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የኢትዮጵያ የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ለውይይት መነሻ 

 

በያሬድ ቅዱስ 

02-25-16 

1. መግቢያ 

የአገራችን የረጅም፣ መካከለኛና አጭር ርቀት የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች በአገራችን ዘመናዊ 

የመንግሥት አስተዳደር ከተጀመረበት ካላፉት 100 ዓመታት ጀምሮ ሳይለወጥና ሳይሻሻል እንደነበረ 

በመቀጠል ላይ የሚገኝ ዘርፍ ነዉ፡፡ 

መንግሥት ሀብት በመመደብ በመንገድ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ለዉጥና እድገት እንዲመጣ በማድረግ 

ላይ ሲገኝ ሆኖም ግን መንገዶቹን መጠቀም ከሚኖርባቸዉ ተሽከርካሪዎች አኳያ ተመጣጣኝ 

የማሻሻያ እርምጃ መዉሰድ እንደሚኖርበት በመገንዘብ ይህ መነሻ ሀሳብ  ቀርቧል፡፡  ጽሁፉ 

የመጀመሪያ awakening ከመፍጠር ያለፈ ዓላማ የለዉም፤ ከዚያ በኋላ የተገነዘበዉ ሁሉ በየራሱ 

መንገድ በማስፋትና በማዳበር የተለያዩ ስትራቴጂዎች በመንደፍና በመተግበር ይነሳል የሚል ግምት 

ተወስዶ ነዉ፤ በዚህ አጭር ጽሁፍ ዉስጥ የተካተቱትን አስፍቶና አበልጽጎ ለመተግበርና ዘርፉን 

ትራንስፎርም ለማድረግ የተሟላ ምቹ ሁኔታ ያለ መሆኑንም ለማሳሰብ ነዉ፡፡ 

2. መነሻ ሃሳቦች፣ 

2.1 ኢትዮጵያ በአለም ላይ  እስካሁን የተመረቱ ተሽከርካሪዎች ሙዚየም ናት ቢባል ከሐቅ የራቀ 

አይደለም፤ ምክንያቱም የተሽከርካሪ ዘር ከተፈጠረ ጀምሮ የነበሩና አሁንም አገልግሎት 

የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የሚገኙባት ብቸኛ የአለም አገር ከመሆኗም በላይ በመኪና ቅርስነትም 

ልትወሰድ የምትችል አገር ነች፡፡ 

ተሽከርካሪዎች በየጊዜዉ ከሳይንስና ቴከኖሎጂ እድገት ጋር እየተሻሻሉ ሲመጡ በሚሰጡት 

አገልግሎትና በሚያወጡት ዋጋ ጭምር እየተሻሻሉ እንደሚሄዱ እየታወቀ በአገራችን ግን አዳዲሶቹ 

እየተጠሉ አሮጌ እና የድሮዎቹ እየተወደዱ የተሻለም ዋጋ እያወጡ የሚሄዱበት የዓለም አገር 

ብትኖር ኢትዮጵያ ብቻ ልትሆን ትችላለች፡፡ በአሁን ሰዓትም በገበያ ላይ የሚገኙ፣ ተፈላጊነት 

ያላቸውና የተሻለ ዋጋም እያወጡ ያሉት በሌላው የዓለም አገር ያገለገሉና ወደ አገራችን የገቡ 

ተሽከርካሪዎች ናቸው፡፡  ይህን ለማረጋገጥ ወደ አነስተኛና መካከለኛ ተሽከርካሪዎች መሸጫ ቦታ 

በመሄድ በቀላሉ ማረጋገጥ ይቻላል፡፡  
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2.2 በአገር አቋራጭ፣ በመካከለኛና በአጭር ርቀት /ጉዞ/ የሕዝብ ማመላለሻ አገልግሎት የሚሰጡ 

አውቶብሶች ከጥንት የማሞካቻ ፣ ወሎ ፈረስ፣ አስመራ ቅጥቅጥ፣ ኤንትሬ ሞዴልና በዚህ 

ዘመን ደግሞ በአገር ውስጥ እስከሚቀጠቀጡ አይሱዙዎች በሕዝብ ማመላለሻ ተግባር ላይ 

ተሰማርተው ይገኛሉ፡፡ 

 

