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ብሔራዊ የሥነ-ልክ ኢንስቲትዩት 

ከታረቀኝ ከበበው 01-29-16 

 

ልኬትና ህይወት 

ልኬት በሰዉ ልጆች የእለት ተእለት ህይወት ወሳኝ እና ጉልህ ስፍራ ያለዉ የህይወታችን አንዱ ክፍል ነዉ፡፡ የምንበላዉ 

ምግብ፣ የምንጠጣዉ ዉሃ፣ የምንጓዝበት ርቀት፣ የምንኖርበት ቤት፣ የምንወስደዉ መድሃኒት፣የምንኖርበት የግዜ ዑደት 

(ቀን፣ ሌሊት፣ ወር፣ አመት) ወ.ዘ.ተ ሁሉም የህይወት እንቅስቃሴያችን የተለካ እና የተሰፈረ ነዉ፡፡  

የብሔራዊ የሥነ-ልክ ኢንስቲትዩት በሀገራችን በባለቤትነት ዘመናዊ የልኬት ሥርአትን ለማስፈን እየሰራ ያለ ተቋም 

እንደመሆኑ ህብረተሰቡም ሆነ ባለድርሻ አካላት ስለ ዘመናዊ ልኬት ስርአት በቂ ግንዛቤ ማግኘት እንዳለባቸዉ ያምናል፡፡ 

የልኬት ሳይንስ እጅግ ጥልቅ እና ሰፊ ቢሆንም በዚህ ፅሁፍ ዉስጥ መሰረታዊ የሆኑትን የልኬት አጀማመር፣ ስለ ዘመናዊ 

የልኬት ስርአት፣ ስለ ልኬት ሳይንስ፣ ኢትዮጵያና ልኬት እንዲሁም ብሄራዊ የልኬት ባለቤት በሚል ርእስ ስለ ሀገራችን 

የልኬት ሥርዓት ጉዞ እና አሁን ያለበትን ደረጃ በወፍ በረር ለመቃኘት ወደናል፡፡ መልካም ንባብ !!!     

                                                 ልኬትና አጀማመሩ 

የሰዉ ልጅ ዛሬ የደረሰበት እና እየተገለገለበት  ያለዉን ዘመናዊ የልኬት ስርአት ከመቀዳጀቱ በፊት አያሌ የልኬት ስርአቶች 

ዉስጥ ማለፉ እሙን ነዉ፡፡ የልኬት አጀማመርን በተመለከተ ትክክለኛ እና ተጨባጭ የሆነ መረጃ ባይኖርም በዘርፉ 

ምሁራን የሚሰጡ መላምቶች  አሉ፡፡ ከእነዚህ መላ ምቶች መካከልም የሰዉ ልጆች ከቦታ ቦታ ከመዘዋወር ዘይቤ ተላቀዉ 

በመንደር ተሰባስበዉ መኖር ሲጀምሩ እንደሆነ ይታመናል፡፡ (ሲሳይ አሰፌ 134፡2007) የሰዉ ልጅ ልኬትንም የጀመረዉ 

ከአከባቢዉ ከሚገኙ ቁሳቁሶችና የሰዉነት ክፍሎቹን በመጠቀም እንደሆነ ይታመናል፡፡ እንደዛሬዉ ዘመናዊ የአለካክ ስርአት 

ከመኖሩ በፊት በጥንት ዘመን ይኖሩ የነበሩት ባቢሎናዉያን እና ግብፆች 

 ርዝመትን በፈርኦን ክንድ 

 ጊዜን-በተፈጥሮአዊ ክስተቶች፤ፀሓይ ጨረቃና በፀሓይ ወቅት የራሳቸዉን ጥላ ያለበትን በምልክትነት በመጠቀም 

 ይዘትን ለመለካት ጥራጥሬ በይዘት መለኪያ በመጨመር 

 ግዝፈትን ለመለካት የአዝዕርት ዘር እና ድንጋይ እንደ ማነፃፀሪያ በመጠቀም ወ.ዘ.ተ ነበር የሚለኩት (ሲሳይ አሰፌ 

134፡2007) 

 

 

                                           ዘመናዊ የልኬት ስርአት 
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ዘመናዊ የልኬት ስርአት ማለት ወጥ የሆነና በአለም አቀፍ ደረጃ በአማካይነት የሚያገለግል የልኬት ስርአት መኖር ማለት 

ነዉ፡፡ ለዘመናዊ የልኬት ስርአት መፈጠር የተዘበራረቁ የአለካክ ስርአት መሆናቸዉ እንደ ምክኒያት ይጠቀሳል፡፡ እነዚህን 

የተዘበራረቁ የአለካክ ስርአት (Metric systems of units) ለመጀመሪያ ጊዜ እ.አ.አ በ1971 በፈረንሳይ አገር መሰረት 

ተጣለ (ሲሳይ አሰፌ 134፡2007) 

