናት ተዯርጓሌ፡፡ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር 
 የህክምና መሳሪያዎችን አስመሌክቶ በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባቋቋመው የቴክኒክ 

ቡዴን አባሌ በመሆን ስትራቴጂካዊ ሰነዴ ዝግጅት ተከናውኗሌ 
 በስራ ሊይ ሊለ የባዮሜዱካሌ መሀንዱሶች እና ቴክኒሻኖች ክህልትን ሇማጎሌበት 

ከአዱስ አበባ ጤና ቢሮ ጋር እና ክሉንተን ሄሌዝ አክሰስ ኢንሼቲቭ (CHAI) 
ከመሳሰለት ተባባሪዎች ጋር በመሆን ተግባር ተኮር ስሌጠናዎች ተሰጥተዋሌ፡፡ 

የኢ.ፋ.ዱ.ሪ   ንግዴ ሚኒስቴር 
 የባሇሙያ ስሌጠና ፣የሙያዊ ዴጋፌ እና የመሳሪያ ዝርዝር ባህርያት 

(ስፔስፉኬሽ) በጋራ ተዘጋጅቷሌ፡፡ የባሇ ዴርሻ አካሊት መዴረክ ሊይ ማብራሪያ 
በጋራ ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም  የብቃት ማረጋገጥ መዯቦች ሇማሻሻሌ የማሻሻያ 
ሀሳብ  ቀርቧሌ፡፡ 

ከኢትዮጵያ ከመጠባበቂያ እህሌ ክምችት ዴርጅት 
 የውስጥ የካሉብሬሽን አቅም ሇመገንባት ሚያስችሌ ሰነዴ ተዘጋጅቷሌ ፤በተዘጋጀ 

ሰነዴ መሰረት የመሳሪያ ዝርዝር ባህርይ በጋራ ተዘጋጅቷሌ ፤የባሇሙያዎች 
ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 
 

 ከአዱስ አበባ ተግባረ ዕዴ ቴክኒክ እና ሙያ ኮላጅ  
 ሇ22 የሶስተኛ ዓመት የህጋዊ ስነ ሌክ ተመራቂ ተማሪዎች የ2 ወር የተግባር 

ሌምምዴ   (ኢንተርንሽፕ) ተሰጥቷሌ፡፡  
 

የእንስሳት እና አሳ ሀብት ሚኒስቴር  
 ወዯ ውጭ ሀገር ሇሚሊኩ ቁም ከብቶች የሚያገሇግለ ሚዛኖች በቅንጅት የቴክኒክ 

ዝርዝር ባህሪይ ተዘጋጅቷሌ፡፡ 
የኢ.ፉ.ዴ.ሪ ብረታብረት እና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን 
 በይዘት አሇካክ መስክ አገሌግልት መስጠት እንዱችለ የሚያስፇሌጉ መሳሪያዎች 

ቴክኒክ ዝርዝር ባህርይ በቅንጅት ተዘጋጅቷሌ፡፡ 
  

የኢንዯስትሪ ግብዓት አቅራቢ ዴርጅት  
 በተሇያዩ ክሌልች ሇሚገኙ የጨው መጋዘኖች የሚያገሇግለ ሚዛኖች ዝርዝር 

ባህርይ በቅንጅት ተዘጋጅቷሌ፡፡                             
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 ከጅማ ዩኒቨርሲቲ የቴክኖልጂ ኢንስቲትዩት ጋር በባዮሜዱካሌ ኢንጅነሪንግ 

ትምህርትና ስሌጠና ጋር በተያያዘ በተፇረመው መግባቢያ ስምምነት መሰረት 

ሥራዎች እየተሰሩ ሲሆን 8 አስተማሪዎችም በኢንስቲትዩቱ ጉብኝት 

አዴርገዋሌ፡፡ 

 ከኢትዮጵያ የዯረጃዎች ኤጀንሲ ጋር በህክምና መሳሪያዎች ዯረጃዎች ዝግጅት 

ቴክኒካሌ ኮሚቴ ውስጥ ተሳትፍ እየተዯረገ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም  በIso/TC 

213 International mirror committee working group (WG) Poland አገር 

ፓዚናን  ከተማ ከመስከረም 17 እስከ 28 ቀን 2018 ዴረስ በተዯረገው የIso/TL 

213 Dimensional and cresmetical  products specification and 

uenfieation systematic review  ስብሰባ ሊይ ተሳትፍ ተዯርጓሌ፡፡ 

 በጤና ሚ/ር የ2011 ዓመታዊ የዕቅዴ ግምገማ ሊይ ተሳትፍ ተዴርጓሌ፡፡ ሇ2012 

በጀት ዓመት የጋራ ስራዎች ግብዓት ተገኝቷሌ  

 ከወሇጋ ዩኒቨርሲቲ ሇመጡ የፉዚክስ ሊቦራቶር ቴክኖልጂ 17 ተማሪዎች ሇሁሇት 

ሳምንት በሁሇት ዙር የተግባር ሌምምዴ እንዱያዯርጉ ተዯርጓሌ፣ 

 ሇጎንዯር ዩኒቨርሲቲ መምህራን፤ ኦሮሚያ ሳ/ቴክኖልጅ ቢሮ ፤ሇጂጅጋ  

ዩኒቨርስቲ  የስታስቲክስ ተማሪዎች ፤ ሜሽን ፍር ሜሽን አግሮ ተክኒካሌ ኮላጅ  

ተማሪዎች እና  መምህራን ፤ ሇአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የፉዚክስ ተማሪዎች 

በስነ-ሌክ ዙሪያ ግንዛቤ ተፇጥሯሌ፣  

 ከ(Menschen fur Menschen) የመጡ 33 ተማሪዎች፤ከጅግጅጋ ዩኒቨርስቲ 

ሇመጡ 9 ተማሪዎች የስነ-ሌክ ሊቦራቶሮቹን እንዱጎበኙ ተዯርጓሌ፣ 

 ከቡላሆራ ዩኒቨርስቲ ሇመጡ 40 ተማሪዎች ፣ከአዲማ ዩንቨርስቲ ሇመጡ 7 

ተማሪዎች ፣ ከተግባዕዴ ቴክኒክና ሙያ ማሰሌጠኛ ኮላጅ ሇመጡ ተማሪዎች 

በጥያቄቸው መሰረት የስነ-ሌክ ስሌጠናዎች ተሰጥቷሌ፣ 

 

 

 

 

 

 



15 

 

የፊይናንስ ዕይታ 

 ገቢ መሰብሰብ በተመሇከተ ከተሰጡ አገሌግልቶች በወቅቱ ከ2008 -2012ዓ.ም ዴረስ 

ከተሰጡ አገሌግልቶች በዴምሩ ብር 30,378,893.  ተሰብስቦ ሇገንዘብ ሚ/ር ገቢ 

ሆኗሌ፡፡ 

 የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነት ማሳዯግ በተመሇከተ በየዓመቱ የፕሮግራም በጀት እቅዴ 

የዴርጊት መርሀግብር የጸዯቀውን በጀት ታሳቢ በማዴረግ ተዘጋጅቷሌ፡፡  እንዱሁም 

በየበጀት ዓመቱ የውጤት ተኮር እቅዴ ተዘጋጅቶ በእቅደ መሰረት ሪፖርቶች እና 

ግብረመሌስ ተዘጋጅቶ ፀዴቋሌ፡፡ 

 የግዢ ዕቅዴ በተመሇከተ የኢንስቲትዩቱ የየበጀት ዓመቱ የግዥ ዕቅዴ ተዘጋጅቶ 

ሇመ/ግ/ን/አስ/ኤጀንሲ ተሌኳሌ፡፡ ስራ ሊይ የማይውለ ንብረቶችን በወቅቱ በማስወገዴ  

በየበጀት ዓመቱ ዓመታዊ ንብረት ቆጠራ ተከናውኗሌ፡፡  በኢንስቲትዩታችን የሚገኙ 

አገሌግልት የማይሰጡ ጏማዎችን፣ ከመነዲሪ እና ፌሊፖችን  ከመ/ግዥና ንብ/ማስወገዴ 

አገሌግልት በተሊከሇን የማስወገጃ መመሪያና ተረካቢ ዴርጅት መሠረት  እንዱወገደ 

ተዯርገዋሌ፡፡  

 የፊይናንስ ኦዱት ሪፖርት አዘጋጅቶ ማቅረብ በተመሇከተ በየበጀት ዓመቱ ፇሰስ ሂሳብ 

ሪፖርት ተዘጋጅቶ የፇሰስ ሂሳብ ሪፖርት  ቀርቧሌ፡፡  

   የክዋኔ ኦዱት በተመሇከተ 
 በክሉኒክ አገሌግልት አሰጣጥ፣ በተሽከርካሪ ስምሪት ጥገና አፇጻጸምና በነዲጅ 

አጠቃቀም ያሇውን አሰራር የመፇተሸ ስራ ተጠናቆ ኦዱት ተዯራጊዎች እና ዋና 

ዲይሬክተር ጋር የመውጫ ስብሰባ ተካሂድ ሪፖርት ቀርቧሌ፡፡ 

 በክሉኒክ አስተዲዯር ስርዓት እና በተሽከርካሪዎች አገሌግልት አሰጣጥ፣ ጥገናና 

ዕዴሳት እንዱሁም ነዲጅ አጠቃቀም ዙሪያ የዲሰሳ ጥናት ተዯርጏ የክዋኔ ኦዱት 

ሪፖርት የቀረበ ሲሆን በሳይንስ መሣሪያዎች ጥገና አገሌግልት በኩሌ በሚሰጡ 

የብቃት ማረጋገጫ አሰጣጥ ስርዓትን በተመሇከተ የዲሰሳ ጥናት ተሰርቷሌ፡፡ 

 በሳይንስ መሣሪያዎች ጥገና አገሌግልት በኩሌ በሚሰጡ የብቃት ማረጋገጫ 

አሰጣጥ ስርዓት ተሇይቷሌ፡፡ 

 በተመረጡ የኢንደስትሪ አካባቢዎች የካሉብሬሽን አገሌግልት አሰጣጥ አሰራርን 

በመፇተሽ ሪፖርት ቀርቧሌ፡፡ 
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 የግዥና ንብረት አስተዲዯር ቡዴን አሰራርን በክዋኔ ኦዱት በመፇተሸ ሪፖርት 

ተዘጋጅቶ ሇገ/ኢ/ት/ሚ/ር እና ሇሚመሇከታቸው የኢንስቲትዩቱ የስራ ሂዯቶች 

ተሌኳሌ፡፡ 

 የቅርንጫፌ ካሉብሬሽን አገሌግልት አሰጣጥ ውጤታማነት የመፇተሸ ስራ ተሰርቶ 

ሪፖርቱ ሇሚመሇከታቸው አካሊት ተሌኳሌ፡፡ 

 የኢንስቲትዩቱ የሰው ሀብት ሌማትና አስተዲዯር ዲይሬክቶሬት አሰራር 

ውጤታማነትን  በመፇተሽ ሪፖርት  ሪፖርቱ ተጠናቆ ሇሚመሇከታቸው አካሊት 

ቀርቧሌ ፡፡ 

 የኢንስቲትዩቱ የሣይንስ መሣሪያዎች ሥሌጠናና ምክር ዲይሬክቶሬት የሚሰጠውን 

አገሌግልት  ውጤታማነት በመፇተሽ  ስራ ተሰርቷሌ፡፡ 

 በውስጥና በውጪ ኦዱት ግኝት ሊይ  የእርምት እርምጃ መወሰዲቸውን ማረጋገጥ 

በተመሇከተ  

 በዉጭ ግኝት ሊይ ኢንስቲትዩቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የማስከፇያ ዋጋ 

ተመን ወይም ታሪፌ ሰነዴ ተዘጋጅቶ ሇሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቦ  እየተሰራ 

መሆኑ ተረጋግጦ ሪፖርት ተሌኳሌ፡፡ ተሰብሳቢ ሂሣብ በተመሇከተ ብር 85875.50 

/ ሰማንያ አምስት ሺህ ስምንት መቶ ሰባ አምስት ከአምሳ ሳንቲም/  ሳይወራረዴ 

ከአራት ዓመት በሊይ የቆየ መሆኑን በተመሇከተ ክትትሌ ተዯርጎ፡- 

 1ኛ/ ከSP Engineering የሚፇሇግ ሇባንክ የተከፇሇ የማቅረቢያ ጊዜ ማራዘሚያ 

የባንክ    

  አገሌግልት ክፌያ ብር 38644.44 በJV ቁጥር 53859 ገቢ ተዯርጓሌ፡፡ 

 2ኛ/ ከማትሪክስ ግልባሌ ኃ/የተ/የግ/ማሕበር የሚፇሇግ ብር 10231.06 ሇማስመሇስ  

በፌርዴ ቤት ክስ ተመስርቶ ተከሳሽ በላሇበት እንዱከፌሌ ሚያዚያ 13 ቀን 2009    

ዓ.ም. ውሳኔ የተሰጠበት  ሲሆን ተከሳሹ ባሇመገኘቱ የፌርዴ  ቤቱን ውሳኔውንና 

ዯጋፉ ሰነድችን አባሪ በማዴረግ ከመዝገብ እንዱሰረዝሌን  ገንዘብና ኢኮኖሚ 

ትብብር ሚኒስቴር ጥያቄ ያቀረብን ሲሆን የገ/ኢ/ት/ሚኒስቴር ኢንስቲትዩቱ ፌርዴ 

ቤቱ በሰጠው ውሳኔ መሰረት ክትትሌ አዴርጏ ገንዘቡን ተመሊሽ ማስዯረግ አሇበት 

ብል ምሊሽ ተሰጥቷሌ፡፡ጉዲዩን  ሇፌርዴቤቱ በዴጋሚ  አመሌክተን በቀጠሮ ሂዯት 

ሊይ ነው፡፡ 
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 3ኛ/ ከአብነት ዘሇቀ የኢንስቲትዩቱን አዱስ ሕንፃ ጉዲይ በፌርዴ ቤት በጠበቃ     

ሇመከታተሌ ውሌ ከፇፀመበት ገንዘብ ውስጥ ብር 37000 በሰነዴ ወስድ ጉዲዩ 

በፌርዴ ቤት ውሳኔ ስሊሌተሰጠው በቀጠሮ ሊይ በመሆኑ እስካሁን ሉሰበሰብ 

አሌተቻሇም ቀጣይ ቀጠሮ በሂዯት ሊይ ነው፡፡ 

 ተስብሳቢ ሂሳብ በተመሇከተ በፌርዴ ቤት ሂዯት ሊይ ያለ ጉዲዮች ክትትሌ 

እየተዯረገበት ነው፡፡ ወዯ ውጭ ሀገር ተሌከው ያሌተመሇሱት የተቋሙ ሰራተኛ 

የሚፇሇግባቸውን እዲ እንዱሰረዝ በተቋሙ የህግ ባሇሙያ የተቀጠረ በመሆኑ 

በክትትሌ ሂዯት ሊይ ነው እንዯሆነ በማረጋገጥ ሪፖርት ቀርቧሌ የ3ኛ ሩብ ዓመት 

ሪፖርት ቀርቦ ከገንዘብ ሚ/ር በተፃፇ ግብረ መሌስ መሰረት በግኝቶች ሊይ 

የተወሰዯውን እርምጃ ምሊሽ እንዱሰጥበት ተጠይቆ የክትትሌ ሪፖርቱ 

ተሌኳሌ፡፡በዉስጥ ግኝት ሊይ በፋዯራሌ ዋና ኦዱተር የተሰጡ አስተያየቶች ሊይ 

የእርምት እርምጃ መወሰደን በማረጋገጥ ሪፖርት ሇማቅረብ ታቅድ ታሊቁ ህዲሴ 

ግዴብ ጉብኝት ጋር ተያይዞ በብሌጫ የተከፇሇው አበሌ ተመሊሽ እንዱዯርግ 

በተሰጠው አስተያየት መሰረት ከ106 ሠራተኞች 181653.10 ተመሊሽ ተዯርጓሌ፡፡ 

በተጨማሪም በ2009 ከተሰጡ የኦዱት ግኝት አስተያየቶች መሠረት በንብረት 

አስተዲዯር እና ተሠብሳቢ ሂሳብ በተመሇከተ የክትትሌ ሪፖርት ቀርቧሌ 

በተጨማሪም በተሰብሳቢ ሂሳብ እና በንብረት አሰተዲዯር ሊይ በተሰጡ አስተያየቶች 

ሊይ የተወሰዯዉ የማስተካከያ እርምጃ በተመሇከተ ሪፖርቱ ተሌኳሌ፡፡ 

 

የዉስጥ አሰራር  

 የጥናትና ምርምር ስራዎችን በተመሇከተ የካሉብሬሽን አሇካክ መስክ ሊይ መረጃ በሶፌት ኮፒ 

እና በሀርዴ ኮፒ መረጃዎቹ የተዯራጁ ሲሆን  ስነ-ሌክ በኢኮኖሚ ሊይ ያሇው ሚና ጥናት 

ሇማከናወን ፕሮፖዛሌ ተዘጋጅቶ ስራው በሂዯት ሊይ ነው፡፡  ከህክምና ውጭ በሆኑ 

ሣይንሳዊ መሳሪያዎች ቴክኒካዊ አስተዲዯር ሊይ ጥናት ሇማካሄዴ  መረጃዎች ተሰብስበው 

ውጤቱ በሂዯት ሊይ ነው፡፡ በህክምና መሳሪያዎች ዘርፌ በስቲም ስቴራሊይዘር መሳሪያ ሊይ 

ጥናትና ምርምር ሇማዴረግ  የሲስተም ኮንትሮሌ ፕሮግራም ዱዛይንና ሲሙላሽን በተሳካ 

መሌኩ ተጠናቋሌ፡፡ የሳይንስ መሳሪያዎች ሊይ ነጻ ኃይሌ አቅርቦት (power) ጥናትና 

ምርምር ስራዉ 90% ያህሌ ተከናዉኗሌ፡፡ 
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የጎሇበተ ብሄራዊ የሥነ-ሌክና የሳይንስ መሳሪያዎች አቅም ከመገንባት አንጻር 

 በሥነ-ሌክ ዘርፌ ሇተሇያዩ አካሊት ማሇትም ጥያቄ ሊቀረቡ ሇአምራች ኢንደስትሪዎች 

ሇጥቃቅን እና ሇአነስተኛ ኢንተርፕራይዝ፣ ሇህጋዊ በሥነ-ሌክ እና ሇግሌ ባሇሃብት የምክር 

አገሌግልት በመስጠት 100% የመዯገፌ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ እንዱሁም  የጽንሰ ሃሳብና 

የተግባር  ስሌጠና ሇ415 ባሇሙያዎች ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ ሇ432 ባሇሙያዎች 

ስሌጠና ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ከሳይንስ መሳሪያዎች አቅም ግንባታ አንጻር ሇ37 የተሇያዩ ተቋማት የሳይንስ መሳሪያዎች 

የቴክኒክ መዘርዝሮች የቴክኒክ ግምገማና የኢንስፔክሽን የምክር አገሌግልት ሇመስጠት 

ታቅድ ሇ30 ተቋማት  አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ እንዱሁም የቴክኒክ ክህልት ክፌተቶችን 

የሚዯፌኑ ሇ360 ሰሌጣኞች ስሌጠና ሇመስጠት ታቅድ ሇ224 ሰሌጣኞች ስሌጠና 

ተሰጥቷሌ፡፡  

 

የስሌጠና አገሌግልት 

በሳይንስ መሳሪያዎች  ዘርፌ የተሰጠ ሥሌጠና     

ዓ.ም 

2007 

መነሻ 

200

8 2009 2010 2011 2012(ግምት) ዴምር 

የታቀዯዉ 

  

  

  

60 60 80 80 80 360 

የተከናወነዉ 23 63 81 57 

               

60 224 

በ% 38.3 

105.