2.3 እነዚህ ተሽከርካሪዎች በአገራችን ትራንስፖርት ዘርፍ ላይ ከሚሰጡት ጠቀሜታ ይልቅ 

ጉዳታቸው እያመዘነ የሚሄዱበት ሁኔታ እየተፈጠረ ያለ መሆኑን መመልከት ይቻላል፡፡ በነዚህ 

ምክንያቶች የደረሱ ጉዳቶች፣ 

 

2.3.1 ከፍተኛ የሰውና የንብረት ውድመት ደርሷል፡፡  የአገራችን የትራፊክ አደጋ 

ስታስቲክስ ቢታይ በዓለም ላይ ከፍተኛ ሊባል የሚችል ነው፡፡   

2.3.2 በከፍተኛ ደረጃ የውጭ ምንዛሬ ብክነት ደርሷል፡፡  ይኸ የሆነበት ምክንያት 

ከእርጅናቸው የተነሳ የሚፈልጉትና የሚጠቀሙት መለዋወጫ፣ ነዳጅና ቅባቶች 

ከፍተኛ በመሆኑና  በውጭ ምንዛሬ የሚቀርቡ እቃዎች በመሆናቸው ነው፡፡ 

ይህ ሲታይ ከሚሰጡት አገልግሎት ይልቅ ወጪያቸው ከፍተኛ በመሆኑ 

ለመንግስትም ሆነ ለባለኃብቱ አክሳሪነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ  እየጨመረ 

ያለበት ሁኔታ ነው ያለው፡፡ 

 

2.3.3 የተሰሩባቸው ዘመናት ብዙ ሕግና ስታንዳርድ ባልነበረበት ዘመን በመሆኑ 

በሚለቁት ሙቀትና ካርበን ምክንያት ከፍተኛ የአካባቢ ብክለት እያስከተሉ 

ነው፡፡ 

 

2.3.4 የኦፕሬሽን ብቁነታቸው እጅግ አነስተኛ በመሆኑ ፣ በቀን የሚሸፍኑት ኪ/ሜ 

ከስታንዳርድ በታች በመሆኑ ፣ ቀልጣፋነትና  ኢኮኖሚያዊነት የጐደላቸው 

በመሆኑ ለተጠቃሚው ሕዝብ፣ ለባለንብረቱና  ለመንግስት እሴት የሚጨምሩ 

አይደሉም፡፡  በቅርብ ጊዜ የተመረቱ ናቸው የሚባሉ  እንደ አይሱዙ ቅጥቅጦች 

ለጭነት የተዘጋጁ በመሆናቸው  ለሕዝብ ማመላለሻነት ምቹ ካለመሆናቸውም 

በላይ በቀላሉ ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው፡፡ 
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2.3.5 ከነዚህ በተጨማሪ አርጅተው ከአገልግሎት ስለማይወጡ ፣ ተጠግነውም 

ስለሚሰማሩ በዘርፉ ያለውን ክፍተት እንዳይታይ የሚያደርጉ ከመሆኑም በላይ 

ክፍተት የሌለ በማስመሰል የመፍትሄ አቅጣጫንም የሚዘጉ ለአዳዲስና ዘመናዊ 

ተሽከርካሪዎች እና አሠራሮች ክፍተትን በመዝጋት ፣ የሰው ክህሎት ፣ ሙያ  

እንዳያድግ እና  በተራ ሞያተኞች እየተጠገኑ እንዲኖሩ ስለሚያደርጉ እድገትና 

ስልጣኔን ይገታሉ፡፡   

 

2.3.6 የአገሪቱ መንገድ ትራንስፖርት መሠረተ ልማት በተለይም መንገዶች በዘመናዊ 

መንገድ ተገንብተው እያለ ከላይ የተጠቀሱ ስለሚሰማሩበት ለሚመለከተው 

የሚያስቀይሙና የአገርን ስእል የሚያበላሹ ዘመናዊና ውብ ተደርገው የተገነቡ 

መንገዶችን ታጥቦ ጭቃ እያደረጉት ይገኛሉ፡፡ 

 