 

                               የልኬት ሳይንስ ( ሥነ-ልክ)  

ሥነ-ልክ ወይም በኢንግሊዘኛዉ አጠራር (Metrology) የልኬት ሳይንስ ማለት ሲሆን ቃሉ ፅንሰ-ሐሳባዊ (Theoretical) 

እና ተግባር ተኮር (practical ) ለሆኑ ስራዎች ሁሉ የሚያገለግል እንደሆነ ቢ.አይ.ፒ.ኤም (B.I.P.M) የተባለዉ አለም 

አቀፉ የሚዛን እና ልኬት ቢሮ ይተነትናል፡፡  

ሥነ-ልክ (Metrology) ሰፊ መስክ ያለዉ እና ምናልባትም በሶስት ዋና ዋና ተግባራት ሊከፈል ይችላል፡፡ ነገር ግን 

ተግባራቱ ታሳቢ የሆነ ተመሳሳይ (ተደራራቢ) ሚና አላቸዉ፡፡ እነዚህም ተግባራት፤- 

 አለም አቀፍ ተቀባይነት ያላቸዉን የልኬት አሃዶችን መተንተን (Definition of internationally accepted 

units of measurement  ) 

 እነዚህን የልኬት አሃዶች በተግባር እዉን ማድረግ እና ተግባራዊ ማድረግ (Realizations of these units of 

measurement in practice) 

 ማመላከት ናቸዉ፡፡ (Application of chains of traceability linking measurement made in 

practice to reference standards)  

በተጨማሪም የልኬት ሳይንስ (ሥነ-ልክ) መሠረታዊ የሆኑ ንዑስ መስኮች አሉት፡፡ እነዚህ ንዑስ መስኮች ደግሞ ከላይ 

የተተዘረዘሩትን ተግባራት ድርሻቸዉን በማጉላት ጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርጉ ናቸዉ፡፡ እነዚህም መሠረታዊ የሆኑ ንዑስ 

መስኮች፤- 

 ሳይንሳዊ  ሥነ-ልክ (Scientific Metrology) 

 ኢንዱስትሪያዊ ሥነ-ልክ  (Industrial  Metrology) 

 ህጋዊ ሥነ-ልክ    (Legal Metrology) በመባል ይዘረዘራሉ ፡፡ 

ሳይንሳዊ  ሥነ-ልክ  (Scientific Metrology)፡- ትኩረት የሚያደርገዉ የብዛት መጠን ስርአት (quantity system)፣ 

አሃዳዊ ስርአት (unit systems)፣ አሃዳዊ ልኬት ( units of measurement ) ማቋቋም  ብሎም የዘመናዊ ልኬት ስርአት 

ዘዴን በማሳደግ እና የልኬት ደረጃዎችን እዉን በማድረግ ህብረተሠቡ በደረጃዎቹ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ነዉ፡፡ 

ኢንዱስትሪያዊ ሥነ-ልክ (Industrial Metrology )፡-  ትኩረት የሚያደርገዉ የልኬት ሳይንስ ተግባራዊነትን በተለያዩ 

ኢንዱስትሪዎች፣ የማምረቻ ዘርፎች (Manufacturing) እና ሌሎች ተመሳሳይ ሂደቶች (processes ) ብሎም 
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ለህብረተሰቡ የሚሰጡትን አገልግሎት ማረጋገጥ ነዉ፡፡ በተጨማሪም በዘርፉ ያሉትን የልኬት መሳሪያዎችን ምቹነት 

ማረጋገጥ፣ የካሊብሬሽን እና የጥራት ቁጥጥር ልኬት በዘርፉ ይከናወናሉ፡፡ በዚህ የሥነ-ልክ ዘርፍ የመለኪያ መሳሪያን 

ትክክለኛነት ማረጋገጥ በዋናነት ትኩረት የሚቸረዉ ተግባር ነዉ፡፡ 

ህጋዊ ሥነ-ልክ  (Legal Metrology)፡-  ማለት ህጋዊ ተፈላጊ ሁኔታዎችን በልኬት፣ በልኬት አሀዶች፣ በመለኪያ 

መሳሪያዎች እና የአለካክ ዘዴዎች በመንግስት በራሱ ወይም በመንግስት ባለስልጣናት ስም የሚከናወን፤በብሄራዊ የደንብ 

አፈፃፀም ከከባባዊ ሁኔታ የልኬት ዉጤቶች ተገቢዉን የተአማኒነት ደረጃ ለማግኘት የህጋዊ ተፈላጊ ሁኔታዎች 

የሚጠይቁትን ተግባራት ሁሉ አቅፎ የሚይዝ ማለት ነዉ፡፡ ( ሲሳይ አሰፌ 150፡2007) 

                                             ኢትዮጵያና ልኬት 

ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሶስት ሺህ አመት በላይ ታሪክ ያላትና በስልጣኔም ቀደምት እንደሆነች መዛግብት ያትታሉ፡፡ ከዚህ ጋር  