0 

101.

3 71.3 

               

75 79 

በሥነ-ሌክ ዘርፌ የተሰጠ ሥሌጠና     

ዓ.ም 

2007 

መነሻ 

200

8 2009 2010 2011 2012 ዴምር 

የታቀዯዉ   

  

  

70 75 85 90 95 415 

የተከናወነዉ 43 80 109 200   432 

በ% 61.4 106 128 222   104 
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 ከአ.አ እና ከጅማ ዩኒቪርሲቲዎች ሇሚመጡ 58 የባዮ ሜዱካሌ ተማሪዎች በሳይንስ 

መሳሪያዎች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ሇማካሄዴ ታቅድ ሇ58 ተማሪዎች እንዱሁም በሥነ-

ሌክ ዘርፌ 152 ተማሪዎች  ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ተካሂዶሌ፡፡ 

 

 ሇሳይንስ መሳሪያ አስመጪነት ጅምሊ ንግዴና ችርቻሮና ምክር  ንግዴ ሊይ  508 የብቃት 

ማረጋገጫ ሰርተፌኬት አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ 423 የብቃት ማረጋገጫ 

ሰርተፌኬት የተሰጠ ሲሆን በሥነ-ሌክ ዘርፌ 22 ብቃት ማረጋገጫ ሰርተፌኬት ሇመስጠት 

ታቅድ 5 የብቃት ማረጋገጫ ሰርተፌኬት ተሰጥቷሌ፡፡   

 

 

 

 

  

የብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

  

  በስነ-ሌክ  ዘርፌ ተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት 

ዓ.ም 2007 መነሻ 2008 2009 2010 2011 2012(ግምት) ዴምር 

የታቀዯዉ   2 5 5 5 5 22 

የተከናወነዉ   2 1 2 0                  2 7 

በ%   100 20 40 0                40 32 

  በሣይንስ መሳሪያዎች  ዙሪያ የተሰጠ የብቃት ማረጋገጫ አገሌግልት  

  

ዓ.ም 2007 መነሻ 2008 2009 2010 2011 2012(ግምት) ዴምር 

የታቀዯዉ   89 98 102 107 112 508 

የተከናወነዉ   140 78 107 48 50 423 

በ%   157 79.6 105 44.8            44.6            83 

 

 

 የካሉብሬሽን እና የጥገና አገሌግልት ማሳዯግ 
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 በተሇያዩ የአሇካክ መስኮች ሇ106826 የካሉብሬሽን አገሌግልት ሇመስጠት ታቅድ 

96732 መሳሪያዎች የካሉብሬሽን አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ 

 ሇ5847 የአዮን ፇጣሪ የጨረራ ወሰዴ መሇኪያ መሳሪያዎችን ካሉብሬት ሇማዴረግ 

ታቅድ 2228 TLD መሳሪያዎች ካሉብሬት ተዯርጓሌ፡፡ 

 

 

ካሉብሬሽን አገሌግልት   

ዓ.ም 

2007 

መነሻ 2008 2009 2010 2011 2012(ግምት) ዴምር 

የታቀዯዉ   

1750

5 

1924

6 

2117

1 

2328

8 25616 

10682

6 

የተከናወነ

ዉ   

1667

2 

1704

7 

2031

3 

2120

0 

        

21500 96732 

በ%   95.3 88.6 95.95 91 

            8

4 90.5 

 

 ከተቋማት አቅም በሊይ ሇሆኑ ሇ2289 የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት 

ሇመስጠት ታቅድ ሇ2117 የሳይንስ መሣሪያዎች የጥገና አሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ 

 

ጥገና አገሌግልት     

ዓ.ም 2007 መነሻ 2008 2009 2010 2011 2012(ግምት) ዴምር 

የታቀዯዉ   400 408 448 492    541 2289 

የተከናወነዉ   407 375 460 425    450 2117 

በ%   101.8 91.9 102 86.4     83 95.4 

 

 

 ሇከፌተኛ ተቋማት ተማሪዎች ኢንተርንሺፕ ፕሮግራም ማካሄዴ በተመሇከተ ከተሇያዩ 

ዩኒቨርስቲዎች እና ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ሇሚመጡ  ተማሪዎች በሥነ-ሌክ ዘርፌ 

ኢንተርንሽፕ ሇማካሄዴ በታቀዯው መሰረት  በዴምሩ 78 ህጋዊ ስነ-ሌክ ተማሪዎች በስነ 
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ሌክ ሊቦራቶሮች የ1 ወር የኢንተርንሽፕ  ፕሮግራም ተሰጥቷቸዋሌ፡፡ እንዱሁም ከሙያ 

ብቃት ማረጋገጫ ኤጀንሲ ጋር በመተባበር በሶስት ዙር የሙያ ብቃት ማረጋገጫ 

ግምገማ  ተሰጥቷሌ፡፡ 

 የአገሌግልት ተዯራሽነትንና ተጠቃሚነትን ከማሳዯግ አንጻር ሇአዱስ አበባ ትራፉክ 

ፖሉስ ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ፅ/ቤት፣  በኢትዮጵያ የዯም ባንክ አገሌግልት ስር 

ሇሚገኙ 40 የዯም ባንክ ሊቦራቶሮች ፣ በዯቡብ ክሌሊዊ መንግስት ሇኮንስትራክሽን ቢሮ 

እና ሇንግዴ ገበያ ሌማት ቢሮ፣  ሇኦሮሚያ ሳይንስ እና ቴክኖልጂ ኤጀንሲ ፣  

ሇኦሮሚያ ቡና አቅራቢ ዴርጅት ፣በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር ሇዯረቅ ቆሻሻ 

አስተዲዯር ኤጀንሲ የምዴር ሚዛን ስፔስፉኬሽን ፣ በአዱስ አበባ ከተማ አስተዲዯር 

ሇንግዴ ቢሮ ፣ ሇህብር ቦላ ሸማቾች ኃሊ.የተ.ህብረት ስራ ማህበር ፣ዯርባን ሜዴቴክ 

ሇተባሇ የግሌ ተቋም ፣ ሇሀዋሳ ንግዴ እና ኢንደስትሪ ቢሮ ፣  በአጠቃሊይ ሇ11 

ተቋማት የስፔስፉኬሽን ዝግጅት፣ ግምገማ እና የምክር አገሌግልት በመስጠት ዴጋፌ 

ተዯርጓሌ፡፡ 

 በዓሇም ዓቀፊዊ እና አህጉራዊ የስነ-ሌክ ዴርጅቶች ተሳትፍን ማሳዯግን በተመሇከተ 

ከብሄራዊ፣ አህጉራዊና ዓሇም አቀፌ ተቋማት ጋር ትብብርና ተሳትፍ በAFRIMET እና 

NEWMET በግብጽ ተሳትፍ ተዯርጓሌ፡፡ እንዱሁም ከላልች ብሄራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት 

ጋር ስትራቴጂክ አጋርነትን በማጎሌበት ከቱርክ ሥነ-ሌክ ተቋም ጋር በተፇረመ 

ስምምነት መሰረት በአሇም ባንክ ሇሚከናወኑ የሊብራቶር መሳሪያዎች  ግዢ ግብዓት 

የሚሆን ሙያዊ ዴጋፌ እና ሇኢንስቲትዩቱ ባሇሙያዎች በቱርክ ስነ-ሌክ ኢንስቲትዩት 

በሚገኙ 23 ሊብራቶሪዎች ሇ21 ቀን የቴክኒክ ዴጋፌ አዴርገዋሌ፡፡ በተጨማሪም በአሇም 

አቀፌ በሚዛን እና መስፇሪያ ዴርጅት ባዘጋጀው እና በቱርክ ስነ-ሌክ ኢንስቲትዩት 

እየተሰጠ ባሇው ስሌጠና ሇአንዴ ሇኢንስቲትዩቱ  ባሇሙያ የምክር እና የማረፉያ 

እንዱሁም ሇሶስት ወራት የመስተንግድ ዴጋፌ ተዯርጓሌ፡፡ በግዝፇት አሇካክ ዘርፌ  

የርስ በርስ ንጽጽር ተዯርጓሌ እና በኤላክትሪካሌ እና ሙቀት አሇካክ መስክ በቱርክ 

ሃገር ስሌጠና ሇማግኘት በተዯረገው ጥረት በኤላክትሪካሌ አሊካክ ዘርፌ ሇአንዴ ባሇሙያ 

የሁሇት ወር ስሌጠና ተገኝቷሌ፡፡  

 ከግብጽ የስነ ሌክ ኢንስቲትዩት ጋር በተፇረመው ስምምነት መሰረት ግብፅ ብቃቱ ባሊት 

የስነ-ሌክ መስክ ሇኢንስቲትዩቱ ባሇሙያዎች ስሌጠና ሇመስጠትና የንጽጽር 

ፕሮግራሞች ሇማካሄዴ የሚያስችሌ እቅዴ በማዘጋጀት ሶስት  ባሇሙያዎች  በንኡስ 
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አህጉራዊ  የስነ ሌክ ዴርጅት  መርሃ ግብር  ሊይ  የሌምዴ  ሌውውጥ ተዯርጓሌ ፣ 

በቀጣይ ሇሚዯረጉ የአቅም ግንባታ ስሌጠናዎች  በተመሇከተ ውይይት ተዯርጎ የነጻ 

ስሌጠና ሇመስጠት ስምምነት ሊይ ተዯርሷሌ፣ 

 ከዯቡብ አፌሪካ ጋር በተፇረመው የቴክኒክ ትብብር መሰረት በኬሚካሌ አሇካክ መስክ 

በአሇም ባንክ ፕሮጀክት ሇሚከናወኑ ተግባራት ግብዓት የሚሆኑ የሊብራቶሪ ዱዛይን 

ተጠናቋሌ፡፡ የኬሚካሌ ሜትሮልጂ ተጠቃሚዎች ፌሊጎት  በተመረጡ አራት ተቋማት 

የፌሊጎት ዲሰሳ ጥናት ከተቋሙ ባሇሙያዎች ጋር በመሆን ተከናውኗሌ፡፡ በተጨማሪም  

በዓሇም ባንክ  የሚገዙ  የኬሚካሌ  ሜትሮልጂ ሊብራቶሪ እቃዎች ስፔስፉኬሽን 

ዝግጅት ሊይ  በትብብር  ተሰርቷሌ፡፡  የኬሚካሌ ስነ ሌክ ዘርፌ  አዲዱስ ሊቦራቶሮች 

ሇማዯራጀት ሙያዊ የአማካሪ ዴጋፌ እየተዯረገ ይገኛሌ  በቀጣይ የባሇሙያዎች ስሌጠና 

በስነ ሌክ ዘርፌ ሇመስጠት ታቅዶሌ በተጨማሪም ዓመታዊ የብሔራዊ መሇኪያ 

ማነጻጸሪያዎች የእርከን ተዋረዴ ትስስር ተከናውኗሌ፡፡  

 ከዯቡብ ኮሪያ ስነ-ሌክ ጋር በተፇረመው ስምምነት መሰረት በስነ-ሌክ መስክ ሁሇት 

ባሇሙያ የሁሇተኛ ዴግሪያቸውን አጠናቀው ተመሌሰዋሌ፡፡  ሁሇት ባሇሙያዎችም 

የPhD እና የሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ ተገኝቷሌ፡፡ እንዱሁም የኢንስቲትዩቱን 

የሙቀት፣የዲሜንሽናሌ እና አነስተኛ ኃይሌ ስነ-ሌክ አቅም ከፌ ወዯ አሇ ዯረጃ ሇማሳዯግ 

የሚያስችሌ የስምምነት መነሻ ሰነዴ ፉርማ ተከናውኖ ከተቋሙ የምክር  ዴጋፌ  

እየተሰጠ ይገኛሌ፡፡ በተጨማሪም ሇስምንት የተቋሙ የስራ አመራር አባሊት የሌምዴ 

ሌውውጥ ተዯርጓሌ፡፡ 

 አካባቢ በካዮችን በመሇየት በአግባቡ እንዱወገደ ማዴረግ  በተመሇከተ በተቋሙ 

ሊብራቶሪዎች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን መሇየትና ሇማስወገዴ ከቦቴ 

ካሉብሬሽን ሥርዓት የሚወጣ ነዲጅ ያዘሇ ውሃ በሊቦራቶር እና ካፋዎች አካባቢ ተኝቶ 

አካባቢውን በክል የነበረ ሲሆን በክትትሌ እንዱወገዴ ተዯርጓሌ፤ ሊብራቶሪዎች፣ 

ወርክሾፖች እና የስራ ክፌልች አካባቢ በካዮችን የሚባለትን መሳሪያዎችን የተሇያዩ 

የፕሪንተርና የፍቶኮፒ ያገሇገለ ቀሇሞች የመሳሰለ አካባቢ በካዮች በመሇየት 

ተወግዯዋሌ፣ በጨረር መከሊከያ ባሇስሌጣን የነበረውን የጨረር ሌቀት ፌተሻ ተዯርጏ 

አስፇሊጊ የማስተካከያ እርምት ተወስዶሌ ፣ከአገሌግልት ውጪ የሆኑ 

ባትሪዎች፣የመሳሰለ የአካባቢ በካዮች ተሇይተው እንዱወገደ እየተዯረገ  ሲሆን 

፡አገሌግልት የማይሰጡ መፅሔቶች ተሇይተው እንዱወገደ ተዯርጓሌ 
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 ከአካባቢ ጥበቃ ጋር በተገናኘ ከሚሰሩት ተቋማት ጋር በቅንጅት በመስራት ከኢትዮጵያ 

አካባቢና የዯን ምርምር ኢንስቲትዩት እና ከዩኒስኮና ከሲዊዴን ዓሇም ዓቀፌ የሌማት 

ዴርጅት ጋር በመተባበር Future Earth Project for Ethiopia የሚባሇውን የአቅም 

ግንባታ ፕሮጀክት የመቅረፅ ሂዯት ሊይ ንቁ ተሳትፍ ተዯርጓሌ፡፡  1766 የአካባቢ 

የጨረር መጠን መሇኪያ  መሳሪያ የማንጫረር ስራ ተከናውኗሌ 

መማማርና ዕዴገት 

 ተስማሚ የሆኑ የስራ ቦታዎችን ከመፌጠር አንጻር ከመንግስት በተፇቀዯው በጀት 

ሇብሔራዊ የጥራት መሰረተ ሌማት ተቋሟት የተሇያዩ የአስተዲዯር እና የሊቦራቶር 

ህንጻዎችን ሇማስገንባት የግንባታዉን ተቋራጭ ሇይቶ የግንባታው ሂዯት ተጀምሯሌ፡፡  

እንዱሁም የጨረር ሊቦራቶሪ ዕዴሳት ተጠናቆ አገሌግልት መስጠት የጀመረ ሲሆን 

የሳይንስ መሳሪያዎች ወርክሾፕ እዴሳት እየተከናወነ ይገኛሌ፡፡  የኢንስቲትዩቱን 

ሰራተኞች የእርካታ መጠን 92.5% ሆኗሌ፡፡ በሁሇቱም ግቢ የውሀ እና የመብራት 

መስመሮችን በማስተካከሌ አቅርቦትን የማሻሻሌ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ በተጨማሪም 

በሁሇቱም ግቢ የመናፇሻ ቦታዎችን ሇማዘጋጀት ታቅድ ሇመናፇሻ ስራው የሚያስፇሌጉ 

እቃዎች ግዥ ተፇጽሞ አገሌግልት እንዱሰጡ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የኢንፍርሜሽን ኮሚዩኒኬሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት፣ ክትትሌና ቴክኒካሌ ዴጋፌ 

ተግባራትን ማከናወን በተመሇከተ በተቋሙ ውስጥ ያሇውን የሲስተምና የኔትወርክ 

ዯህንነት  የመጠበቅ ስራ ተሰርቷሌ፡፡ የኢንስቲትዩቱን ፖርታሌ ማስተዲዯርና HRM 

(የሰው ሀብት አስተዲዯር) ሲስተም ሙለ በሙለ   ወዯ ስራ እንዱገባ ክትትሌና 

ዴጋፌ በማዴረግ የሰው ሀይሌ መረጃ ወዯ ሲስተሙ የማስገባት እንዱሁም ሁለም 

ሰራተኛ ሲስተሙን መጠቀም የሚያስችሌ መሰረተ ሌማት የማሟሊት ስራ ተሰርቷሌ 

እንዱሁም በፖርታለ ሊይ ዜናዎችን የመጫን ሥራ ተሰርቷሌ፡፡  የኢንስቲትዩቱን 

የኢኮቴ ፖሉሲ ተግባራዊነት በማኔጅመንት አባሊት አስተያየት እንዱሰጥበት እና 

እንዱፀዴቅ ከተዯረገ በኋሊ በሁለም የተቋሙ ሰራተኞች እንዱወያዩበት ተዯርጎ 

ተግባራዊ ሆኗሌ፡፡ በተጨማሪም የኢ.ኮ.ቴ የታገዘ መዯበኛ የሊይብረሪ አገሌግልት 

ሇመስጠት የውሰት አገሌግልት ፣ ሇተጠቃሚዎች የንባብ አገሌግልት እና የፖኬት 

አገሌግልት ተሰጥቷሌ፡፡ ሌዩ ሌዩ ጋዜጦች ሇአንባብያን እንዱዯርስ ተዯርጓሌ፡፡ 

 የክህልትና የአመሇካከት ማጎሌበቻ ስሌጠናዎችን መስጠት በተመሇከተ የዉጭ ሀገር 

እና የሀገር ውስጥ ስሌጠና በየበጀት ዓመቱ በእቅደ መሰረት ተግባራዊ ተዯርጓሌ፡፡ 
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እንዱሁም ሰራተኞች በሁሇተኛ ዱግሪ የትምህርት እዴሌ እንዱያገኙ  ተዯርጓሌ፡፡ የሰው 

ሀብት ፌሊጎትን ሇማሟሊት ሠራተኞችን በዯረጃ እዴገት እና በቅጥር ሇማሟሊት 

በተሇያዩ መዯቦች በዯረጃ እዴገት እና በቅጥር እንዱሟለ ተዯርጓሌ፡፡ 

 

2. የኢንስቲትዩቱ ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ አካሊት ዲሰሳ ትንተና  

2.1 የኢንስቲትዩቱ ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ አካሊት ሌየታ 

ተገሌጋይ፡- ማሇት የኢንስቲትዩቱ አገሌግልት ቀጥተኛ ተጠቃሚ ሲሆን ባሇዴርሻ ዯግሞ 

የኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮ መሳካት ወይም አሇመሳካት  ተጽዕኖ የሚያሳዴርበት ወይም 

በኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮ መሳካትና አሇመሳካት ሊይ ተጽዕኖ የሚያሳዴር ማሇት ነው፡፡ 

 

ተገሌጋዮች ባሇዴርሻ አካሊት 

1. ማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ 1. ንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስቴር 

2. የሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚ 
አገሌግልት ሰጪ ተቋማት 

2. የህዝብ ተወካዮች ም/ቤት 

3. የከፌተኛ ትምህርትና ምርምር 
ተቋማት 

3. የሚኒስትሮች ም/ቤት 

4. የህግ አስፇጻሚ አካሊት 4. የጥራት መሰረተ ሌማት ተቋማት 

 5. ገንዘብ ሚኒስቴር 

 6. ኢኖቬሽንና ቴክኖልጂ ሚኒስቴር 

 7. ሲቪሌ ሰርቪስ ኮሚሽን   

 
8. ዓሇም ዓቀፌ፣ አህጉራዊና ብሄራዊ የስነ-ሌክ 

ተቋማት (BIPM,AFRIMET, KRISS, PTB, IAEA 

 9. የክሌሌ መንግስት አስፇጻሚ መ/ቤቶች 

 10. የሙያ ማህበራት 

 11. ሰራተኞች 

 12. ዋናው ኦዱተር 
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 13. .  ሇጋሽ ዴርጅቶች 
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የተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ አካሊት ዲሰሳና ትንተና 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ አካሊት 