2.3.7 አሮጌዎቹ ተሽከርካሪዎች/አውቶብሶች/ አሁን በተገነቡ መንገዶች ላይ 

በሚያንጠባጥቡት ነዳጅና ቅባቶች ለመንገዶቹ መፍረስ ምክንያት እየሆኑ 

ለመንገዶቹ ያለጊዜ እርጅናና ውድመቶች እየዳረጉ ይገኛሉ፡፡ 

 

2.3.8 መንገዶቹ እንደ አዲስ በተሠሩባቸው አካባቢዎች ከመንገዱ ጋር  የማይመጥኑ 

ተሽከርካሪዎች ከመሆናቸው በላይ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ተሳፋሪዎችን ይዘው 

በየቦታው እየተበላሹ ከመቆማቸውም በላይ በመንገዱ ላይ የትራፊክ መጨናነቅ 

በመፍጠር  የሰውን እንቅስቃሴ በመግታት የኢኮኖሚና የገበያ ሁኔታ ይገታሉ፡፡ 

 

2.3.9 የተሰሩበት ዘመን አሁን በተደረሰበት የአውቶሞቲቭ  ቴክኖሎጂ ደረጃ 

ባለመሆኑ የነዳጅ ፍጆታ በኪሎሜትር (Fuel consumption) ከፍተኛና ብዙ 

የውጭ ምንዛሬ እንዲወጣ አድርጓል፡፡ 

 

3 ለችግሮቹ መነሻ ምክንያቶች፣ 

3.1 ከፍተኛ የሕዝብ ማመላለሻ አገልግሎት እጥረትና በየጊዜው በከፍተኛ ደረጃ እያደገ ያለ 

ፍላጐት በመኖሩ ፣ 
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3.1.1 ከተሞችን ለማሳደግ እየተከናወነ ባለው የኢንፍራስትራክቸር ግንባታ ለስራ 

ፍለጋ ከፍተኛ  ቁጥር ያለው ነዋሪ ከገጠር ወደ ከተማ በመፍለሱ በየጊዜው 

ተጨማሪ የትራንስፖርት ፍላጎት እያደገ በመምጣቱ፡፡ 

3.2 በስርዓት እንዲመሩ ስታንዳርዱን የሚገልጽ ሕግ በአገራችን ባለመኖሩ፣ ወይም አስገዳጅ ሁኔታ 

ባለመኖሩ፣ 

3.2.1 በሀገራችን ከተሽከርካሪዎች የሚወጣ የካርቦን ልቀት መጠን ህግ ተቀምጦለት 

በህጉ መሰረት ተሽከርካሪዎቹ  እንዲወገዱ የሚያደርግ አሰራር ተግባራዊ 

ባለመደረጉ፣ 

3.3 በአገራችን ውስጥ ለተቀጠቀጡ ይሁን ለሌሎች ከየትኛውም የአለም ክፍል እየተለቀመ 

የሚመጣ  ቀጣይነት ያለው የመለዋወጫ አቅርቦት  በመኖሩ፣ 

3.4 ብዙውን ጊዜ በብልሽት የሚቆሙ ቢሆንም ከነችግራቸው ለባለንብረቶቹ አነስተኛም ቢሆን 

የገቢ ምንጭ በመሆናቸው ፣ 

3.5 እነዚህን  እየተካ የሚሄድ  ዘመናዊ የሕዝብ ማመላለሻ አቅርቦት ባለመኖሩ፣ 

3.5.1 ሀገራችን በኢንዱስትሪ ያላደገችና  ዘመናዊ የሆነ የአውቶሞቲቭ ማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ ባለመኖሩ፡፡  

   