በተያያዘም በሀገራችን ቀደምት ሥልጣኔ እጅግ አስደናቂ የሆኑ እንደ አክሱም ሀዉልት፣ የላሊበላ ዉቅር ቤተ-እምነቶች፣ 

የዓጼ ፋሲል ቤተ-መንግስት እና የጀጎል ግንብ ወ.ዘ.ተ ከእኛ አልፎ ድፍን አለምን አፍ የሚያስከፍቱ ቅርሶች ተሰርተዋል፡፡ 

እጅግ አስገራሚዉ ነገር ግን በዛን ዘመን የነበሩ አባቶቻችን ምንም አይነት ዘመናዊ የልኬት ሥርአት ሳይሰፍን እና አሁን 

የምንከተላቸዉ አለም አቀፍ የልኬት አህዶች (SI units ) ባልነበሩበት ሰአት እነዚህን ታዓምራዊ ግንባታዎች መከወናቸዉ 

ነዉ፡፡ ይሄንንም ግልፅ ለማድረግ ያህል አንድ ህንፃም ሆነ ሀዉልት ለመቅረጽ ግንባታዉ የሚያርፍበት ቦታ ስፋት፣ ቁመት፣ 

በግንባታዉ ላይ የምንጠቀምባቸዉ ግብአቶች ክብደት እና መጠን ወ.ዘተ መወሰንን ያካትታሉ ፡፡ ስለዚህ ከላይ 

የጠቀስናቸዉ ነጥቦች በሀገራችን ጥንታዊ ስልጣኔ ዉስጥ ዘመናዊ ባይሆንም እራሱን የቻለ የልኬት ስርአት እንደነበር 

አመላካች ነዉ፡፡ 

ሀገራችን ኢትዮጵያም እ.አ.አ በ1962 ዓለምአቀፍ የሜትር ስምምነቱን ተቀብላ ከኦገስት 31 1963 ወይም እንደ ኢትዮጵያ 

አቆጣጠር ከነሀሴ 25 1955 ዓ.ም ጀምሮ ሚዛንና መስፈሪያን (Weight and Measures) በአዋጅ ደንግጋ ስራ ላይ አዉላለች 

(ሲሳይ አሰፌ 135፡2007) 

                                        ብሄራዊ የልኬት ባለቤት  

 ብሄራዊ የሥነ-ልክ ኢንስቲትዩት በቀድሞዉ የኢትዮጵያ የጥራትና የደረጃዎች ባለስልጣን ሲከናወኑ የነበሩ የሥነ-ልክ 

ስራዎች፣ በኢትዮጵያ የሳይንስ መሳሪያዎች ማዕከል የሚከናወኑ ተግባራትን እና በኢትዮጵያ ጨረራ መከላከል ባለሥልጣን 

የሚሰሩ ከልኬት ጋር ተያያዥነት ያላቸዉን የሥነ-ልክ ሥራዎች እንዲሁም በመሠረታዊ የሥራ ሂደት ለዉጥ ጥናት 

ተለይተዉ የወጡ ተግባራትን ለማከናወን በሚኒስተሮች ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 194/2003 የተቋቋመ አገልግሎት ሰጪ 

መንግስታዊ ተቋም ሲሆን ተጠሪነቱም ለሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ነዉ፡፡ 

ኢንስቲትዩቱ በዋናነት የካሊብሬሽን፣ የስልጠናና የቴክኒክ ድጋፍ እንዲሁም የሳይንስ መሳሪያዎች የጥገና አገልግሎቶችን 

ይሰጣል፡፡ 

በአጠቃላይ ልኬት ከጤና፣ ከንግድ፣ ከሳይንስና ቴክኖሎጂ፣ ከኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ ከምርቶችና አገልግሎቶች ጥራትና 

ዉጤታማነት ወ.ዘ.ተ ጋር የተያያዘና ዘመናዊ የልኬት ስርአት በአንድ ሀገር ዉስጥ መስፈኑ ደግሞ ዘመኑ የሚፈልገዉን 
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የተወዳዳሪነትና የጋራ ገበያን በሚፈለገዉ መጠንና ሁኔታ መጋራትን ያስችላል፡፡ ስለሆነም ዘመናዊ የልኬት ስርአትን ማስፈን 

የመንግስት ወይንም የሥነ-ልክ ተቋም ድርሻ ብቻ ተደርጎ የሚተዉ ሳይሆን ሁሉም ዜጋ ማናቸዉንም ዘመናዊ የልኬት 

አሃዶች ተግባራዊ ከማድረግ ጀምሮ ማንኛዉንም የልኬት መሳሪያዎች ትክክለኛነትን ማረጋገጥ የጋራ ጥረት የሚጠይቅ ነዉ፡፡   

  

 

 

 

 

 