ኢንስቲትዩቱ 
ከተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት 
የሚፇሌጋቸው 
ባህርያት 

ተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት 

ከኢንስቲትዩቱ 
የሚፇሌጉት  

(ምርት/አገሌግ
ልት) 

ተገሌጋዮች /ባሇዴርሻ 
አካሊት በኢንስቲትዩቱ 
ሊይ አለታዊ ተጽዕኖ 
የሚያሳዴሩባቸው ጉዲዮች 

የተገሌጋዮች 
/ባሇዴርሻ 
አካሊት 
የተጽዕኖ 
ዯረጃ 

(ከፌተኛ ፤ 
መካከሇኛ፤ 
ዝቅተኛ) 

1 ማኑፊክቸሪንግ ኢንደስትሪ  

የካሉብሬሽን 
ሰርትፉኬቶች 
በአግባቡ 
ተጠቃሚነትን  

የካሉብሬሽን 
አገሌግልት  

በምርት ጥራት ሊይ 
አለታዊ ተጽዕኖ 
በማዴረስ ተወዲዲሪነትን 
ይቀንሳሌ  

ከፌተኛ 

  
በስነ-ሌክ ዘርፌ 
ምክርና ስሌጠና  

ሌማታዊ ባሇሃብቱ 
በዘርፈ እንዲይሰማራ 
እንዱሁም የመንግስት 
ተቋም የራሱን የውስጥ 
ካሉብሬሽን ሊቦራቶር 
እንዲያቋቁም ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

2. የሳይንስ መሳሪያዎች 
ተጠቃሚ አገሌግልት ሰጪ 
ተቋማት 

ስራውን 
በአግባቡ 
ሇማከናወን 
የተሟሊ የሰው 
ሃይሌና 
አዯረጃጀት 
መኖር 

የሳይንስ 
መሳሪያዎች 
የጥገና 
አገሌግልት 

በመሳሪያ ብሌሽት 
ምክንያት ስራዎች 
ሉስተጓጎል ይችሊለ   

ከፌተኛ 

  

በዘርፈ 
የስሌጠናና 
የምክር 
አገሌግልት 

ተቋማት የራሳቸውን 
የጥገና ወርክሾፕ 
ማቋቋም አያስችሊቸውም 

ከፌተኛ 

  

በሳይንስ 
መሳሪያዎች 
ዘርፌ የብቃት 
ማረጋገጫ 
አገሌግልት 

ሌማታዊ ባሇሃብቱ 
በዘርፈ ተሰማርቶ 
የበኩለን አስተዋጽኦ 
እንዲያበረክት ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

  

በሳይንስ 
መሳሪያዎች 
ዘርፌ ሃገራዊ 
መረጃ 
 

ያሌተቀናጀ ብሄራዊ 
የሳይንስ መሳሪያዎች 
አጠቃቀም  

ከፌተኛ 
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3. የከፌተኛ ትምህርትና   
ምርምር ተቋማት 

ስነ-ሌክን 
በካሪኩለም 
አካቶ 
ሇተማሪዎች 
ኮርስ መስጠት 

በስነ-ሌክ ዘርፌ 
ምክርና ስሌጠና 

በከፌተኛ ትምህርት 
ተቋማት የስነ-ሌክ 
ትምህርት እንዲይስፊፊ 
ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

 

በስነ-ሌክና 
በሳይንስ 
መሳሪያዎች 
ዘርፌ 
ተማሪዎች 
ተግባራዊ 
ምርምር 
መጀመራቸው 

በስነ-ሌክና 
በሳይንስ 
መሳሪያዎች 
ዘርፌ 
የሊቦራቶሪዎችና 
የአማካሪ ዴጋፌ 

የከፌተኛ ትምህርት 
ተማሪዎች በተግባር 
ምርምር ሊይ ትኩረት 
ሰጥተው እንዲይመራመሩ 
ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

 

የቴክኒክና 
ሙያ 

ተማሪዎች  
እና ተመራቂ 
የባዮሜዱካሌ 
ምህንዴስና 
ተማሪዎች 
ክህልታቸው 
እንዱዲብር 

የቴክኒክና ሙያ 
ተማሪዎች 
የተግባር 
ሌምምዴ  እና 
ተመራቂ 
የባዮሜዱካሌ 
ምህንዴስና 
ተማሪዎች 
የኢንተርንሺፕ 
ፕሮግራም 
ዴጋፌ 

ክህከልቱ ያሌዲበረ 
የቴክኒክና ሙያ  እና 
የባዮሜዱካሌ ምህንዴስና 
ተመራቂዎች አሇመኖር 

ከፌተኛ 

4.የህግ አስፇፃሚ   
   አካሌ  

ቅንጅታዊ 
አሰራር 

እንዱፇጥሩ 

በህጋዊ ስነ-ሌክ 
ዘርፌ ምክርና 
ስሌጠና 
የካሉብሬሽን 
ብቃት 
ማረጋገጫ 
አገሌግልት 

የተጠናከረ ህጋዊ ስነ-ሌክ 
ስርዓት አሇመኖር እና 
ብቃቱ የተረጋገጠ ነጋዳ 
እንዲይኖር ዯርጋሌ፡፡  
 

ከፌተኛ 

5.ንግዴና ኢንደስትሪ ሚኒስ 
ቴር 

የህጋዊ ሥነ-
ሌክ ስርዓት 
እንዱጠናከር 

የብቃት 
ማረጋገጥ ስራ 
እንዱጠናከር 

 
ከፌተኛ 

6. የህዝብ ተወካዮች   
   ም/ቤት 

 ወቅታዊና 
ቀጣይነት 
ያሇው 
የክትትሌና 
ዴጋፌ   
ግብረመሌስ 

የዕቅዴና 
ሪፖርት 

ተፇሊጊው ዴጋፌ በወቅቱ 
አይገኝም 

ከፌተኛ 
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7.የሚኒስትሮች   
  ም/ቤት 

የዯንብ 
ማሻሻያና 

የክፌያ ተመን 
ማጽዯቅ 

ውጤታማና 
ቀሌጣፊ አሰራር 

አዯረጃጀትና ክፌያ 
በወቅቱ አሇመጽዯቅን 
ያስከትሊሌ  

ከፌተኛ 

8.የጥራት መሰረተ  
  ሌማት ተቋማት 

   
 

9.ገንዘብ ሚኒስቴር በቂ በጀት 
ተዘጋጅቶ የቀረበ 
የፕሮግራም 
በጀት ዕቀዴ 

በጀት በወቅቱ አይሇቀቅም 
፤ስራዎች ይዯናቀፊለ 

ከፌተኛ 

 

ወቅታዊ 
የበጀት ፌሰት  
የፊይናንስና 
ክዋኔ ኦዱት 
ሪፖርት 

የጥሬ ገንዘብ 
ፌሰት ፌሊጎት 

 

 

 

ወቅታዊ 
የበጀት ፌሰት  
የፊይናንስና 
ክዋኔ ኦዱት 
ሪፖርት 

ወቅታዊ 
የፕሮግራም 
በጀት አፇጻጸም 
ሪፖርት  

 

 

  
የተዘጋጀ ሂሳብና 
የስራ አፇጻጸም 
ሰነዴ 

ኢንስቲትዩቱ ያሇበትን 
የሃብት አያያዝ እና 
አጠቃቀም ሁኔታ 
አያውቅም፤ የሃብት 
ብክነት ይከሰታሌ 

 

10.ኢኖቬሽንና  
   ቴክኖልጂ   
   ሚኒስቴር 

   
 

11.ሲቪሌ ሰርቪስ  
   ኮሚሽን 

የአቅም 
ግንባታና 
የምክር 

አገሌግልት 

የአቅም ግንባታ 
ፌሊጎት ጥያቄ 

የሚፇሇገውን ተቋማዊ 
ሇውጥ ሇማምጣት 
የሚስችሌ አቅም 
መገንባት አይቻሌም 

ከፌተኛ 

 

ውጤታማ 
የሆኑ 

የአሰራር 
ስርዓቶችን 
ማቅረብ 

የሙያ ስሌጠና 
መስኮች ፌሊጎት 

በሙያ መስክ ተፇሊጊው 
ባሇሙያ አይሰሇጥንም 

 

 
የጸዯቀ የሰው 

ሃይሌ 
አዯረጃጃት    
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12.ዓሇም ዓቀፌ ፣አህጉራዊና 
ብሄራዊ የሥነ-ሌክ 
ተቋማት(BIPM,AFRIMET,K
RISS,PTB,IAEA) 

የዕቅዴ 
ማሳሇጫ 

ሃብት ዴጋፌ 

ውጤታማና 
ቀጣይነት ያሇው 
አፇጻጸም 

የአጋሮቻችን የቴክኒክ 
ዴጋፌ ይቀንሳሌ፤ 
 

ከፌተኛ 

 
የቴክኒክና 

ስሌጠና ዴጋፌ 

ቅንጅታዊ 
አሰራርና 
ውጤታማ 
የሃብት 
አጠቃቀም 

በሌማታችን ዕምነት 
ያጣለ፤ 
 

 

 
ዓሇም ቀፌ 
ዕውቅና 

አስፇሊጊ 
የጥራት ሰነዴ 
ዝግጅት 

ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነት 
ያሇው አገሌግልት 
አይገኝም 

 

13.የክሌሌ መንግስት 
አስፇጻሚ    መ/ቤቶች  

አግባብ ያሇው 
ፖሉሲና 
ስትራቴጂ 
ማጽዯቅ 

ዘመናዊ የአሇካክ 
ስርዓት 
እንዱሰፌን 

ባህሊዊ አሇካክ ወዯ 
ዘመናዊ አሇካክ 
እንዲይሸጋገር ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

 

ሇስራዉ 
ተመጣጣኝ 
የሆነ በጀት 
መመዯብ 

ዓሇም ዓቀፌ 
ተቀባይነት 
ያሇውና ተዯራሽ 
የሆነ 
የካሉብሬሽን 
አገሌግልት 

ኢንስቲትዩቱ 
የሚሰጣቸው  
የካሉብሬሽን 
ሰርትፉኬቶች ዓሇም 
ዓቀፌ ተቀባይነት 
አይኖራቸውም 

ከፌተኛ 

 

ሇሇውጥ 
ሰራዊት አቅም 
ግንባታ ዴጋፌ 
መስጠት  

 

የሳይንስ 
መሳሪያዎች 
የመጠገን 
አቅሙ የተገነባ 
ተቋም መፌጠር 

ሇቅንጅታዊ አሰራር 
ትኩረት አሇመስጠት 

ከፌተኛ 

  
የተገነባ የሇውጥ 
ሰራዊት 

ኢንስቲትዩቱ የሚሰጠው 
አገሌግልት ቅሌጥፌናና 
ውጤታማነት ሊይ 
አለታዊ ተጽእኖ 
ያዯርጋሌ 

ከፌተኛ 

 

የዯንብ 
ማሻሻያና 

የክፌያ ተመን 
ማጽዯቅ 

ውጤታማና 
ቀሌጣፊ አሰራር 

አዯረጃጀትና ክፌያ 
በወቅቱ አሇመጽዯቅን 
ያስከትሊሌ 

ከፌተኛ 

14.የሙያ ማህበራት  
የጋራ ተሌዕኮ 
ወስድ የሚሰራ 

የጋራ ዕቅዴና 
የግምገማ 
መዴረክ 

ፇጣንና ቀሌጣፊ 
አገሌግልት እንዲይሰጥ 
ያዯርጋሌ 
 

ከፌተኛ 
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15.ሰራተኞች 
የተገነባ 
የሇውጥ 

መሌካም 
አስተዲዯር 

ውጤታማነትና ቅሌጥፌና 
ከፌተኛ 

16.ዋና ኦዱተር     

17.ሇጋሽ ዴርጅቶች     

 

 

 

1.2 የኢንስቲትዩቱ ተሌዕኮና ራዕይ ዕሴቶች 

ተሌዕኮ 

በሥነ-ሌክ እና በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፍች የጎሇበተ የአሰራር ስርዓት በመዘርጋት፣ ችግር 

ፇቺ ምርምሮችን በማከናወን፣ ቀጣይነት ያሇው አቅም በመገንባትና የቴክኖልጂ ሽግግር 

በማምጣት ሇዯንበኞቻችን  ብቃት ያሇው አገሌግልት በመስጠት የምርትና የአገሌግልት 

ጥራትና ውጤታማነትን የማሳዯግ ሚናውን በመወጣት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ እዴገት 

መዯገፌ 

ራዕይ               

በ2022ዓ.ም በሥነ-ሌክ እና በሳይንስ መሣሪያዎች ዘርፌ በአሇም አቀፌ ዯረጃ ተቀባይነት 

ያሇው በአፌሪካ ተመራጭ የሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት መሆን 

ዕሴቶች 

 ሳይንሳዊ አሰራርን ማስረጽ፤ 

 ሙያዊ ብቃትና ስነምግባር፤ 

 ቀጣይነት ያሇው መሻሻሌ፤ 

 በጎ ህሉናና ቅን ሌቦና፤ 

 ምሊሽ ሰጪነት፤ 

 የዓሊማ ፅናት፤ 

 ሚዛናዊነት 

 ስትራቴጂካዊ አጋርነት ናቸው፡፡ 
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1.3  በእቅዴ ዘመኑ የኢንስቲትዩቱ ዋና ዋና ዓሊማዎች፣  

 ከዓሇም ዓቀፌ ሥነ-ሌክ ስርዓት ጋር የተጣጣመ ብሔራዊ የስነ-ሌክ ስርዓትን 

የመዘርጋትና በዘርፈ የቴክኖልጂ ሽግግርን የማምጣት፣ 

 የአገሪቱን ብሔራዊ የመሇኪያ ኢታልኖችና የተመሰከረሊቸውን የማመሳከሪያ ስረቶች  

ከዓሇም ዓቀፌ የመሇኪያ ኢታልኖች ጋር ሇማመሳከር፤ ሇመጠበቅና ሇማሰራጨት 

የሚያስችሌ የአሰራር ሥርዓት የመዘርጋትና የመተግበር፤ 

 በሥነ-ሌክ ዘርፌ የትምህርትና የምርምር ተግባሮችን የማከናወንና የመዯገፌ፤ 

 የሳይንስ መሳሪዎችን ጥገና ብሔራዊ አቅም መገንባትና የጥገና አገሌግልት 

መስጠት፤ 

 ሇሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚዎች የቴክኒክ፣ የስሌጠናና የምክር የመረጃ  

አገሌግልቶችን በመስጠት ተግባሮቻቸውን በብቃት እንዱያከናውኑ መዯገፌ፤  

 

ሥሌጣንና ተግባር  

 ዓሇም ዓቀፌ የአሃድችን ስረዓትን በማስተወዋቅና ላልች ተቀባይነት ያሊቸው 

የሌኬት  መስፇሪያዎችን  በሃገር ውስጥ ጥቅም ሊይ እንዱውለ በማስቻሌ በስራ 

ሊይ ያለ ባህሊዊ የመሇኪያ መሳሪዎችን ወዯ ዘመናዊነት ማሸጋገር፤ 

 ብሄራዊ የመሇኪያ ኢታልኖችን የመወሰንና የመጠበቅ፤ 

 ብሄራዊ የስነ-ሌክ ሊቦራቶር የማቋቋምና የካሉብሬሽን አገሌግልት የመስጠት፤ 

 ሇኢንደሰትሪው በስነ-ሌክ ጽንሰ ሃሳብና የተግባር ስሌጠናና የምክር አገሌግልት 

በመስጠት የራሳቸውን የውስጥ ካሉብሬሽን ሊቦራቶር እንዱያቋቁሙ እገዛ 

የማዴረግ፤ 

 የላልች ሃገሮችን ምርጥ ተሞክሮዎች መሰረት በማዴረግ በስነ-ሌክ ዘርፌ 

የትምህርት ካሪኩሇም ተቀርጾ ተግባራዊ እንዱሆን የማዴረግና ምርምር የማካሄዴ 

አቅምን በመገንባት ረገዴ ዬኒቨርሰቲዎችንና የምርምር ተቋማትን የማገዝ፤ 

 በሃገሪቱ ውስጥ በስራ ሊይ ሉውለ የሚገባቸውን የሌኬት አሃድች ፤ የአሃድችን 

ምሌክቶችና ብሄራዊ የመሇኪያ ኢታልኖችን በማሳተም ሇህዝብ የማሳወቅ፤ 
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 ሥነ-ሌክን በሚመሇከት በዓሇም ዓቀፌ መዴረክ የሃገሪቱን ጥቅም መወከሌና 

ሃገሪቱ ተዋዋይ ወገን የሆነችባቸውን ዓሇም ዓቀፌ ስምምነቶች ተግባራዊነት 

የመከታተሌ፤ 

 ከላልች ብሄራዊ አህጉራዊና ኣሇም ኣቀፌ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር በሚዯረግ የእር 

በርስ የካሉብሬሽን ውጤት ንጽጽር  የካሉብሬሽን አገሌግልት አስተማማኝነትን 

ሇማረጋገጥ በሚካሄዴ ፕሮግራም ሊይ የመሳተፌ፤   

 ሇብሄራዊ የጥራት መሰረት ሌማት መጠናከር የተቀናጀ ዴጋፌ መኖሩን  

ሇማረጋገጥ ተገቢነት ካሊቸው ባሇዴርሻ አካሊት ጋር በቅንጅት የመስራት፤ 

 ከዩኒቨርስቲዎችና የምርምር ተቋማት ጋር ትብብር በመፌጠር በዘርፈ ምርምር 

ማካሄዴና የምርምር ውጤቶቹን ወዯ እንዱስትሪዎች የማስረጽ፤  

 ሥነ-ሌክን የተመከሇተ የስርዓተ-ሰነዴና መረጃ ማዕከሌ የማቋቋምና አገሌግሇቱን 

የመስጠት፤ 

 የህጋዊ ስነ-ሌክ ስራን ውጤታማ ሇማዴረግ እንዱቻሌ አስፇሊጊውን የቴክኒክና 

የሙያ ዴጋፌ የመስጠት፤ 

 ስሇ ሳይንስ መሳሪያዎች መረጣና ግዥ፤ አያያዝና አጠቃቀም ፤ እንክብካቤ፤ 

ጥገናና አወጋገዴ ሇተጠቃሚዎች የምክር አገሌግልት ይሰጣሌ፤ 

 ስሇ ሳይንስ መሳሪያዎች መረጣና ግዥ፤ አያያዝና አጠቃቀም ፤ እንክብካቤ፤ 

ጥገናና አወጋገዴ ሇተጠቃሚዎች ስሌጠና ይሰጣሌ፤ 

 የሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚ ተቋማት የራሳቸው የሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና 