4 ከችግሩ ለመውጣት ምን መሆን አለበት፡፡ 

በዘመናዊ ሁኔታ ከሚገነባው መሠረተ ልማት እና ከወቅቱ ሁኔታ ጋር የሚጣጣም ቀልጣፋነትንና 

ኢኮኖሚያዊነትን አጣምሮ ትርፋማነትን የሚያመጣ፣ እሴት በሚጨምር  አገልግሎትና አሠራር  

መተካት አለበት፡፡  ይህን መቀየር ያለበት ማንም ሌላ አካል አይደለም፡፡  ይህን መቀየርና የማስተካከል 

ኃላፊነት የማንም ሳይሆን አሁን ያለው ትውልድ በተለይም ይህን ለማድረግ በሚያስችለው ሁኔታ ላይ 

የሚገኘው አካል ነው፡፡   

ስለዚህ ያለማወላወል በድፍረት መቀየር አለበት የሚል አቋምና ውሳኔ ያስፈልጋል፡፡  ውሳኔውም 

መንግስትና ባለንብረቶቹን የሚያስማማ ለዘርፉ እሴት የሚጨምር መሆን ይኖርበታል፡፡  ይህ ማለት 

ሁሉንም ባለድርሻ አካላት የሚያሳትፍና የሚጠቅም መሆን ይኖርበታል፡፡ በዚህ መሠረት አሁን 

በኢትዮጵያ ውስጥ  በአገር አቋራጭና በመካከለኛ እርቀቶች አገልግሎት በመስጠት ላይ የሚገኙ 

መካከለኛና ከፍተኛ አውቶብሶች ሙሉ በሙሉ ቢበዛ ይህ ውሳኔ ከሚወሰንበት ጊዜ ወደኋላ አምስት 

አመት ጀምሮ በተመረቱት አዳዲስና ዘመናዊ ሞዴል ተሽከርካሪዎች  መቀየርና መተካት ነው፡፡   
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ከላይ የተጠቀሱትን ውሳኔዎች ከማንም አስቀድሞ ሊወስን የሚገባው በተነጻጻሪ የመወሰንና የማስፈፀም 

አቅም ያለው መንግስት ስለሆነ ዘርፉን ትራንስፎርም ለማድረግ የማያዳግም ውሳኔ መወሰን 

ይኖርበታል፡፡  ውሳኔው ከመነሻው እንቅፋት እንዳይገጥመውና ተግባራዊነቱ እንዳይጓተት  በዘርፉ 

የተሰማሩ የግል ተቋማትንና መንግስትን በሚያስማማ፣ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታውን በሚያሳይ መልኩ 

ታይቶ ሊወሰን ይገባል፡፡ ምክንያቱም መንግስት ይህን የማድረግና የመወሰን ኃላፊነት ስላለበት ነው፡፡   

መንግስት  አገርን ትራንስፎርም የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት ሁሉ ይህም የአገር ትራንስፎርሜሽን 

አካል እንደመሆኑ  ይህንንም ዘርፍ  ትራንስፎርም የማድረግ ኃላፊነት አለበት፡፡  መንግስት ይህን 

ሲወስን ቅድሚያ መልስ ማግኘት ከሚኖርባቸው ውስጥ በመጀመሪያ ደረጃ  ከባንኮችና ፋይናንስ 

ተቋማት ሊኖር የሚችልን ግንኙነት እንደዚሁም እነዚህ በቂ አገልግሎት የማይሰጡ አሮጌ 

ተሽከርካሪዎች ስምሪታቸው እንዲያበቃ  ከሕግ አንጻር መወሰድ በሚኖርበት እርምጃ ነው፡፡  ከነዚህ 

በተጨማሪ  በዚህ ትራንስፎርሜሽን በቀጥታ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ማለትም የመንግስት 

ተቋማት፣ ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት፣ የትራንስፖርት ማህበራትና ባለንብረቶች እምነትና ስምምነት 

ላይ መድረስና የየበኩላቸውን አዎንታዊ ሚና እንዲጫወቱ የማድረግ ሥራ ዋነኛው እና በከፍተኛ 

ትኩረት መከናወን የሚኖርበት ነው፡፡ 

 