ወርክሾፕ እንዱያቋቁሙ የስሌጠናና የቴክኒክ ዴጋፌ የማዴረግና ሇሚያሰሇጥናቸው 

ባሇሙያዎች የምስክር ወረቀት የመስጠት፤ 

 ሇሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና ወርክሾፕ የብቃት ማረጋገጫ መስጠት፤ 

 ከተቋማት አቅም በሊይ የሆኑ የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልቶች 

መስጠት፤ 
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4.3  ሥሌጣንና ተግባር ትንታኔ 

ብሄራዊ የስነ-ሌክ ኢንስቱቲዩት በአገር አቀፌ ዯረጃ የሚገኙትንና ከፌተኛ 

የትክክሇኝነት መጠን ያሊቸውን ብሄራዊ የማነጻጸሪያ ኢታልኖች አግባብ ባሇውና 

ዓሇም አቀፌ መስፇርቱን ባሟሊ ሁኔታ በተዯራጀ የስነ-ሌክ ሊቦራቶር የትክክሇኝነት 

መጠናቸው ሳይዛባ ሇረጅም ጊዜ እንዱቆዩ ይጠብቃሌ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ዓሇም 

ዓቀፌ ዕውቅና ባሊቸው ላልች የውጭ የስነ-ሌክ ሊቦራቶሮች በየወቅቱ ብሄራዊ 

የማነጻጸሪያ ኢታልኖችን በመሊክና ካሉብሬት በማስዯረግ ዓሇም ዓቀፌ የእርከን 

ተዋረዲቸውን ይጠብቃሌ ( Measurment Traceability) ፡፡ 

በአገር ውስጥ ያሇውን ባህሊዊ የአሇካክ ስርዓት ወዯ ዘመናዊ እና ኤስ አይ የአሇካክ 

ስርዓት በመቀየር ኋሊቀር የአሇካክ ስርዓት እየተጠቀመ ያሇውን ህብረተሰብ ወዯ 

ዘመናዊ የአሇካክ ስርዓት እንዱሸጋገር ማስቻሌ በዚሁ የስነ-ሌክ ኢንስቲቲዩት 

የሚከናወን ነው፡፡  

ኢንስቲትዩቱ የአገሪቱን የሌኬት ፌሊጎት እና ችግሮችን በየወቅቱ በማጥናት 

የአገሪቱን የአሇካክ ስርዓት ማሻሻሌ ፣ በዘርፈም ከከፌተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር 

ትብብር በመፌጠር የስነ-ሌክ ሳይንስ በከፌተኛ ትምህርት ተቋማት በካሪኩለም 

ውስጥ እንዱካተትና ኢንደስትሪዎቻችንንም በመጠቀም በዘርፈ ምርምር 

እንዱጀመሩና  የኢንደስትሪውን የስነ-ሌክ ችግሮች መፌታት ዋና ተግባሩ ነው፡፡ 

 
ኢንደስትሪው የራሱን የውስጥ ካሉብሬሽን ሊቦራቶር እንዱያቋቁም የጽንሰ ሃሳብና 

የተግባር ስሌጠና እንዱሁም በዘርፈ ሇሚሰማሩ ሌማታዊ ባሇሃብቶች የማማከር 

አገሌግልት በመስጠት የሌኬት ቴክኖልጂ እንዱሸጋገር ማገዝ በዚሁ ዘርፌ 

የሚከናወን ነው፡፡  

ኢንስቲትዩቱ ሇአምራችና አገሌግልት ሰጪ ኢንደስትሪዎች ጥራትን 

የሚቆጣጠሩባቸውን የመሇኪያ መሳሪያዎች ትክክሇኝነት በካሉብሬሽን በማረጋገጥ 

ምርቱ/አገሌግልቱ ጥራቱ የተጠበቀ እንዱሆን አስተዋጽኦ ያዯርጋሌ፡፡ ይህ 

አገሌግልት ሇኢንደስትሪው ብቻ ሳይሆን ሇዩኒቨርሲቲዎች፣ ምርምር ተቋማትና 

ከህጋዊ ስነ-ሌክ ጋር በተያያዘ ሇዯንብ ማስፇጸም  አገሌግልት የሚያገሇግለ 

የመቆጣጠሪያ ኢታልኖች  ትክክሇኝነት ማረጋገጥን ያካትታሌ:: 
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ኢንስቲትዩቱ የሳይንስ መሳሪያዎች ጥገና ብሄራዊ አቅም መገንባትና ከፌተኛ 

ውስብስብነት ዯረጃ ሊሊቸው የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገሌግልት በመስጠት 

የሳይንስ መሳሪያ ተጠቃሚዎች ተግባሮቻቸውን በብቃት እንዱያከናውኑ መዯገፌ፤ 

የጥገና አገሌግልት የሚሰጡ ወርክሾፖች ፤ የሳይንስ መሳሪያ አስመጪ፤አከፊፊይ 

፤ሊኪ፤ቸርቻሪና በሥነ-ሌክ ዘርፌ የብቃት ማረጋገጫ መስጠት በተጨማሪ 

የሚከናውናቸው ተግባራት ናቸው፡፡ 

 

በአገራችን በቀጣዩ አምስት ዓመታት በኢንስቲትዩቱ የታቀዯውን የሦስተኛውን 

የእዴገትና የትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ ውጤታማ ሇማዴረግ በየዯረጃው ያለ ተቋማትን 

ሁሇንተናዊ የማስፇጸም አቅም በመገንባት ሇተሌዕኮአቸው ብቁ እንዱሆኑ ማዴረግ 

ይገባሌ፡፡ በዚሁ መሰረት ብሄራዊ ሥነ-ሌክ ኢንስቲትዩት ሇተሌዕኮው ብቁ ሇማዴረግ 

በወቅቱ  እየተተገበረ ያሇው የተቋማዊ ሇውጥ ሥራ የተሌዕኮ ውጤታማነት እና 

ቅሌጥፌናን አሟሌቶ እንዱይዝ ማዴረግና የፇፃሚዎችን ብቃት በቀጣይነት ማሳዯግ 

እንዱሁም ምርጥ ተሞክሮዎችን የማስፊት አቅጣጫን መከታተሌ ቅዴሚያ 

የሚሰጠው ጉዲይ ነው፡፡ 

 

5. የኢንስቲትዩቱ ቁሌፌ ተግባር 

ጠንካራና ቀጣይነት ያሇው የሇውጥ ሰራዊት በመገንባት ከዓሇም አቀፌ ሥነ-ሌክ ስርዓት 

ጋር የተጣጣመ ብሄራዊ የሥነ-ሌክ ሥርዓት እና ብሄራዊ የሳይንስ መሳሪያዎች አቅም 

ግንባታ ስርዓት መዘርጋትና ተግባራዊ ማዴረግ፤ 
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5. የማስፇጸሚያ ስትራቴጂዎች 

 ጠንካራና ቀጣይነት ያሇው የሇውጥ ሰራዊት በመገንባት ግንባር ቀዯሞችን ማፌራት፤  

 የውጤት ተኮር ምዘና ስርዓትን በቀጣይነት ተግባራዊ ማዴረግ፤ 

 ከህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቶች ጋር በቅንጅት መስራት፤ 

 ከኢንደስትሪዎች፤ከፌተኛ ትምህርት ተቋማት፤ ምርምርና  ስሌጠና ተቋማት፤እና 

ህግ አስፇጻሚ አካሊት ጋር ቅንጅታዊ አሰራር በመፌጠር፤ 

 ከብሄራዊ፤ አህጉራዊና አሇም አቀፌ ተቋማት ጋር ያለ ትብብሮችን በመጠቀም፤  

 ምርጥ ተሞክሮ በመቀመር የአሰራር ሥርዓትን በማሻሻሌ፣ 

 አገሌግልቶቻችንን ሇህብረተሰቡ ሇማስተዋወቅ ሰፉ የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም 

በማካሄዴ፤ 

 መንግስታዊና መንግስታዊ ካሌሆኑ ዴርጅቶች ጋር በመቀናጀት ኤች.አይ.ቪ/ኤዴስን 

ሇመከሊከሌና ሇመቆጣጠር የሰራተኞችን ግንዛቤ በማሳዯግና የምክር አገሌግልት 

በመስጠት  

 በሴክተር ዘሇሌ ተግባራት በስርዓተፆታ፣ ኤች አይ ቪ፣ የአካባቢ ጥበቃና፣ 

አርብቶአዯርና አካሌ ጉዲተኞችን ጉዲዮችን አካትቶ በመስራት፤ 

 ብሌሹ አሰራር እና ኪራይ ሰብሳቢነት አመሇካከትና ዴርጊትን በመዋጋት 

 

ውስጣዊ ሁኔታዎች  

ተ.ቁ 

 

 

መንስዔ ጠንካራ ጎን ዯካማ ጎን 
1 የሰው 

ሃብት 

ሁኔታ 

 

 

 የትምህርትና የስሌጠና ስርዓት 

በመዘርጋት ተግባራዊ መዯረጉ 

 ሇስርዓተ ጾታና ሇወጣቶች እንዱሁም 

ላልች ሴክተር ዘሇሌ ተግባራት በቂ 

ትኩረት መሰጠቱ 

 የአገሌግልት አሰጣጥ ጊዜ ማሻሻያ 

የውጤት ተኮር ምዘና ተግባራዊ 

መዯረጉ፤ 

 በፇጻሚዎች ዘንዴ የተሟሊ የምዘና 

መረጃ ያሇመያዝ፤ 

 የስራ ሂዯት መሪዎች ሇሇውጥ 

ሰራው የሚሰጡት ትኩረት አናሳ 

መሆን 

 በየዯረጃው ያሇ የጠባቂነት መንፇስ 

ያሇመወገዴ፣ 

 ምርጥ ተሞክሮዎችን ሇማስፊት 



36 

 

ተ.ቁ 

 

 

መንስዔ ጠንካራ ጎን ዯካማ ጎን 
 የኪራይ ሰብሳቢነት ምንጮች 

መሇየታቸው እና ምንጮቹን 

ሇማዴረቅ የአሰራር ስርዓት ተዘርግቶ 

ተግባራዊ መዯረግ መጀመሩ፤ 

 የስራ ምዘናና ምዯባ ተግባራዊ 

መዯረጉ 

 የህዝብ ክንፌ አካሊት ተሇይተው ወዯ 

ስራ መገባቱ 

 

በየዯረጃው ሰፉ ንቅናቄ 

አሇመጀመሩ፣ 

 የሰው ሃይሌ ፌሌሰት መጨመር፤ 

 የሰው ሃብት ማበረታቻ ስርዓት 

አሇመኖር፤ 

 የካሉብሬሽን አገሌግልት አሰጣጡ 

ቀሌጣፊ አሇመሆን፤ 

 የካሉብሬሽን አገሌግልት አሰጣጡ 

በዓይነትና በወሰኑ የዯንበኞችን 

ፌሊጎት ያሊረካ መሆኑ፤ 

 የሥራ  መውጫና መግቢያ ሰዓት  

መሸራረፌ መኖር፤ 

 ከህዝብ ክንፌ ጋር ያሇው ግንኙነት 

አርኪ አሇመሆኑ 

 የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ጠንካራ 

አሇመሆኑ፤  

2 የስራ 

አከባቢ፣ 

 ስራን ማዕከሌ ያዯረገ የቢሮ 

አዯረጃጀት እና መሰረታዊ የቢሮ 

መገሌገያዎች መሟሊታቸው፣ 

 

 በተመጣጣኝ ዋጋ አገሌግልት የሚሰጥ 

የሰራተኞች መዝናኛ ክበብ መኖሩ 

 

 የስራ አካባቢ ዯህንነት ስጋት 

ሁኔታዎችን በጥሌቀት ሇይቶ 

ያሇማወቅ፣ 

 በየዯረጃው አሰራርን ሇመዯገፌ 

የሚያስችለ  የመረጃና ላልች 

ቴክኖልጂዎች አቅርቦትና  መሰረተ 

ሌማት ዝርጋታ በተሟሊ መሌኩ 

አሇመኖር፣  

 ሇመስክ ስራዎች ትራንስፖርት 

አገሌግልት  ከፌተኛ እጥረት 

መኖር፤ 

 ሇቅርንጫፌ የካሉብሬሽን ሊብራቶሮች 
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ተ.ቁ 

 

 

መንስዔ ጠንካራ ጎን ዯካማ ጎን 
አገሌግልት የሚሰጥ ተሽከርካሪ 

አሇመኖር 

 የሊብራቶር ህንጻ የፌርዴ ሂዯት 

አሇመጠናቀቁ 

3 የአሠራር 

ስርዓቶች 

 በየዯረጃው የተዘረጋውን የሇውጥ 

ትግበራ ስርዓት በተሟሊና ቀጣይነት 

ባሇው መሌኩ ተግባራዊ 

ማዴረግ/ውጤት መሇካት እና 

መመዘን/፣ 

 ቅንጅታዊ አሰራር ከጊዜ ወዯጊዜ 

እየጎሇበተ መምጣቱ፣ 

 በአገሌግልት አሰጣጥ ሊይ ጅምር 

መሻሻልች መኖራቸው፣ 

 በተወሰኑ አሇካክ መስኮች አሇም 

አቀፌ ተቀባይነት ያሇው  የአሰራር 

ስርአት መኖር 

 ከአቻ የሥነ-ሌክ ተቋማት ጋር የጋራ 

ስምምነት መኖሩ 

 የእቅዴ ክትትሌና ግምገማ 

ግብረመሌስ አሰጣጥ ስርዓት 

መዘርጋቱ 

 

 

 

 በቀጣይነት የሚታዩትን የአሰራር 

ስርዓት ክፌተቶች በመሇየት 

ውጤታማ የሚያዯርጉ የማሻሻያ 

ስራዎችን በተሟሊ ሁኔታ 

ያሇማከናወን፣ 

 የመረጃ አያያዝ፣ ሌውውጥ እና 

አጠቃቀም ስርዓት ዘመናዊ 

ያሇመሆኑና በተዯራጀ መሌኩ 

ያሇመኖር  

 የተጠናከረ የዕውቀት አስተዲዯር 

(Knowlege management)  

ስርዓት አሇመኖር 

 

4 አዯረጃጀት   አዯረጃጀቱ ከአዲዱስ ዓሇም አቀፌ 

አሰራር ጋር አሇመጣጣሙ 

 ተዯራራቢ የስራ ዴግግሞሽና 

ያሌተጠቀሱ ስራዎች 
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ተ.ቁ 

 

 

መንስዔ ጠንካራ ጎን ዯካማ ጎን 
አሇመካተታቸው 

 

5 ክህልት  

 

 የክህልት ክፌተት ሇመዴፇን 

በውስጥ አቅም ስሌጠና መሰጠቱ 

 የክህልት ክፌተት መኖሩ 

6 የአመራር 

ዘይቤ  

 

 አመራሩ አሳታፉ መሆኑ 

 አመራሩ ወርድ መስራቱ 

 የመናበብ ችግር መኖሩ 

 

7 ስትራቴጂ  

 

 መነሻ ስትራቴጂ መኖሩ  ስትራቴጂውን ሇማስፇጸም የአቅም 

ውስንነት መኖሩ 

 የማያሰሩ የመንግስት መመሪያዎች 

መኖራቸው 

          

 

 

ውጫዊ  ሁኔታዎች 

ተ.ቁ. መስፇርቶች ምቹ ሁኔታዎች ስጋቶች 

1 ፖሇቲካዊ  መንግስት ሇጥራት መሰረተ ሌማት ተቋማት 

ትኩረት መስጠቱ 

 የመንግስት ፖሉሲዎች እና ስትራቴጂዎች 

መኖራቸው፣ 

 የጥራት መሠረተ መዋቅር ስትራቴጂ መኖር 

 አገሪቷ የዓሇም አቀፌ የሥነ-ሌክ ዴርጅት 

(BIPM) እና የአህጉራዊ የሥነ-ሌክ ዴርጅት 

አባሌ እንዴትሆን ማስቻለ 

 የተጠናከረ ህጋዊ የሥነ-ሌክ 

ስርዓት  አሇመጠናከሩ 

 አገራዊ አሇመረጋጋት መኖሩ 

 የሳይንስ መሳሪያዎች ጉዲይ 

በጥራት መሰረተ ሌማት 

ስትራቴጂ  አሇመካተቱ  

 

2 ኢኮኖሚያዊ  የተሇያዩ የሃገራችን ምርቶች  በዓሇም ገበያ 

ሊይ ተፇሊጊነቱ እያዯገ መምጣትና ጥራት ዋና 

መሇኪያ መሆኑ፣ 

 ሇኢንስቲትዩቱ ሊቦራቶር 

የሚያገሇግለ ግብዓቶች ከፌተኛ 

ኢንቨስትመንት የሚጠይቁ 
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 አገሪቱ የአፌሪካ አህጉር ነጻ የንግዴ ቀጠና 

አባሌ መሆኗ፤ 

 ኢትዮጵያ የዓሇም የንግዴ ዴርጅት አባሌ 

ሇመሆን ጥረት እየተዯረገ መሆኑ 

 የሥነ-ሌክን አገሌግልት የሚጠቀሙ 

ኢንዯስትሪዎች፣ ዩኒቨርሰቲዎች፣ የምርምርና 

አገሌግልት ሰጪ ተቋማት መስፊፊት 

 በዓሇም ባንክ ዴጋፌ የብሔራዊ የጥራት 

መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት መጀመሩ 

 በመንግስት በጀት የሊብራቶር፣የወርክሾፕ እና 

የቢሮ የህንጻ ግንባታ መጀመሩ 

 

መሆናቸው 

 በሥነ-ሌክ እና በሳይንስ 

መሳሪያዎች  ዘርፌ ቴክኒካዊ 

አገሌግልት የሚሰጡ  የግሌ 

ተቋማት በሚፇሇገው ሌክ  

በመስኩ አሇመሰማራታቸው፤   

 የወጭ ምንዛሬ በወቅቱ 

አሇመገኘት 

 እያዯገ የሚሄዯውን የሥነ-ሌክ 

ፌሊጎት ሇማሟሊት በበቂ 

አሇመቻሌ 

 በብሔራዊ የጥራት መሰረተ 

ሌማት ፕሮጀክት የሊብራቶር 

መሳሪያዎች ግዢና    

የሊብራቶር፣  የወርክሾፕ እና 

የቢሮ የህንጻ ግንባታ የአፇጻጸም 

መርሀ ግብር አሇመጣጠም 

 

 

3 ማህበራዊ  መንግስታዊ የግሌ አምራችና አገሌግልት 

ሰጪ ዴርጅቶች ሇሥነ-ሌክ የሚሰጡት 

ትኩረት በአንፃራዊ መሌኩ እየተሻሻሇ 

መምጣት 

 ከተቋማት ጋር ቅንጅታዊ አሰራር እንዱኖር 

የሚያበረታታ ሥርዓት  መኖሩ፤ 

 የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀቶች  እንዱኖር 

የሚያበረታታ ሥርዓት  መኖሩ፤ 

 

 ብቃት ያሇው የሰሇጠነ የሰው 

ሃይሌ አሇመኖር 

 ተቋማት ሇቅንጅታዊ አሰራር 

የሚሰጡት ትኩረት አነስተኛ 

መሆን፤ 
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በውስጣዊ እና ውጫዊ ሁኔታዎች ውስጥ ያለ ፇታኝ እና አስቻይ ሁኔታዎችን መሇየት 

 

 

አስቻይ ሁኔታዎች (Enablers) 

(ጥንካሬ እና መሌካም አጋጣሚ) 

ፇታኝ ሁኔታዎች(Challenges) 

(ዴክመት እና ስጋት) 

 በዓሇም ባንክ ዴጋፌ የብሔራዊ የጥራት 

መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት የመሳሪያ ግዢ 

እና የአቅም ግንባታ እና በመንግስት በጀት 

የሊብራቶር፣ የወርክሾፕ እና የቢሮ የህንጻ 

ግንባታ መጀመሩ 

 

 የማነጻጸሪያ መሳሪያዎች ግዢ የውጭ ምንዛሪ 

የሚጠይቁ በመሆናቸው የውጭ ምንዛሪ በበቂ 

አሇመኖር 

 የመንግሰት ፖሉሲና ስትራቴጂና የመሰረታዊ 

የስራ ሂዯት ሇውጥ ጥናት ትግበራን 

በአግባቡ ሇመፇጸም የአመራር ቁርጠኝነት 

መኖር 

 በብሔራዊ የጥራት መሰረተ ሌማት ፕሮጀክት 

የሊብራቶር መሳሪያዎች ግዢና    የሊብራቶር፣  

የወርክሾፕ እና የቢሮ የህንጻ ግንባታ የአፇጻጸም 

መርሀ ግብር አሇመጣጣም 

 

 የዓሇም ዓቀፌ አሰራር ሰርዓት መረጃዎች 

በቀሊለ መገኘትና የአሰራር ስዓቱን 

የመተግበር ሌምዴ መኖሩ 

 

 በየዯረጃው የተዘረጋውን የሇውጥ ትግበራ ስርዓት 

በተሟሊና ቀጣይነት ባሇው መሌኩ ተግባራዊ 

ያሇመዯረግ 

4 ቴክኖልጂያዊ  የኢንፍርሜሽን ኮሙኒኬሽን ቴክኖልጂ 

መስፊፊት፤ 

 የዓሇምአቀፌ አሠራሮች መረጃዎች በቀሊለ 

መገኘት፤  

 የሥነ-ሌክ ዘርፌ ቴክኖልጂው እያዯገ 

መምጣቱ 

 ከቴክኖልጂው ዕዴገት ጋር 

የሚሄዴ ብቃት ያሇው የሰው 

ሃይሌ በሚፇሇገው መጠን እና 

ስብጥር ተሟሌቶ ያሇመገኘት 

 ቴክኖልጂን ሇመጠቀም 

የሚያስችሌ መሰረተ - ሌማት 

ያሇመጠናከር 
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አስቻይ ሁኔታዎች (Enablers) 

(ጥንካሬ እና መሌካም አጋጣሚ) 

ፇታኝ ሁኔታዎች(Challenges) 

(ዴክመት እና ስጋት) 

 

 ዓሇም ኣቀፌ ፤ አህጉራዊና ብሄራዊ አጋር 

ዴርጅቶች መኖራቸው እና በተፇጠረ 

የትብብር ግኑኝነት የአቅም ግንባታ ስራ 

መኖሩ፤ 

 

 በዘርፈ ብቃት ያሇው የሰው ሃይሌ በበቂ 

ያሇመኖርና የተጠናከረ የዕውቀት አስተዲዯር 

(Knowlege management)   ስርዓት አሇመኖር 

 

      

                                                      

             

1.4  የነባራዊ ሁኔታ ዲሰሳ 

 

1.3.1 የሁሇተኛው የዕትዕ (2008-2012) የዘርፈ ዋናዋና ግቦችና አፇጻጸም  

በሁሇተኛው የዕዴገትና ትራንስፍርሜሽን ዕቅዴ ዘመን በተሇይም ትኩረት በተሰጠባቸው የስራ 

መስኮች በ2012 በጀት ዓመት መጨረሻ ሊይ ሇመዴረስ የሚከተለት ግቦች ተቀምጠዋሌ፡፡ በዚሁ 

መሰረት በአምስት ዓመት ውስጥ ሉከናወኑ ከታቀደት ተግባራት ውስጥ የተከናወኑት ከዚህ 

እንዯሚከተሇው ቀርበዋሌ፡፡ 

                                                                                                                                                                                      

2.  የኢንስቲትዩቱ ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስኮችና፤ ስትራቴጂያዊ ውጤቶች 

 ጥናትና ምርምር  

 የሊቀ አገሌግልት  

 የአሰራር   ስርዓትና የአቅም ግንባታ   
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ተ.ቁ የትኩረት መስክ የትኩረት መስክ ውጤት 

1. 

 

ጥናትና ምርምር  

 

 

ችግር ፇቺ ጥናትና ምርምር  

2. 

 

የሊቀ አገሌግልት  

 

 

ተገሌጋዮችን ያረካ ውጤታማና ቀሌጣፊ  አገሌግልት 

3. 

የአሰራር   ስርዓትና 

የአቅም ግንባታ   

 

   

የተገነባ  አቅምና   የአሰራር ሥርዓት 

 

            

 

 

ተ.ቁ 
የትኩረት 

መስክ 

የትኩረት መስክ መግሇጫ ውጤት 

1. 

 

ጥናትና 

ምርምር  

 

በሣይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ ሳይንሳዊ ምርምርና ጥናት ሇማከናውን 

የሚያችለ ተቋማዊ የመሰረተ ሌማት ግንባታ ተግባራቶቸን እናከናውናሇን፡፡ 

ችግር ፇቺ የሆኑ ምርምርና የጥናት በማዴረግ የሚገኙ ውጤቶችን 

አንዱታተሙና እንዱሰራጩ እንዱሁም በአምራቾች ተቀባይነት የሚኖራቸው 

ፕሮቶታፖች እንዱዘጋጁ እናዯርጋሇን፡፡ 

በአገር ውስጥ ገበያ የማይገኙ፣ በሳይንስ መሳሪያዎች ዙሪያ የቴክኖልጂ 

ሽግግር አንዱኖርና ወዯ ሊቀ ዯረጃ ሉያዯርሱ የሚያስችለ የሳይንስ 

መሳሪያዎች አካሊት በምህንዴስና አግባብ አንዱዘጋጁና ሇጥገና፣ ሇሥሌጠናና 

ትምህርት ተግባራት ግብአት አንዱውለ እናዯርጋሇን፡፡  

 

በተጨማሪም የሚካሄደ የጥናትና ምርምር ሥራዎች ሇአካባቢ ጥበቃና 

ህብተሰብ ጤና ሊይ ጉዲት በማያዯርሱ፣ የሴቶች፣ ወጣቶችና አካሌጉዲተኛ 

ችግር 

ፇቺ 

ጥናትና 

ምርምር  
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ተ.ቁ 
የትኩረት 

መስክ 

የትኩረት መስክ መግሇጫ ውጤት 

ተሳታፉነት በሚያሰፈ፣  አንዱሁም ሇአርብቶአዴር አካባቢዎች ትኩረት 

በሚሰጡበት ሁኔታ የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡ 

2. 

 

የሊቀ 

አገሌግልት  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

በሳይንስ መሳሪያዎች ግዢ፣ ተከሊ፣ ጥገናና አንዱሁም የአገሌግልት 

ዘመናቸውን የጨረሱ መሳሪያዎችን በማስወገዴ ረገዴ በየተቋማቱ  

ከሚታየው የዕውቀት፣ የክሀልትና የአጠቃቀም ክፌተቶች በሚመነጩ 

የመሳሪያዎች ብሌሽት በጤና ተቋማት ታካሚዎች አንዲይጉሊለ፣ በምርምር  

ተቋማት የተጀመሩ የምርምር ስራዎች እንዲይዯናቀፈ  በአጠቃሊይ ሳይንሳዊ 

መሳሪያዎችን በመጠቀም የሚሰጡ አገሌግልቶች አንዲይጓተቱ  ሇማዴረግ 

የተከሊ፣ ጥገናና ማስወገዴ አገሌግልቶች በተቋማት ጥያቄዎች ሊይ 

ተመሰርተው በቀጣይነት አንሰጣሇን፡፡ ከዚህም በተጨማሪም በኢንስቲትዩቱ 

ሊቦራቶሮችና ወርክሾች የሚገኙ መሳሪያዎች የቅዴመ ብሌሽት ጥገና 

እንዱያገኙ እናዯርጋሇን፡፡ 

በግሌም ሆነ መንግስታዊ ተቋማት የሚገኙ በሳይንስ መሳሪያዎች ቴክኒካዊ 

አገሌገልት የሚሰጡ ቴክኒሻኖችና መሀንዱሶች እንዱሁም መሳሪያዎቹን 

ሇሚያንቀሳቅሱና ሳይንሳዊ ውጤቶችን ተንትነው ሇሚያቀርቡ ሳይንትስቶችና 

ቴክኖልጂስቶች ከግዢ እስከ ማስወገዴ ባለ የመሳሪያዎች ኡዯት  

ተከታታይና ተግባራዊ ስሌጠናዎችን በመስጠት ተዯራሽነትን እናሰፊሇን፡፡  

በተጨማሪም ተቋማት ፌሊጎቶቻቸውን የሚያሟለ የሳይንስ መሳሪያዎችን 

ሇመምረጥ፣ ሇመጠቀምና ሇማስወገዴ እንዱችለ የምክር አገሌግልቶችን 

እንሰጣሇን፡፡ 

በሳይንስ መሳሪያዎች የቴክኒክ አገሌግልቶች ሊይ የግለ ዘርፌ በስፊት 

እንዱሰማራና ዘርፈም በእውቀት እንዱመራ ሇማዴረግ በሳይንስ መሳሪያዎቸ  

ጥገና ፣ተከሊና ኮሚሽኒንግ የንግዴ ዘርፍች ሊይ ብቃት የማረጋገጥ  

አገሌግልት እንሰጣሇን፡፡ 

በተጨማሪም እነዚህ አገሌገልቶች ሇአካባቢ ጥበቃና ህብረተሰብ ጤና ሊይ 

ጉዲት በማያዯርሱ፣ የሴቶች፣ ወጣቶችና አካሌጉዲተኛ ተሳታፉነት 

ተገሌጋ

ዮችን 

ያረካ 

ውጤታ

ማና 

ቀሌጣፊ  

አገሌግ

ልት 



44 

 

ተ.ቁ 
የትኩረት 

መስክ 

የትኩረት መስክ መግሇጫ ውጤት 

በሚያሰፈ፣  አንዱሁም ሇአርብቶአዴር አካባቢዎች ትኩረት በሚሰጡበት 

ሁኔታ እንዱከናወኑ እናዯርጋሇን፡፡ 

3. 

የአሰራር   

ስርዓትና 

የአቅም 

ግንባታ   

 

ጥራት ያሇው የጤና አገሌግልት፣ ሌማትን የሚያፊጥኑ የምርምር 

ስራዎች፣ ወዯውጭ የሚወጡና የሚገቡ  ምርቶች ጥራት፣ ፌተሻና 

ምርመራ፣የትምህርት ጥራት በአጠቃሊይ ሳይንሳዊ አገሌግልቶች ያሇ 

ሳይንስ መሳሪያዎች የሚታሰቡ ባሇመሆናቸው ከፌተኛ የውጪ ምንዛሬ 

በማውጣት የሚገቡትን የህክምናም ሆነ ላልች የሳይንስ መሳሪያዎችን 

በብቃት የመጠቀምና የማስተዲዯር ብቃታቸው አንዱገነባ ዴጋፌ 

እናዯርጋሇን፡፡  

በሁለም የሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚ መስሪያ ቤቶች ጋር በቅንጅት 

በመሰራት ከግዢ እስከ ማስወገዴ ዴረስ ባሇው የሳይንስ መሳሪያዎች  ኡዯት  

ያሚታዩትን ስር የሰዯደ ችግሮች በአምራቹ ወይም በሶስተኛ ወገን 

አገሌግልት ሰጪዎች ብቻ የሚወገደ ባሇመሆናቸው ተቋማዊ የሳይንስ 

መሳሪያዎች ቴክኒካዊ አገሌገልቶችን የሚሰጡ ወርክሾፖች/ማዕከሊት 

አንዱቋቋሙ፣ የሳይንስ መሳሪያዎች አስተዲዯር ሰርዓት እንዱገነባና 

ተዯራሽነት እንዱሰፊ የቴክኒክ ዴጋፌ  እናዯርጋሇን፡፡ 

በዘርፌ በሙያና ስሌጠና ት/ቤቶች እና ዩኒቨርስቲዎች የሚማሩ ተማሪዎች 

የስራ ሊይ ሌምምዴና ኢንተርንሺፕ ፕሮግራሞች ሊይ በማሳተፌ ተቋማት 

በቀጥታ በስራ ሊይ ሉሰማሩ የሚችለ መሀንዱሶችና ቴክኒሻኖችን 

እንዱያገኙና የመጠገን አቅማቸው እንዱጎሇብት  ጥረት እናዯርጋሇን፡፡   

በተጨማሪም የሳይንስ መሳሪያዎች መረጃዎችን በመከታተሌ በማጠናቀርና 

በማሰራጨት በእውቀት ሊይ የተመሰረተ ፌሊጎትን መሰረት ያዯረገና 

የመሳሪያ ህይወት ዘመን ግዢ ሇማካሄዴ የሚስችሌ አቅም አንዱገነባ ጥረት 

እንዯርጋሇን፡፡  

በተጨማሪም የአቅም ግንባታና ሥርዓት ዝርጋታ ሇአካባቢ ጥበቃና 

ህብተሰብ ጤና ሊይ ጉዲት በማያዯርሱ፣ የሴቶች፣ ወጣቶችና አካሌጉዲተኛ 

የተገነባ  

አቅምና   

የአሰራር 

ሥርዓት 
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ተ.ቁ 
የትኩረት 

መስክ 

የትኩረት መስክ መግሇጫ ውጤት 

ተሳታፉነት በሚያሰፈ፣  አንዱሁም ሇአርብቶአዴር አካባቢዎች ትኩረት 

በሚሰጡበት ሁኔታ የሚከናወኑ ይሆናለ፡፡ 

 

 

 

 

11. የአፇጻጻም ዕይታዎች (Perspectives) 
 

የአፇጻጸም ዕይታ ማሇት የተቋሙን አፇጻጸም ከምን አንጻር እንዯሚታይ የሚያመሇክት መነጽር 

ነው፡፡ ስሇሆነም ከተቋሙ ባህርይና ከሚሰጣቸው አገሌግልቶች በመነሳት የሚከተለት የአፇጻጸም 

ዕይታዎች ተሰይመዋሌ፡፡ 

 
ሀ. ተገሌጋይ 

የካሉብሬሽን አገሌግልታችንን ተዯራሽነት ሇማሻሻሌ በተመረጡ የአገሪቱ ክሌልች ተጨማሪ 

የቅርንጫፌ ካሉብሬሽን ሊቦራቶሮችን እንከፌታሇን፡፡  ኢንስቲትዩቱ በየስራ ሂዯቶቹ ውስጥ 

በሚያከናውናቸው ተግባራት የሴክተር ዘሇሌ ተግባራትን የስርዓተ-ጾታና ኤች. አይ. ቪ /ኤዴስ/ 

ጉዲዮችን፤የሴቶች፤ወጣቶችና ህጻናት ተጠቃሚነትን፤የአካባቢ ጥበቃ ስራዎችን ፤የአርብቶ አዯሮችና 

አካሌ ጉዲተኞችን በማካተት ይተገበራሌ፡፡  

 
የተሇዩትን የህዝብ ክንፌ የሇውጥ ሰራዊት አዯረጃጀት በመጠቀም የኢንስቲትዩቱ ተግባራት 

እንዱሳኩ ከፌተኛ ጥረት ያዯረጋሌ፡፡ ላልች አዲዱስ  የህዝብ ክንፌ አዯረጃጀት አካሊት ካለም 

እንዱሇዩ ይዯረጋሌ፡፡ የተቋሙና የህዝብ ክንፌ አካሊት የጋራ እቅዴ ይዘጋጃሌ፡፡የተዘጋጀው የጋራ 

እቅዴ ከሚመሇከታቸው የህዝብ ክንፌ አካሊት ጋር ውይይት ተካሂድ ይተገበራሌ፡፡ በየወቅቱ 

በሚዯረግ ግኑኝነት የእቅደ አፇጻጸም በጋራ ይገመገማሌ፡፡ ተቋሙ በውስጥም ሆነ በውጪ 

አገሌግልት ሇሚሰጣቸው ዯንበኞች መሌካም አስተዲዯር የሰፇነበት የአሰራር ስርዓተ በመዘርጋት 

ተግባራዊ ያዯርጋሌ፡፡የመንግስት ክንፌ አዯረጃጀትን አጠናክረን እንቀጥሊሇን፡፡ 

 
ሇ.ፊይናንስ 
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የሊቀ ኢንስቲትዩትን ስኬት ሇማምጣት፣ በአይነት/ በገንዘብ ከመንግስት እና ከተሇያዩ ምንጮች 

የሚገኘውን ሌዩ ሌዩ  ሃብት ሇታሇመሇት  አሊማ ማዋሌና እና ሇሚሰጡ ሌዩ ሌዩ አገሌግልቶች 

የሚሰበሰቡ ገቢዎችን  በአግባቡ መሰብሰብና  ሇመንገግስት በወቅቱ ገቢ ማዴረግ፡፡ በጀትን በአግባቡ 

በማቀናጀት ስራ ሊይ ማዋሌን ያካተተ እይታ ነው፡፡  የተሇዩ የኪራይ ሰብሳቢ ምንጮችን ሇማዴረቅ 

የተዘረጋውን የአሰራር ስርዓት ውጤታማነት በየጊዜው እየተገመገመ የማሻሻያ ስራ ይሰራሌ፡፡ 

አዱስ የኪራይ ስብሳቢ ምነጮችም ካለ እንዱሇዩ ይዯረጋሌ፡፡ እነዚህን ምንጮች ሇመዴፇን የአሰራር 

ስርዓት ተዘርግቶ ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 

 
ሏ.የውስጥ አሰራር 

አምራች እና አገሌግልት ሰጪ ዴርጅቶች ሇሚያመርቱት ምርትና የሚሰጡት የአገሌግልት ጥራት 

ሌኬት ከፌተኛ አስተዎፅኦ ያሇው በመሆኑ ምርቱን ሇማምረት ከሚጠቀሙት ግብአት ትክክሇኛ 

መጠን አና መጨረሻም ምርቱ ከተመረተ በኋሊ ሉይዘው የሚገበውን ባህሪያት ሇመያዙ በሌኬት 

መረጋገጥ አሇበት፡፡ የሌኬቱ ትክክሇኛነት ዯግሞ በዋናነት በመሣሪያው ትክክሇኛነት በካሉብሬሽን 

ይረጋገጣሌ፡፡ ይህ የመሣሪያዎች  ካሉብሬሽን አገሌግልት ዓሇም አቀፌ ተቀባይነት ያሇው ከሆነ 

ዯግሞ የወጪ ምርቶች ሊኪዎች ሊይ በሌኬት ምክንያት የሚመጡ ተፅእኖዎችን በማቃሇሌ ወሳኝ 

ሚና አሇው ፡፡ የካሉብሬሽን አገሌግልትን ወሰን አና ተዯራሽነት በማስፊት ሇአምራቹና አገሌግልት 

ሠጪ ዴርጅቶች የምርት የጥራት ከፌተኛ አስተዎፅኦ አሇው ፡፡ 

 

የሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚዎችን ስሌጠናና ምክር በመስጠት ፤ የራሳቸውን የጥገና ዩኒት 

እንዱያቋቁሙ ዴጋፌ በማዴረግ፤ ከተቋማት አቅም በሊይ የሆኑ የሳይንስ መሳሪያዎችን ጥገና 

በመስጠት እና በዘርፈ ሇሚሰማሩ ሌማታዊ ባሇሃብቶች ስሌጠናና ምክር እንዱሁም የሙያ ብቃት 

ማረጋገጫ እንሰጣሇን፡፡በስነ-ሌክ ዘርፌ ስሌጠናና ምክር በመስጠት ፤ ተቋማት የራሳቸውን 

የካሉብሬሽን ሊቦራቶር እንዱያቋቁሙ እንዱሁም ሌማታዊ ባሇሃብቱ በካሉብሬሽን ዘርፌ እንዱሰማራ 

የተሇየ ዴጋፌ እናዯርጋሇን፡፡ እንዱሁም በስነ-ሌክ መስክ የሙያ ብቃት ማረጋገጫ እንሰጣሇን፡፡ 

 