5 በምን መንገድ መቀየር ይቻላል፣ 

5.1 የአገር ውስጥ አቅምን መጠቀምና ማሳደግ፣ 

ዘርፉን ትራንስፎርም ለማድረግ የሚወሰን ውሳኔ በራሱ የአገር ውስጥ አቅምን የሚያሳድግ 

ስለሚሆንና በዘርፉ የተሰማሩትንም የሚያበረታታ ነው፡፡  ምክንያቱም ይህን ምርትና አገልግሎት 

የመስጠት ኃላፊነትና ግዴታ  ከአገሪቱ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ አንጻር ስለሚጣልባቸውና ድህረ 

ሽያጭ ጥገናና የመለዋወጫ አገልግሎት ታሳቢ የሚያደርግ  ስለሚሆን ነው፡፡ 

 

5.2  የውጭ አቅራቢዎችና የአገር ውስጥ ተቋሞችን በማስተሳሰር ይህን ተግባር በቋሚነትና 

በቀጣይነት  በአገር ውስጥ ተመርተው ክፍተቱን መሙላት ይቻላል፡፡   

 

5.3  የብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የአገር ውስጥ አቅምን የማሳደግ፣ የመምራትና 

የማስተባበር ኃላፊነትና ተልእኮ ይዞ የተመሰረተ ስለሆነና የውጭ አቅራቢዎችና የአገር ውስጥ 

ተቋማትን አስተባብሮ በዘርፉ ለውጥና መሻሻልን ማምጣት ይችላል፡፡ 
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6 የባለድርሻ አካላት፣ ሚናቸውና የሚያገኙት ጥቅሞች፣ 

በዚህ ትራንስፎርሜሽን ውስጥ የሚኖሩና የሚሳተፉ ዋና ዋናዎቹ ባለድርሻ አካላት ከየራሳቸው ፍላጐት 

አንጻር የሚገባቸውን ሚና የሚጫወቱ ስለሚሆኑም ከዚህ ትራንስፎርሜሽን  ሁሉም ተጠቃሚ 

ናቸው፡፡   

 

6.1 መንግስትና የመንግስት አካላት፣ 

በዚህ ኃሳብ መሠረት አስቀድሞ የተጠቀሱ ጉዳቶችን ይቀንሳል፣ ጥቅሞቹን ደግሞ ያጐለብታል፣ 

መንግስትም ኃላፊነቱን ይወጣል፣ አገሪቱንም ትራንስፎርም ያደርጋል፣ በሌላ በኩል  መንግስት 

አገሪቱን  ወደ ተሻለ ደረጃ  ለማድረስ ለሕዝብ የገባውን ቃል ይጠብቃል፣  ያሟላል ማለት ነው፡፡ 

ይህ ደግሞ  ሕዝባዊነቱንና ልማታዊ መንግስትነቱን ይበልጥ እያጐላና  በሕዝብ ውስጥ ብቸኛ 

አማራጭ እየሆነ እንዲሄድ ያደርጋል፡፡ 

 

6.2  ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን፣ 

ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ከተመሠረተባቸው ዓላማዎቹ አንዱ  የብረታ ብረት 

ኢንዱስትሪ አቅምን  ለመገንባት፣ በዚህ መስክ የቴክኖሎጂ ሽግግር ማከናወንን፣ የአገሪቷን  

ትራንስፎርሜሽን ለማስተባበር፣ ለማቀናጀትና ለመምራት ነው፡፡ ይህን በቀላሉ ሲታይ  ለዘመናት 

ተደርቶ የቆየውን  የሕዝብ ማመላለሻ ዘርፍ በተለየ መልኩ የመቀየር ተልእኮ ስላለው በዘርፉ 

ቢሰማራ ተልእኮውን መወጣት ያስችለዋል፡፡ ከዚህም በተጨማሪ  በዘርፉ ያለውን የገበያ ጉድለት 

በመሙላትም ገቢው ስለሚጨምር ከትራንስፎርሜሽኑ ጥቅም ያገኛል፡፡ 

 