ቀሌጣፊና ውጤታማ የሆነ የአሰራር ስርዓት በየዯረጃው በመዘርጋት፣በየጊዜው የአሰራር ስርዓት 

ማሻሻያዎች በማዴረግና በመተግበር እና ቅንጅታዊ አሰራር እንዱዲብር በማዴረግ፣የሊቀና ቀጣይነት 

ያሇው የኢንስቲትዩቱን እዴገትን ሇማምጣት የሚያስችሌ እይታ ነው፡፡  
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በቢፒአር በተቀመጠው ዱዛይን መሰረት ስራዎች ስሇመሰራታቸው  በየጊዜው መረጃ እንዱያዝ 

ይዯረጋሌ፡፡ በዚህም መሰረት ከስታንዲርደ ጋር ያሇውን አፇጻጸም ሇመሇካት የስራ ሂዯቶች 

ካሉብሬሽን ስራ ይሰራሌ፡፡ ከካሉብሬሽን ውጤት በመነሳት የስታንዲርዴና የአዯረጃጀት ሇውጥ ካሇ 

ይፇተሻሌ፡፡   

በቢፒአር የተቀመቱ ተግባራት አፇጻጸማቸውን በቢ.ኤስ ሲ እግባብ እንዱመዘኑ ይዯረጋሌ፡፡ የሊቀ 

ውጤት ሊስመዘገቡ ፇጻሚዎች ሽሌማትና ዘቅተኛ ውጤት ሊመጡ ዴጋፌ የሚዯረግበትን አሰራር 

ይዘረጋሌ፡፡ ጠንካራ የክትትሌና ዴጋፌ ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡  

 
የተቋሙን ዕቅዴ የበሇጠ ሊማሳሇጥ ከብሄራዊና ዓሇማዓቀፊዊ ተቋማት ጋር የቅንጅት ስራዎች 

ይሰራለ፡፡ ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነት ያሊቸው የጥራት ማኔጅመነት ስርኣቶች ትግበራ ተጠናክሮ 

ይቀጥሊሌ፡፡ የኢንስቲዩቱን ተግባርና ሃሊፉነቶች በተገሌጋዮችና ህብረተሰቡ በተሇያዩ የኮሙኒኬሽን 

ዘዳዎች እናስተዋውቃሇን፡ 

መ.መማማርና እዴገት /Learning and Growth/ 

ይህ ዕይታ ከሊይ የተጠቀሱትን ዕይታዎች ወዯ ውጤት ሇመሇወጥ የሚያስችለ አእምሯዊ 

ሀብቶችን የሚያካትት ሲሆን፣በየዯረጃው ያሇውን የሰው ሀይሌ እውቀት፣ ክህልትና አመሇካከትን 

ከማሳዯግ፣ምቹ የስራ አከባቢን ከመፌጠር፣የፇፃሚ ባሇሙያዎችን የመወሰን አቅም ማሳዯግ፡፡  

ስሇሆነም የስራ ሂዯቶችን ተሌዕኮ ሇማሳካት የሚያስችሌ የሰው ሃይሌ ፌሊጎት በማሟሊት ፣ የሙያ 

ክህልት፣ እውቀት እና መሌካም ስነምግባር ያሇው እና የአቅርቦት ማነቆውን የፇታ የሇውጥ 

ሰራዊት ማፌራት፣ እንቅፊት የሆኑ የአመሇካከት ችግሮችን በመፌታት ሇውጥ ያመጡና ከነባር 

ኋሊ ቀር አስተሳሰብና አሰራር የተሊቀቀ የሰራተኞች ቁጥር ከፌ ማዴረግና አስተዲዯራዊ 

አገሌግልቶችን መስጠትን ያካትታሌ፡፡ ግንባር ቀዯም ሰራተኞችን በማፌራት የሇውጥ ሃይልችን 

ቁጥር ማሳዯግ፣ ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ አሰራሮችን 

ሇመዘርጋት እንዱቻሌ ሇኢንስቲትዩቱ አጋዥ የሆነ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት 

አቅርቦትና አገሌግልትን ማሻሻሌና ማሳዯግን ይጠይቃሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የኔትወርክና የኢንተርኔት 

አገሌግልት በየዯረጃው የማስፊፊት፣ አስፇሊጊ የሆኑ መሳሪያዎችን የማሟሊት እና ሇአገሌግልት 

ብቁ ያሌሆኑትን የመተካት፣ ተፇሊጊ ሶፌትዌሮችንና አፕሉኬሽኖችን የማሌማትና የመከሇስ፣ በስራ 

ሊይ ያለትን ሲስተሞች በየጊዜው ማሻሻሌን፣ ከላሊ ወገን የሚገዙ ሶፉትዌሮችን ሇተጠቃሚዎች 

ተስማሚ ተዯርገው እንዱሇሙና እንዱተገበሩ የማዴረግ እንዱሁም የመረጃ ተዯራሽነት ከማሳዯግ 
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አንጻር እርስ በርሱ የተዯጋገፇ የኢንስቲትዩቱን ዴረገጽ ዯረጃውን በጠበቀ መሌኩ የማሳዯግ ስራ 

ይከናወናሌ፡፡ 

 

 

 

10. ስትራቴጂያዊ ግቦች 
 
10.1  ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ 1 

 

ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ 1  ጥናትና ምርምር 

ስትራቴጂያዊ ውጤት ችግር ፇቺ ጥናትና ምርምር  

ተ.ቁ ስትራቴጂያዊ ግቦች 

የተገሌጋይ ዕይታ  

1 የዯንበኛ /የባሇዴርሻ እርካታ ማሳዯግ 

የፊይናንስ ዕይታ  

2 የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ 

3 የፊይናንስ ምንጮችን ማበራከት 

ውስጥ አሰራር እይታ 

 

 

4 የአሰራር ስርዓት ማጎሌበት 

5 ቅንጅታዊ አሰራር ማሻሻሌ 

6 የክትትሌና የግምገማ ስርዓትን ማሻሻሌ 

መማማርና እዴገት  

7 የሰራተኛውን ክህልት ማሳዯግ 

8 መሰረተ ሌማት ማሻሻሌ 

9 የስራ አካባቢ ማሻሻሌ  
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ 
ግቡ ስያሜ 

 
የግቡ ይዘትና ወሰን 

ከግቡ የሚጠበቅ 
ውጤት 

 

የተገሌጋይ 

ዕይታ 

የዯንበኛ እርካታ 
ማሳዯግ 

 
 
በሳይንስ መሳሪያዎች እና በሥነ-ሌክ ዘርፌ  ምርምሮችን በማካሄዴ የህብረተሰቡን ችግር 

ሇመፌታት ጥረት ይዯረጋሌ ፡፡  

እንዱሁም የምርምርና የጥናት ውጤቶች አንዱታተሙ እና ጥቅም ሊይ እንዱውለ 

ይዯረጋሌ፡፡ 

 
 
ያዯገ የዯንበኛ 
እርካታ 

 
የፊይናንስ 
ዕይታ 

የበጀት አጠቃቀም 

ውጤታማነትን 

ማሳዯግ 

ስትራቴጂክ  እቅዴ ሇመፇፀም የሚያስችሌ ተመጣጣኝ የፕሮግራም  በጀትና የስራ ዕቅዴ፣ 

የበጅት ዕቅደን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የካሽ ፌልው አንዱሁም የግዢ ዕቅዴና አፇፃፀም 

መርሀግብር ይነዯፊሌ፡፡  የምርምር እና ጥናት ሀሳቦች ቅዯም ተከተሌ በማስያዝ 

ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም  እና በመርሀ ግብሩም መሰረት  የግዢ አፇፃጸም 

ይገመገማሌ፡፡ አንዱሁም መወገዴ ያሇባቸው ንብረቶች በመንግሰት ዯንቦችና መመሪያዎች 

መሰረት አንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡ 

 

በቁጠባና በአግባቡ 
ጥቅም ሊይ የዋሇ 
ገንዘብና ሀብት  

የፊይናንስ 

ምንጮችን 

ማበራከት 

 

 
ከዩነቨርስቲዎች፣ ከኢንደስትሪዎች እና ከላልች አካሊት፣ጋር በቅንጅት በመስራት 
የፊይናንስ ምንጭ የማግኘት ስራ ይሰራሌ፡፡ የተገኘ የፊይናንስ 

ምንጭ 

የውስጥ 
አሠራር 
ዕይታ 

 

የአሰራር ስርዓት 
ማጎሌበት 

የምርምር እና ጥናት የሚካሄዴባቸውና የሚመራባቸው አግባቦች (የፕሮጀክት ሀሳብ 
ማጽዯቅ፣ የፊይናንስና የቴክኒክ ዴጋፌ አሰጣጥ ስርዓትን ማዘጋጀትና ማጸዯቅ፣ የክትትሌና 
ግምገማ ስርዓት ወዘተ….) ይዘጋጃሌ፡፡ 

የተዘረጋ የአሰራር 
ስርዓት  
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ 
ግቡ ስያሜ 

 
የግቡ ይዘትና ወሰን 

ከግቡ የሚጠበቅ 
ውጤት 

 ቅንጅታዊ አሰራር 

ማሻሻሌ 

በስነ-ሌክ እና በሳይንስ መሳሪዎች ዘርፌ ምርምርና ጥናቶችን  ከከፌተኛ የትምህርት 

ተቋማት፣የምርምር ተቋማት እና ኢንደስትሪዎች ጋር ከፕሮጀክት መነሻ ሀሳብ ጀምሮ 

እስከ ትግበራው በትብብር ይከናወናሌ፡፡ የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች 

የመመረቂያ ፕሮጀክታቸውን በስነ-ሌክ /በሳይንስ መሳሪያዎች መስኮችና  ችግሮች ሊይ 

እንዱሰሩ ዴጋፌ ይዯረጋሌ፡፡   

ውጤታማ 
ቅንጅታዊ አሰራር 

የክትትሌና 

የግምገማ ስርዓትን 

ማሻሻሌ 

የክትትሌና ግምገማ ስርዓትን ማሻሻሌና  ተግባራዊ ማዴረግ በሚዘጋጅ መርሀግብር 

መሰረት በተቋም ዯረጃ ፣ በስራ ሂዯት ወይም በምርምር ቡዴን  የዕቅዴ ግምገማ 

ይካሄዲሌ፤ በዚሁ መሰረት ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡፡  

 
የተሻሻሇ 
የክትትሌና 
ግምገማ ስርዓት 

የመማርና 
ዕዴገት 
ዕይታ 

የሰራተኛውን 

ክህልት ማሳዯግ 

የምርምር ስራውን ሇማሳካት እና ውጤታማነትን ሇማሻሻሌ የሚያስችሌ የሙያ ክህልት፣ 

እውቀት እና መሌካም ስነምግባር ያሇው የሰው ሀብት ማሌማት፣ የጥናት ስራዎችን 

በብቃት የማዘጋጀትና የመተንትን ችልታ አቅም የመገንባት ስራ ይሰራሌ፡፡   

 

መሰረተ ሌማት 

ማሻሻሌ 

ችግር ፇቺ የሆኑ ምርምሮችን ሇማከናወን የሚያግዙ ሊብራቶሮች፣ ወርክሾፕች ፣   

መሳሪያዎች እና ፊሲሉቲዎች አቅም ይገነባሌ፡፡ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሰረተ 

ሌማትና  አስፇሊጊ ሶፌትዌሮች አቅም ይገነባሌ፡፡  
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ 
ግቡ ስያሜ 

 
የግቡ ይዘትና ወሰን 

ከግቡ የሚጠበቅ 
ውጤት 

የስራ አካባቢ 

ማሻሻሌ  

 

የተሻሻሇ የምርምር አመራር፣ የሥራ አካባቢ ዯህንነትና ጤንነት ፣የቢሮ አዯረጃጀት፣ 

የምዴረ ግቢና  ሇምርምር  አመቺ በሆነ መሌኩ በቀጣይነት ይዯራጃለ፡፡  

 

የተሻሻለ  
ተስማሚ የሥራ 
አካባቢዎች 
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የስትራቴጂያዊ ግቦች ምክንያትና ውጤት ትስስር 

የትኩረት መስክ 1

 
 

 

 

 

 

 

ዯንበኛ 
 

 

ፋይናንስ  

 

 

 

 

 

 
የውስጥ አሰራር 
 

 

 

 

 

 

መማርና እድገት  

 

 

 

 

 

 

የዯንበኛ አርካታ 
ማሳዯግ 
 

የበጀት አጠቃቀም 
ውጢታማነትን ማሳዯ 
 

የስራ አካባቢ 
ማሻሻሌ  
 

የአሰራር 
ስርዓት 
ማጎሌበት 
 

የኢንፍርሜሽን 
ኮሚኒኬሽን 
ቴክኖልጂ 
አቅም ማሳዯግ 
 

የፊይናንስ ምንጮችን 
ማበራከት 

ቅንጅታዊ አሰራር 
ማሻሻሌ 
 

የሰው ኃይሌ ሌማት 
ማሻሻሌ 
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ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ 2  የሊቀ አገሌግልት 

ስትራቴጂያዊ ውጤት ተገሌጋዮችን ያረካ ውጤታማና ቀሌጣፊ  

አገሌግልት 

ተ.ቁ ስትራቴጂያዊ ግቦች 

የተገሌጋይ እይታ   

1 የዯንበኛ እርካታ ማሳዯግ 

2 ተዯራሽነትን ማሳዯግ 

ፊይናንስ  

3 የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ 

4 ገቢን መጨመር 

ውስጥ አሰራር  

5 የአሰራር ቅሌጥፌናን ማሻሻሌ 

መማማርና እዴገት  

6 የአሰራር ስርዓት ማጎሌበት 

7 የሰራተኛውን ክህልት ማሳዯግ 

8 የስራ አካባቢና መሰረተ ሌማት ማሻሻሌ 
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ዕይታዎች 

 
የስትራቴጂያዊ 
ግቡ ስያሜ 

 
የግቡ ይዘትና ወሰን 

ከግቡ የሚጠበቅ 
ውጤት 

 

የተገሌጋይ 

እይታ 

የዯንበኛ እርካታ 
ማሳዯግ 

በዋና መ/ቤት ፣በቅርንጫፌና በተንቀሳቃሽ የካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች እንዱሁም በመስክ 
የካሉብሬሽን አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ በሳይንስ መሳሪያዎች ተጠቃሚ ተቋማት ጥያቄ ሊይ 
የተመሰረተ ከተቋማት አቅም በሊይ የሆኑትን  የህክምና፣ ላልች የሳይንስ መሳሪያዎች 
የጥገናና ተዛማጅ የቴክኒክ አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡  
በሳይንስ መሳሪያዎች  (የመምረጥ  የመጠቀምና የማስወገዴ...) እና በሥነ-ሌክ  ዘርፍች  
የስሌጠናና ምክር አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡ በተጨማሪም በህክምና ጥገና፣ ተከሊና 
ኮሚሽኒነግ ስራዎች  የብቃት ማረጋገጥ አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡ በኢንስቲትዩቱ 
ሊብራቶሪዎችና ወርክሾፖች  ሇሚገኙ መሳሪያዎች የቅዴመ ብሌሽት ጥገና በፕሮግራም 
ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 
 
ኢንስቲትዩቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የዯንበኞችን ፌሊጎትና የእርካታ የዲሰሳ ጥናት 
ይዯረጋሌ፡፡ በጥናቱም መሰረት ቀጣይነት ያሇው ማሻሻያ ይዯረጋሌ፡፡ 
 
 

ያዯገ የዯንበኛ 
እርካታ 

ተዯራሽነትን 
ማሳዯግ 

የካሉብሬሽን አገሌግልታችንን ተዯራሽነት ሇማሻሻሌ የቅርንጫፌ ካሉብሬሽን ሊቦራቶሮችን 
በሰው ኃይሌ እና በመሳሪያ እንዱጠናከሩ ይዯረጋሌ፡፡ የካሉብሬሽን ሊብራቶሪ እና የራሳቸው 
የጥገና ወርክሾፕ ሇሚያቋቁሙ የግሌ ባሇሀብቶችና የመንግስት ዴርጅቶች የቴክኒክ ዴጋፌ 
ይዯረጋሌ፡፡ 

ተዯራሽነታቸው 
የተሻሻሇ 
አገሌግልቶች 

 
የፊይናንስ 
ዕይታ 

 

የበጀት አጠቃቀም 

ውጤታማነትን 

ማሳዯግ 

 

 

ስትራቴጂክ  እቅዴ ሇመፇፀም የሚያስችሌ ተመጣጣኝ የፕሮግራም  በጀትና የስራ ዕቅዴ፣ 

የበጅት ዕቅደን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የካሽ ፌልው አንዱሁም የግዢ ዕቅዴና አፇፃፀም 

መርሀግብር ይነዯፊሌ፡፡  ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም  እና በመርሀ ግብሩም መሰረት  

የግዢ አፇፃጸም ይገመገማሌ፡፡  

 

 

በቁጠባና በአግባቡ 
ጥቅም ሊይ የዋሇ 
ገንዘብና ሀብት 
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ገቢን መጨመር ውጤታማ የአገሌግልት ክፌያ አሰባሰብ  ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡ በቀጣይነት ተግባራዊ 
ይዯረጋሌ፡፡ የአገሌግልት ክፌያ ተመን ክሇሳ ይዯረጋሌ፡፡  ተሰበሳቢ ሂሳቦችን ክትትሌ 
ተዯርጎባቸው  ሇመንግስት ገቢ ይዯረጋለ ፡፡ ከግዢ የሚሰበሰቡ ቫት፣ ዊዝሆሌዴ፣ 
የመሳሰለት ተሰብሳቢዎችን  በወቅቱ ገቢ ይዯረጋለ፡፡   
 

የጨመረ ገቢ 

የውስጥ 
አሠራር 
ዕይታ 

 

የአሰራር 
ቅሌጥፌናን 
ማሻሻሌ 

ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ ኦንሊይን የምዝገባ፣ 
የክፌያና ክትትሌ አገሌግልት ይጀመራሌ፡፡ ከአገሌግልት ፌሊጎት አንጻር  የባሇሙያና 
የመሳሪያ ጥምረት እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡ የአገሌግልት አሰጣጡን የሚያቀሊጥፌ የልጀስቲክና 
አቅርቦት  ይሻሻሊሌ፡፡  በሥነ-ሌክ ዘርፌ ካሉብሬሽንን የሚያቀሊጥፈ አውቶሜሽን ስራዎች 
እንዯአስፇሊጊነቱ ተግባራዊ ይዯረጋለ፡፡ 
 
 

ቀሌጣፊ 
አገሌግልት 

የአሰራር ስርዓት 
ማጎሌበት 

ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ የጥገናና ካሉብሬሽን አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ 
አሰራሮችን ሇመዘርጋት እንዱቻሌ ሇኢንስቲትዩቱ አጋዥ የሆነ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ 
መሰረተ ሌማት አቅርቦትና አገሌግልት ይሻሻሊሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የኔትወርክና የኢንተርኔት 
አገሌግልት በየዯረጃው የማስፊፊት፣ አስፇሊጊ የሆኑ መሳሪያዎችን የማሟሊት እና 
ሇአገሌግልት ብቁ ያሌሆኑትን የመተካት፣ ተፇሊጊ ሶፌትዌሮችንና አፕሉኬሽኖችን 
የማሌማትና የመከሇስ፣ በስራ ሊይ ያለትን ሲስተሞች በየጊዜው ማሻሻሌን፣ ከላሊ ወገን 
የሚገዙ ሶፉትዌሮችን ሇተጠቃሚዎች ተስማሚ ተዯርገው እንዱሇሙና እንዱተገበሩ 
የማዴረግ እንዱሁም የመረጃ ተዯራሽነት ከማሳዯግ አንጻር እርስ በርሱ የተዯጋገፇ 
የኢንስቲትዩቱን ዴረገጽ ዯረጃውን በጠበቀ መሌኩ የማሳዯግ ስራ ይከናወናሌ፡፡ እነዚህ 
ተግባራዊ ሇማዴረግ አሇም አቀፌ ስታንዲርድችን ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 

የጎሇበተ የአሰራር 
ስርዓት 

የመማርና 

ዕዴገት 

ዕይታ 

የሰራተኛውን 
ክህልት ማሳዯግ 

 
የሊቀ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ የሙያ ክህልት፣ እውቀት እና መሌካም 
ስነምግባር ያሇው የሰው ሀብት ማሌማት፣ ሳይንሳዊ አሰራሮችን  በብቃት የማዘጋጀት፣ 
የመተንትንና የመተግበር ችልታ አቅም የመገንባት ስራ ይሰራሌ፡፡   
 
በየዯረጃው ያሇው ሰራተኛ ውሳኔ በሚጠይቁ ስራዎች/ጉዲዮች ሊይ እንዱሳተፌና እንዱወስን 
ማስቻሌ፤ የኃሊፉነትና የተጠያቂነት ግንዛቤ ማሳዯግ፣ በአጠቃሊይ በራስ የመተማመንና 
የመወሰን አቅም ማጎሌበትን ይመሇከታሌ፡፡ 

የዯገ የሰራተኛ 
ክህልት 

የስራ አካባቢና 
መሰረተ ሌማት 
ማሻሻሌ 
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የተሻሻሇ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ የሥራ አካባቢ ዯህንነትና ጤንነት ፣የቢሮ 
አዯረጃጀት፣ ፅደና ምቹ ምዴረ ግቢ  በቀጣይነት ይዯራጃሌ፡፡ እንዱሁም የሊቀ አገሌግልት 
ሇመስጠት በሚያስችሌ መሌኩ ሊብራቶሮች፣ ወርክሾፕች ፣  መሳሪያዎች እና 
ፊሲሉቲዎች፣ዩቲሉቲስ (መብራት፣ ውሃ ስሌክ ወዘተ…)  እንዱሟለ ይዯረጋሌ፡፡ 
በተጨማሪም ስራውን ቀሌጣፊ ሇማዴረግ የተሟሊ የልጀስቲክ እና አቅርቦቶች እንዱሟለ 
ይዯረጋሌ፡፡ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማትና  አስፇሊጊ ሶፌትዌሮች አቅም 
ይገነባሌ፡፡ ሇጤና ጎጂ የሆኑ ኬሚካልችና ላልች ቁሶች በወቅቱና በተገቢው ዘዳ 
የማስወገዴ ስራ ይከናወናሌ፡፡ 
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የስትራቴጂያዊ ግቦች ምክንያትና ውጤት ትስስር 

የትኩረት መስክ 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ዯንበኛ 
 

 

ፋይናንስ  

 

 

 

 

 

 

የውስጥ አሰራር 
 

 

 

 

 

መማርና እድገ\ት  

 

 

 

 

 

 

የሕብረተሰቡን 
የሥነ-ሌክና 
የሳይንስ ግንዛቤ 

የዯንበኛ እርካታ 
ማሳዯግ 
 

ተዯራሽነት 
ማሳዯግ 
 

ገቢ መጨመር 

 

የበጀት አጠቃቀም 
ውጤታማነትን 
ማሳዯግ 

የአሰራር ቅሌጥፌናን 

ማሻሻሌ 

 

የአገሌግልት 

ጥራት ማሻሻሌ 

የኢንፍርሜሽን 

ኮሙኒኬሽን 

ማጏሌበት 

የሰራተኞች 

አመሇካከትና 

ክህልት ማሳዯግ 

የአሰራር 

ስርዓት 

የሥራ አካባቢ 

ማሻሻሌ 
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ስትራቴጂያዊ የትኩረት መስክ 3  የአሰራር ስርዓትና የአቅም ግንባታ   

ስትራቴጂያዊ ውጤት የተገነባ  አቅምና   የአሰራር ሥርዓት 

ተ.ቁ ስትራቴጂያዊ ግቦች 

የተገሌጋይ እይታ   

1 የዯንበኛ እርካታ ማሳዯግ 

ፊይናንስ  

2 የበጀት አጠቃቀም ውጤታማነትን ማሳዯግ 

ውስጥ አሰራር  

3 ቅንጅታዊ አሰራር ማሻሻሌ 

4 አሇም አቀፌ እርከን ተዋረዴ ትስስር 

ማስጠበቅ 

 

መማማርና እዴገት  

5 የሰራተኛውን ብቃት ማሳዯግ 

6 የአሰራር ስርዓት ማጎሌበት 

7 የአሇካክ ወሰን ማሳዯግ 
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የግቡ ይዘትና ወሰን 
ከግቡ የሚጠበቅ 

ውጤት 

 

 

የተገሌጋይ 

ዕይታ 

የዯንበኛ እርካታ 
ማሳዯግ 

 
የግለ ዘርፌ ኢንደስትሪዎች እና የመንግስት ተቋማት በሥነ-ሌክ እና በይንስ መሳሪያዎች 
ዘርፌ የራሳቸው የውስጥ ካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች እና ወርክሾፖች  እንዱያቋቁሙና የምርት 
እና አገሌግልት ጥራታቸውን  እንዱያሻሽለ የቴክኒክ ዴጋፌ (የተቀናጀ ጥናት ፣ስሌጠና፣ 
ምክርና ኢንስፔክሽን ወዘተ…) ይዯረጋሌ፡፡ 
ኢንስቲትዩቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የዯንበኞችን ፌሊጎትና የእርካታ የዲሰሳ ጥናት 
ይዯረጋሌ፡፡ በጥናቱም መሰረት ቀጣይነት ያሇው ማሻሻያ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

ያዯገ የተጠቃሚ 
እርካታ 

 
የፊይናንስ 
ዕይታ 

የበጀት 

አጠቃቀም 

ውጤታማነትን 

ማሳዯግ 

ስትራቴጂክ  እቅዴ ሇመፇፀም የሚያስችሌ ተመጣጣኝ የፕሮግራም  በጀትና የስራ ዕቅዴ፣ 

የበጅት ዕቅደን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የካሽ ፌልው አንዱሁም የግዢ ዕቅዴና አፇፃፀም 

መርሀግብር ይነዯፊሌ፡፡  ውጤታማ የበጀት አጠቃቀም  እና በመርሀ ግብሩም መሰረት  

የግዢ አፇፃጸም ይገመገማሌ፡፡  

 

በቁጠባና በአግባቡ 
ጥቅም ሊይ የዋሇ 
ገንዘብና ሀብት  

የውስጥ 
አሠራር ዕይታ 

 

ቅንጅታዊ 

አሰራር ማሻሻሌ 

ዘመናዊ አሊካክ ስርዓት በህብረተሰቡ ዘንዴ ሇማስፊፊትና የሳይንስ መሳሪያዎች አጠቃቀም 
ውጤታማ ሇማዴረግ ከፋዳራሌ መ/ቤት እና ከክሌሌ ንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮዎች 
እንዱሁም በየዯረጃው የሚገኙ መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ 
የምርምርና ከፌተኛ የትምህርት ተቋማት ፣የሌማት አጋሮች መካከሌ ያሇውን ግንኙነት 
ሇማሳሇጥ የሚያስችለ ተግባራት ይከናወናለ፡፡ ከአሇም አቀፌ፣ አህጉራዊ እና አቻ ተቋማት 
ጋር የተጠናከረ ቅንጅታዊ አሰራር ይፇጠራሌ፡፡ በዚህም ውጤታማ ቅንጅታዊ አሰራር 
ይሰፌናሌ፡፡    
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የግቡ ይዘትና ወሰን 
ከግቡ የሚጠበቅ 

ውጤት 

አሇም አቀፌ 

እርከን ተዋረዴ 

ትስስር 

ማስጠበቅ 

 

ከዓሇም አቀፌና አህጉራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር ቅንጅት በመፌጠርና በመተባበር የሃገሪቱን 
የስነ-ሌክ ፌሊጎት ያሟሊ፤ ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነት ያሇውና ጠንካራ ብሄራዊ የስነ-ሌክ 
መሰረተ መዋቅር ወይም ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡ ብሔራዊ የመጀመሪያ ዯረጃ ኢታልኖች ዓሇም 
ዓቀፌ ተቀባይነት እንዱያገኙና ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ የሊቦራቶር ሥርዓት በመዘርጋት 
ይዯራጃሌ፡፡ ይህም ብሄራዊ ኢታልኖች የትክክሇኝነት መጠናቸውና ትስስራቸው ሳይዛባ 
ሇረጅም ጊዜ እንዱቆይ ያዯርገዋሌ፡፡ እንዱሁም በአቻ የሊቦራቶሮች ግምገማ ተቀባይነት 
እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ በአሇምና በአህጉር አቀፌ የንፅፅር ፕሮግራሞች አጥጋቢ ውጤት 
ይገኛሌ፡፡ ኢንስቲትዩቱ የዓሇም ዓቀፌ የስነ-ሌክ ዴርጅት አባሌ በመሆን ብቃቱን በዓሇም 
ዓቀፌ የስነ-ሌክ ዴረ ገጽ ዲታቤዝ እንዱሰፌር ይዯረጋሌ፡፡ ብሄራዊ የማነጻጸሪያ ኢታልኖችን 
ዓሇም ዓቀፌ ዕውቅና ባሊቸው የስነ-ሌክ ሊቦራቶሮች በየወቅቱ ካሉብሬት በማስዯረግ ዓሇም 
ዓቀፌ የሌኬት የእርከን ተዋረዲቸውን/Traceability/ እንዱጠብቁ ይዯረጋሌ፡፡   
 
በአገሪቱ ያለ የካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች የማነጻጸሪያ መሇኪያ መሳሪያዎች /Reference 
Standards/ ዓሇም አቀፌ የዕርከን ተዋረዴ ትስስር እንዱጠብቁ ያዯርጋሌ፡፡ በዚህም 
የማነጻጸሪያ መሇኪያ መሳሪያዎች በአገር ውስጥ ሙለ በሙለ የእርከን ተዋረዴ ትስስር 
እንዱጠብቁ በማዴረግ የዯንበኞች  ጊዜንና የውጪ ምንዛሬን  ይዴናሌ፡፡ የሊቦራቶሪ ጥራት 
ስራ አመራርን ተግባራዊነት ተጠናሮ ይቀጥሊሌ፡፡ 
 
 

አሇም አቀፌ 

ትስስር የጠበቀ 

ስርዓት 

 

የመማርና 
ዕዴገት ዕይታ 

የሰራተኛውን 

ብቃት ማሳዯግ 

ቀሌጣፊ አገሌግልት  ሇመስጠት የሚያስችሌ የሙያ ክህልት፣ እውቀት እና መሌካም 
ስነምግባር ያሇው የሰው ሀብት ማሌማት፣ የኢንስቲትዩቱን የስራ አመራር ዕውቀትና 
ክህልት በተከታታይ ማሳዯግ፤ በየዯረጃው ያሇው ሰራተኛ ውሳኔ በሚጠይቁ 
ስራዎች/ጉዲዮች ሊይ እንዱሳተፌና እንዱወስን ማስቻሌ፤ የኃሊፉነትና የተጠያቂነት 
ግንዛቤ ማሳዯግ፣ በአጠቃሊይ በራስ የመተማመንና የመወሰን አቅም የማጎሌበት ስራ 
ይሰራሌ፡፡ 

አቅሙ የተገነባ 
የሰው ሀብት 
 

የአሰራር ስርዓት 

ማጎሌበት 

ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ የአሰራር ስርዓትና የአቅም ግንባታ ስራ ሇመስራት 
የሚያስችለ አሰራሮችን ሇመዘርጋት እንዱቻሌ ሇኢንስቲትዩቱ አጋዥ የሆነ የኢንፍርሜሽን 
ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማት አቅርቦትና አገሌግልትን ማሻሻሌና ማሳዯግን ይጠይቃሌ፡፡ በዚህ 
ረገዴ የኔትወርክና የኢንተርኔት አገሌግልት በየዯረጃው የማስፊፊት፣ አስፇሊጊ የሆኑ 
መሳሪያዎችን የማሟሊት እና ሇአገሌግልት ብቁ ያሌሆኑትን የመተካት፣ ተፇሊጊ 

በተሻሻሇ 
የኢንፍርሜሽን 
ቴክኖልጂ 
አጠቃቀም 
የተዯገፇ አሰራር፣ 
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ዕይታዎች 
 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የግቡ ይዘትና ወሰን 
ከግቡ የሚጠበቅ 

ውጤት 

ሶፌትዌሮችንና አፕሉኬሽኖችን የማሌማትና የመከሇስ፣ በስራ ሊይ ያለትን ሲስተሞች 
በየጊዜው ማሻሻሌን፣ ከላሊ ወገን የሚገዙ ሶፉትዌሮችን ሇተጠቃሚዎች ተስማሚ ተዯርገው 
እንዱሇሙና እንዱተገበሩ የማዴረግ እንዱሁም የመረጃ ተዯራሽነት ከማሳዯግ አንጻር እርስ 
በርሱ የተዯጋገፇ የኢንስቲትዩቱን ዴረገጽ ዯረጃውን በጠበቀ መሌኩ የማሳዯግ ስራ 
ይከናወናሌ፡፡ 
 

የአሇካክ ወሰን 

ማሳዯግ 

የላልች አገሮች የተሻሇ አሰራርንና ሌምዴ በመቅሰም፣ የኢንደስትሪዎችና የአገሌግልት 
ሰጪ ተቋማትን ፌሊጎት በመሇየትና የዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ አዲዱስ የአሇካክ መስኮች 
ይከፇታለ፡፡ 
 

ያዯገ ብሔራዊ 
የመጀመሪያ ዯረጃ 
የአሇካክ ወሰን 
ሽፊን 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ሇጎረቤት ሀገራት የሚሰጡ አገሌግልቶችና ዴጋፍች 
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የስትራቴጂያዊ ግቦች ምክንያትና ውጤት ትስስር 

የትኩረት መስክ 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

ተገሌጋይ 
 

 

 
ፋይናንስ 

 

 

 

 

 

 

 
የውስጥ አሰራር 
 

 

 

 

 

 

 

መማርና እድገ\ት  

 

 

 

 

 

 

 

የዯንበኛ እርካታ 

ማሳዯግ 

 

የበጀት አጠቃቀም 
ውጤታማነትን 

አሇም አቀፌ እርከን 
ተዋረዴ ትስስር 
ማስጠቀጠሌ 

ቅንጅታዊ አሰራር 

ማሻሻሌ  

የሰራተኛውን 

ብቃት ማሳዯግ 

 

የአሇካክ ወሰን 

ማሳዯግ 

የአሰራር ስርዓት 

ማጎሌበት 

ማጎሌበት 
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የተጠቃሇለ የተቋም ስትራሬጂያዊ ግቦች 

ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

የተገሌጋይ 
ዕይታ 

1.1የዯንበኛ 
/የባሇዴርሻ 
እርካታ ማሳዯግ 
2..2 ተዯራሽነትን 
ማሳዯግ 
2.1/3.1የዯንበኛ 
እርካታ ማሳዯግ 

የዯንበኛ 
/የባሇዴርሻ 
እርካታ 
ማሳዯግ 

በሳይንስ መሳሪያዎች እና በሥነ-ሌክ ዘርፌ  ምርምሮችን በማካሄዴ 
የህብረተሰቡን ችግር ሇመፌታት ጥረት ይዯረጋሌ ፡፡  
እንዱሁም የምርምርና የጥናት ውጤቶች አንዱታተሙ እና ጥቅም 
ሊይ እንዱውለ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

በዋና መ/ቤት ፣በቅርንጫፌና በተንቀሳቃሽ የካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች 
እንዱሁም በመስክ የካሉብሬሽን አገሌግልት ይሰጣሌ፡፡ በሳይንስ 
መሳሪያዎች ተጠቃሚ ተቋማት ጥያቄ ሊይ የተመሰረተ ከተቋማት 
አቅም በሊይ የሆኑትን  የህክምና፣ ላልች የሳይንስ መሳሪያዎች 
የጥገናና ተዛማጅ የቴክኒክ አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡  
በሳይንስ መሳሪያዎች  (የመምረጥ  የመጠቀምና የማስወገዴ...) እና 
በሥነ-ሌክ  ዘርፍች  የስሌጠናና ምክር አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡ 
በተጨማሪም በህክምና ጥገና፣ ተከሊና ኮሚሽኒነግ ስራዎች  የብቃት 
ማረጋገጥ አገሌግልቶች ይሰጣለ፡፡ በኢንስቲትዩቱ ሊብራቶሪዎችና 
ወርክሾፖች  ሇሚገኙ መሳሪያዎች የቅዴመ ብሌሽት ጥገና 
በፕሮግራም ይዯረግሊቸዋሌ፡፡ 
 

ኢንስቲትዩቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የዯንበኞችን ፌሊጎትና 
የእርካታ የዲሰሳ ጥናት ይዯረጋሌ፡፡ በጥናቱም መሰረት ቀጣይነት 
ያሇው ማሻሻያ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

የግለ ዘርፌ ኢንደስትሪዎች እና የመንግስት ተቋማት በሥነ-ሌክ እና 
በሳይንስ መሳሪያዎች ዘርፌ የራሳቸው የውስጥ ካሉብሬሽን 
ሊቦራቶሮች እና ወርክሾፖች  እንዱያቋቁሙና የምርት እና 
አገሌግልት ጥራታቸውን  እንዱያሻሽለ የቴክኒክ ዴጋፌ (የተቀናጀ 
ጥናት ፣ስሌጠና፣ ምክርና ኢንስፔክሽን ወዘተ…) ይዯረጋሌ፡፡ 
ኢንስቲትዩቱ ሇሚሰጣቸው አገሌግልቶች የዯንበኞችን ፌሊጎትና 
የእርካታ የዲሰሳ ጥናት ይዯረጋሌ፡፡ በጥናቱም መሰረት ቀጣይነት 
ያሇው ማሻሻያ ይዯረጋሌ፡፡ 

ያዯገ የተጠቃሚ እርካታ 
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ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

  ተዯራሽነትን 
ማሳዯግ 

የካሉብሬሽን አገሌግልታችንን ተዯራሽነት ሇማሻሻሌ የቅርንጫፌ 
ካሉብሬሽን ሊቦራቶሮችን በሰው ኃይሌ እና በመሳሪያ እንዱጠናከሩ 
ይዯረጋሌ፡፡ የካሉብሬሽን ሊብራቶሪ እና የራሳቸው የጥገና ወርክሾፕ 
ሇሚያቋቁሙ የግሌ ባሇሀብቶችና የመንግስት ዴርጅቶች የቴክኒክ 
ዴጋፌ ይዯረጋሌ፡፡ 

ተዯራሽነታቸው የተሻሻሇ አገሌግልቶች 

ፊይናንስ 1.2/2.3/3.2 የበጀት 
አጠቃቀም 
ውጤታማነትን 
ማሳዯግ 
1.3 የፊይናንስ 
ምንጮችን 
ማበራከት 
2.4 ገቢን 
መጨመር 

የበጀት 
አጠቃቀም 
ውጤታማነት
ን ማሳዯግ 
 

ስትራቴጂክ  እቅዴ ሇመፇፀም የሚያስችሌ ተመጣጣኝ የፕሮግራም  

በጀትና የስራ ዕቅዴ፣ የበጅት ዕቅደን ሇመከታተሌ የሚያስችሌ የካሽ 

ፌልው አንዱሁም የግዢ ዕቅዴና አፇፃፀም መርሀግብር ይነዯፊሌ፡፡  

የምርምር እና ጥናት ሀሳቦች ቅዯም ተከተሌ በማስያዝ ውጤታማ 

የበጀት አጠቃቀም  እና በመርሀ ግብሩም መሰረት  የግዢ አፇፃጸም 

ይገመገማሌ፡፡ አንዱሁም መወገዴ ያሇባቸው ንብረቶች በመንግሰት 

ዯንቦችና መመሪያዎች መሰረት አንዱወገደ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

  

በቁጠባና በአግባቡ ጥቅም ሊይ 
የዋሇ ገንዘብና ሀብት 

  የፊይናንስ 
ምንጮችን 
ማበራከት 

ከዩነቨርስቲዎች፣ ከኢንደስትሪዎች እና ከላልች አካሊት፣ጋር 
በቅንጅት በመስራት የፊይናንስ ምንጭ የማግኘት ስራ ይሰራሌ፡፡ የተገኘ የፊይናንስ ምንጭ 

ገቢን 
መጨመር 

ውጤታማ የአገሌግልት ክፌያ አሰባሰብ  ስርዓት ይዘረጋሌ፡፡ 
በቀጣይነት ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ የአገሌግልት ክፌያ ተመን ክሇሳ 
ይዯረጋሌ፡፡  ተሰበሳቢ ሂሳቦችን ክትትሌ ተዯርጎባቸው  ሇመንግስት 
ገቢ ይዯረጋለ ፡፡ ከግዢ የሚሰበሰቡ ቫት፣ ዊዝሆሌዴ፣ የመሳሰለት 
ተሰብሳቢዎችን  በወቅቱ ገቢ ይዯረጋለ፡፡   

በቁጠባና በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ 
ገንዘብና ሀብት የጨመረ ገቢ 
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ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

የውስጥ 
አሰራር 
 

1.4 የአሰራር 
ስርዓት ማጎሌበት 
1.5/3.3 
ቅንጅታዊ አሰራር 
ማሻሻሌ 
1.6 የክትትሌና 
የግምገማ 
ስርዓትን ማሻሻሌ 
2.5 የአሰራር 
ቅሌጥፌናን 
ማሻሻሌ 
3.4አሇም አቀፌ 
እርከን ተዋረዴ 
ትስስር ማስጠበቅ 
 
 
 

የአሰራር 

ስርዓት 

ማጎሌበት 

የምርምር እና ጥናት የሚካሄዴባቸውና የሚመራባቸው አግባቦች 
(የፕሮጀክት ሀሳብ ማጽዯቅ፣ የፊይናንስና የቴክኒክ ዴጋፌ አሰጣጥ 
ስርዓትን ማዘጋጀትና ማጸዯቅ፣ የክትትሌና ግምገማ ስርዓት ወዘተ….) 
ይዘጋጃሌ፡፡ 

የጎሇበተ የአሰራር ስርዓት 

ቅንጅታዊ 
አሰራር 
ማሻሻሌ 

በስነ-ሌክ እና በሳይንስ መሳሪዎች ዘርፌ ምርምርና ጥናቶችን  
ከከፌተኛ የትምህርት ተቋማት፣የምርምር ተቋማት እና 
ኢንደስትሪዎች ጋር ከፕሮጀክት መነሻ ሀሳብ ጀምሮ እስከ ትግበራው 
በትብብር ይከናወናሌ፡፡ የከፌተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች 
የመመረቂያ ፕሮጀክታቸውን በስነ-ሌክ /በሳይንስ መሳሪያዎች 
መስኮችና  ችግሮች ሊይ እንዱሰሩ ዴጋፌ ይዯረጋሌ፡፡   
 

ዘመናዊ አሊካክ ስርዓት በህብረተሰቡ ዘንዴ ሇማስፊፊትና የሳይንስ 
መሳሪያዎች አጠቃቀም ውጤታማ ሇማዴረግ ከፋዳራሌ መ/ቤት እና 
ከክሌሌ ንግዴና ኢንደስትሪ ቢሮዎች እንዱሁም በየዯረጃው የሚገኙ 
መንግስታዊ እና መንግስታዊ ያሌሆኑ ዴርጅቶች፣ የምርምርና ከፌተኛ 
የትምህርት ተቋማት ፣የሌማት አጋሮች መካከሌ ያሇውን ግንኙነት 
ሇማሳሇጥ የሚያስችለ ተግባራት ይከናወናለ፡፡ ከአሇም አቀፌ፣ 
አህጉራዊ እና አቻ ተቋማት ጋር የተጠናከረ ቅንጅታዊ አሰራር 
ይፇጠራሌ፡፡ በዚህም ውጤታማ ቅንጅታዊ አሰራር ይሰፌናሌ፡፡    
 

ውጤታማ ቅንጅታዊ አሰራር 

 የክትትሌና 
የግምገማ 
ስርዓትን 
ማሻሻሌ 

የክትትሌና ግምገማ ስርዓትን ማሻሻሌና  ተግባራዊ ማዴረግ 
በሚዘጋጅ መርሀግብር መሰረት በተቋም ዯረጃ ፣ በስራ ሂዯት ወይም 
በምርምር ቡዴን  የዕቅዴ ግምገማ ይካሄዲሌ፤ በዚሁ መሰረት 
ግብረመሌስ ይሰጣሌ፡፡ 

የተሻሻሇ የክትትሌና ግምገማ 
ስርዓት 
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ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

የአሰራር 
ቅሌጥፌናን 
ማሻሻሌ 
 

ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችለ 
ኦንሊይን የምዝገባ፣ የክፌያና ክትትሌ አገሌግልት ይጀመራሌ፡፡ 
ከአገሌግልት ፌሊጎት አንጻር  የባሇሙያና የመሳሪያ ጥምረት 
እንዱኖር ይዯረጋሌ፡፡ የአገሌግልት አሰጣጡን የሚያቀሊጥፌ 
የልጀስቲክና አቅርቦት  ይሻሻሊሌ፡፡  በሥነ-ሌክ ዘርፌ ካሉብሬሽንን 
የሚያቀሊጥፈ አውቶሜሽን ስራዎች እንዯአስፇሊጊነቱ ተግባራዊ 
ይዯረጋለ፡፡ 
 

ቀሌጣፊ አገሌግልት 

 አሇም አቀፌ 
እርከን 
ተዋረዴ 
ትስስር 
ማስጠበቅ 
 

ከዓሇም አቀፌና አህጉራዊ የስነ-ሌክ ተቋማት ጋር ቅንጅት በመፌጠርና 
በመተባበር የሃገሪቱን የስነ-ሌክ ፌሊጎት ያሟሊ፤ ዓሇም ዓቀፌ 
ተቀባይነት ያሇውና ጠንካራ ብሄራዊ የስነ-ሌክ መሰረተ መዋቅር 
ወይም ስርዓት እንዘረጋሇን፡፡ ብሔራዊ የመጀመሪያ ዯረጃ ኢታልኖች 
ዓሇም ዓቀፌ ተቀባይነት እንዱያገኙና ቀጣይነት ባሇው ሁኔታ 
የሊቦራቶር ሥርዓት በመዘርጋት ይዯራጃሌ፡፡ ይህም ብሄራዊ 
ኢታልኖች የትክክሇኝነት መጠናቸውና ትስስራቸው ሳይዛባ ሇረጅም 
ጊዜ እንዱቆይ ያዯርገዋሌ፡፡ በአቻ የሊቦራቶሮች ግምገማ ተቀባይነት 
እንዱያገኙ ይዯረጋሌ፡፡ በአሇምና በአህጉር አቀፌ የንፅፅር ፕሮግራሞች 
አጥጋቢ ውጤት ይገኛሌ፡፡ ኢንስቲትዩቱ የዓሇም ዓቀፌ የስነ-ሌክ 
ዴርጅት አባሌ በመሆን ብቃቱን በዓሇም ዓቀፌ የስነ-ሌክ ዴረ ገጽ 
ዲታቤዝ እንዱሰፌር ይዯረጋሌ፡፡ ብሄራዊ የማነጻጸሪያ ኢታልኖችን 
ዓሇም ዓቀፌ ዕውቅና ባሊቸው የስነ-ሌክ ሊቦራቶሮች በየወቅቱ 
ካሉብሬት በማስዯረግ ዓሇም ዓቀፌ የሌኬት የእርከን 
ተዋረዲቸውን/Traceability/ እንጠብቃሇን፡፡  የብሄራዊ ኢታልኖች 
ወሰንም እናሳዴጋሇን፡፡ በዓሇምና በአህጉራዊ ዯረጃ ያሇንን ተሳትፍ 
በማሳዯግ ተቀባይነታችንን እናሳዴጋሇን፡፡ 
 
በአገሪቱ ያለ የካሉብሬሽን ሊቦራቶሮች የማነጻጸሪያ መሇኪያ 
መሳሪያዎች /Reference Standards/ ዓሇም አቀፌ የዕርከን ተዋረዴ 
ትስስር እንዱጠብቁ ያዯርጋሌ፡፡ በዚህም የማነጻጸሪያ መሇኪያ 
መሳሪያዎች በአገር ውስጥ ሙለ በሙለ የእርከን ተዋረዴ ትስስር 
እንዱጠብቁ በማዴረግ የዯንበኞች  ጊዜንና የውጪ ምንዛሬን  

አሇም አቀፌ ትስስር የጠበቀ ስርዓት 
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ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

ይዴናሌ፡፡ የሊቦራቶሪ ጥራት ስራ አመራርን ተግባራዊነት ተጠናሮ 
ይቀጥሊሌ፡፡ 
 

መማርና 
እዴገ\ት 

1.7/2.7 
የሰራተኛውን 
ክህልት ማሳዯግ 
1.8መሰረተ 
ሌማት ማሻሻሌ 
1.9 የስራ አካባቢ 
ማሻሻሌ  
 
2.6/3.6 የአሰራር 
ስርዓት ማጎሌበት 
2.8የስራ አካባቢና 
መሰረተ ሌማት 
ማሻሻሌ 
3.5 የሰራተኛውን 
ብቃት ማሳዯግ 
3.7የአሇካክ ወሰን 
ማሳዯግ 
 

መሰረተ 
ሌማት 
ማሻሻሌ 
 

ችግር ፇቺ የሆኑ ምርምሮችን ሇማከናወን የሚያግዙ ሊብራቶሮች፣ 
ወርክሾፕች ፣   መሳሪያዎች እና ፊሲሉቲዎች አቅም ይገነባሌ፡፡ 
የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማትና  አስፇሊጊ ሶፌትዌሮች 
አቅም ይገነባሌ፡፡ 

 

 የአሰራር 

ስርዓት 

ማጎሌበት 

ፇጣን፤ቀሌጣፊና ትክክሇኛ የሆነ የጥገናና ካሉብሬሽን አገሌግልት 
ሇመስጠት የሚያስችለ አሰራሮችን ሇመዘርጋት እንዱቻሌ 
ሇኢንስቲትዩቱ አጋዥ የሆነ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ መሰረተ 
ሌማት አቅርቦትና አገሌግልት ይሻሻሊሌ፡፡ በዚህ ረገዴ የኔትወርክና 
የኢንተርኔት አገሌግልት በየዯረጃው የማስፊፊት፣ አስፇሊጊ የሆኑ 
መሳሪያዎችን የማሟሊት እና ሇአገሌግልት ብቁ ያሌሆኑትን 
የመተካት፣ ተፇሊጊ ሶፌትዌሮችንና አፕሉኬሽኖችን የማሌማትና 
የመከሇስ፣ በስራ ሊይ ያለትን ሲስተሞች በየጊዜው ማሻሻሌን፣ ከላሊ 
ወገን የሚገዙ ሶፉትዌሮችን ሇተጠቃሚዎች ተስማሚ ተዯርገው 
እንዱሇሙና እንዱተገበሩ የማዴረግ እንዱሁም የመረጃ ተዯራሽነት 
ከማሳዯግ አንጻር እርስ በርሱ የተዯጋገፇ የኢንስቲትዩቱን ዴረገጽ 
ዯረጃውን በጠበቀ መሌኩ የማሳዯግ ስራ ይከናወናሌ፡፡ እነዚህ 
ተግባራዊ ሇማዴረግ አሇም አቀፌ ስታንዲርድችን ተግባራዊ ይዯረጋሌ፡፡ 
 

በተሻሻሇ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ 
አጠቃቀም የተዯገፇ አሰራር፣ 

 የስራ አካባቢና 
መሰረተ 
ሌማት 

የተሻሻሇ አገሌግልት ሇመስጠት የሚያስችሌ የሥራ አካባቢ 
ዯህንነትና ጤንነት ፣የቢሮ አዯረጃጀት፣ ፅደና ምቹ ምዴረ ግቢ  
በቀጣይነት ይዯራጃሌ፡፡ እንዱሁም የሊቀ አገሌግልት ሇመስጠት 
በሚያስችሌ መሌኩ ሊብራቶሮች፣ ወርክሾፕች ፣  መሳሪያዎች እና 
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ስትራቴጂያ
ዊ ዕይታ 

የስትራቴጂያዊ ግቡ 
ስያሜ 

የተዋሃደ 
/የተዋዋጡ የግብ 

ስያሜ 
የግቡ ይዘትና ወሰን ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት 

ማሻሻሌ 
 

ፊሲሉቲዎች፣ዩቲሉቲስ (መብራት፣ ውሃ ስሌክ ወዘተ…)  እንዱሟለ 
ይዯረጋሌ፡፡ በተጨማሪም ስራውን ቀሌጣፊ ሇማዴረግ የተሟሊ 
የልጀስቲክ እና አቅርቦቶች እንዱሟለ ይዯረጋሌ፡፡ የኢንፍርሜሽን 
ቴክኖልጂ መሰረተ ሌማትና  አስፇሊጊ ሶፌትዌሮች አቅም ይገነባሌ፡፡ 
ሇጤና ጎጂ የሆኑ ኬሚካልችና ላልች ቁሶች በወቅቱና በተገቢው 
ዘዳ የማስወገዴ ስራ ይከናወናሌ፡፡ 

የሰራተኛውን 
ብቃት 
ማሳዯግ 

ቀሌጣፊ አገሌግልት  ሇመስጠት የሚያስችሌ የሙያ ክህልት፣ 
እውቀት እና መሌካም ስነምግባር ያሇው የሰው ሀብት ማሌማት፣ 
የኢንስቲትዩቱን የስራ አመራር ዕውቀትና ክህልት በተከታታይ 
ማሳዯግ፤ በየዯረጃው ያሇው ሰራተኛ ውሳኔ በሚጠይቁ 
ስራዎች/ጉዲዮች ሊይ እንዱሳተፌና እንዱወስን ማስቻሌ፤ 
የኃሊፉነትና የተጠያቂነት ግንዛቤ ማሳዯግ፣ በአጠቃሊይ በራስ 
የመተማመንና የመወሰን አቅም የማጎሌበት ስራ ይሰራሌ፡፡ 

አቅሙ የተገነባ የሰው ሀብት 
 

የአሇካክ ወሰን 
ማሳዯግ 

የላልች አገሮች የተሻሇ አሰራርንና ሌምዴ በመቅሰም፣ 
የኢንደስትሪዎችና የአገሌግልት ሰጪ ተቋማትን ፌሊጎት በመሇየትና 
የዲሰሳ ጥናት በማካሄዴ አዲዱስ የአሇካክ መስኮች ይከፇታለ፡፡ 
 

ያዯገ ብሔራዊ የመጀመሪያ ዯረጃ 
የአሇካክ ወሰን ሽፊን 
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የተጠቃሇለ የተቋም ስትራሬጂያዊ ግቦች 

 
 

 

 

 

 

 

ተገሌጋይ 

 

 
ፋይናንስ 

 

 

 

 

 

 

 

የውስጥ አሰራር 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

መማርና እድገ\ት  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ተዯራሽነትን ማሳዯግ 

የፊይናንስ ምንጮችን 
ማበራከት 

አሇም አቀፌ 
እርከን ተዋረዴ 
ትስስር 
ማስጠበቅ 

ቅንጅታዊ 

አሰራር 

 

መሰረተ 
ሌማት 
ማሻሻሌ 
 

የአሇካክ ወሰን 

ማሳዯግ 

የስራ 
አካባቢና 
መሰረተ 
ሌማት 
ማሻሻሌ 
 

የዯንበኛ /የባሇዴርሻ 
እርካታ ማሳዯግ 

የበጀት አጠቃቀም 
ውጤታማነትን 

ገቢን መጨመር 

የአሰራር 
ስርዓት 
ማጎሌበት 

የአሰራር 
ቅሌጥፌናን 
ማሻሻሌ 
 

የክትትሌና 
የግምገማ 
ስርዓትን 
ማሻሻሌ 

የአሰራር 
ስርዓት 
ማጎሌበት 
  

የሰራተኛውን 

ብቃት ማሳዯግ 
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15. መሇኪያዎችና ዒሊማዎች 
 15.1 መሇኪያዎች 

ስትራቴጂያዊ ግብ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት  
ግቡን ሇመሇካት የቀረቡ መሇኪያዎች የተገሌጋይ ዕይታ 

የዯንበኛ /የባሇዴርሻ እርካታ 

ማሳዯግ 
ያዯገ የተጠቃሚ እርካታ   

ተዯራሽነትን ማሳዯግ ተዯራሽነታቸው የተሻሻሇ አገሌግልቶች    

የፊይናንስ ዕይታ   

የበጀት አጠቃቀም 
ውጤታማነትን ማሳዯግ 
 

በቁጠባና በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ ገንዘብና 
ሀብት 

   

የፊይናንስ ምንጮችን 

ማበራከት 

የተገኘ የፊይናንስ ምንጭ 

  

ገቢን መጨመር 
 

በቁጠባና በአግባቡ ጥቅም ሊይ የዋሇ ገንዘብና 
ሀብት የጨመረ ገቢ 
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የውስጥ አሰራር ዕይታ   

 
አሇም አቀፌ እርከን ተዋረዴ 
ትስስር ማስጠበቅ 

አሇም አቀፌ ትስስር የጠበቀ ስርዓት 

 
 

  

የአሰራር ቅሌጥፌናን ማሻሻሌ 
 ቀሌጣፊ አገሌግልት   

የአሰራር ስርዓት ማጎሌበት 

 
በተሻሻሇ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ 
አጠቃቀም የተዯገፇ አሰራር፣ 

  

ቅንጅታዊ አሰራር ማሻሻሌ 

 ውጤታማ ቅንጅታዊ አሰራር   

የክትትሌና የግምገማ ስርዓትን 
ማሻሻሌ 

የተሻሻሇ የክትትሌና ግምገማ ስርዓት  

የመማማርና ዕዴገት ዕይታ   

መሰረተ ሌማት ማሻሻሌ    

የአሰራር ስርዓት ማጎሌበት 
 

በተሻሻሇ የኢንፍርሜሽን ቴክኖልጂ 
አጠቃቀም የተዯገፇ አሰራር፣ 

  

የስራ አካባቢና መሰረተ ሌማት 
ማሻሻሌ 

   

የሰራተኛውን ብቃት ማሳዯግ 

 
አቅሙ የተገነባ የሰው ሀብት 
 

  

የአሇካክ ወሰን ማሳዯግ 

 

ያዯገ ብሔራዊ የመጀመሪያ ዯረጃ የአሇካክ 
ወሰን ሽፊን 
 

  

 

ስትራቴጂያዊ ግብ ከግቡ የሚጠበቅ ውጤት  
ግቡን ሇመሇካት የቀረቡ መሇኪያዎች 