6.3  በአገራችን የሚገኙ የመንግስትም ይሁን የግል  ከፍተኛ  የብየዳ ፣ የመገጣጠሚያ፣ የጥገና 

እንዲሁም  የሜታል ማኑፋክቸሪንግ ተቋማት ፣ 

እነዚህ በአጠቃላይ በአገር ውስጥ በሚፈጠረው ከፍተኛ የብየዳ፣ የመገጣጠሚያ፣ የጥገና  

እንዲሁም የተለያዩ አካላት በማምረት  በሚኖረው ከፍተኛ  ገበያ ምክንያት  በጣም ሰፊ ገበያና  

የሥራ  መስክ እና እድል  ስለሚከፍትላቸው  ተጠቃሚ ይሆናሉ፡፡ ከዚህም በተጨማሪ ሥራው 

የግድ የሚፈጥረው  የክህሎትና  እውቀት አቅም ሊፈጥሩ ያስችላቸዋል፡፡ በአገር ውስጥ የማምረት 

ተግባርም  ከውጭ ጥገኝነት በመላቀቅ በራስ የመተማመን ሁኔታ  በመፍጠር  ወደ ተሻለ ደረጃ 

ያደርሳቸዋል፡፡   



7 
 

ከዚህ ጋር ተያይዞ መታየት የሚኖርበት የአይሱዙ ቀጥቃጮችም በአገር ውስጥ ያለውን የፍላጐት 

ክፍተት በተራ ቅጥቀጣ ለማሟላት ያደረጉት ጥረት በበጐ ሊወሰድ የሚችል ቢሆንም ነገር ግን ወደ 

ፕሮፌሽናል ደረጃ ማደግ ያልቻለ ሆኖ የቆየ ስለሆነ ይህ ትራንስፎርሜሽን እነዚህንም የሚያሳድግ፣ 

የተሻለ ፕሮፌሽናል የሰው ኃይልና ተቋሞችን የሚፈጥር ስለሚሆን ተቀናጅቶ ቢመራ ወደ 

ውጤታማና ዘመናዊ ሥራ መሥራት ወደሚያስችል ደረጃ የሚያሳድጋቸው ነው የሚሆነው፡፡ 

አነስተኛና ጥቃቅን ማህበራት፣ መካከለኛ እና ትልልቅ ሃገር በቀል ድርጅቶች የተሽከርካሪውን አካል 

በማምረት ማዕቀፍ ውስጥ ራሳቸውን እንዲያስገቡ ስለሚደረግ ተጠቃሚነታቸው እጅግ የላቀ እንደዚሁም 

ለዘርፉ ዕድገት የሚኖራቸው ሚና በቀላሉ የሚታይ አይሆንም፡፡ 

 

6.4  ባንኮችና የፋይናንስ ተቋማት፣ 

እነዚህ ተቋማት በቀጥታ  በትራንስፎርሜሽንና በልማት ሥራዎች ላይ እንዲሳተፉና ድርሻቸውን 

እንዲወጡ ያስችላቸዋል፡፡ ከዚህ ጋር እንደተለመደው በሚያበድሩት ገንዘብ  ወለድ ስለሚያስከፍሉ 

የገንዘብ ገቢ እንዲያገኙ ስለሚያደርጋቸው ተጠቃሚዎች ናቸው፡፡   

 

6.5  አዲስ አበባ፣ ድሬዳዋ፣ የክልሎች ዋና ከተሞች እና ሌሎች ከተሞች፣ 

እነዚህ ከተሞች ወደ ሜትሮ ፖሊታን ደረጃ እየተቀየሩ የሚመጡ ከተሞች ስለሚሆኑና በነዚህ 

ከተሞች ውስጥም እየተፈጠረ የሚገኘው መካከለኛ የሕብረተሰብ ክፍል የተሻለ የትራንስፖርት 

አገልግሎት እንደሚፈልግ የታወቀ ነው፡፡ የተሻለ የትራንስፖርት አቅርቦትም የሚገባው ነው፡፡ 

በእነዚህ ምክንያቶች እነዚህን ከተሞች ይህን ዘርፍ ትራንስፎርም በማድረግ ለነዋሪዎቻቸው  

ደረጃውን የጠበቀ የሕዝብ ትራንስፖርት እንዲኖር ማድረግ ያስችላቸዋል፡፡ 

 

6.6  የትራንስፖርት ማህበራትና ባለንብረቶች፣ 

የተሻሉና ኦፕሬሽናል ብቃት ያላቸው የሕዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች ስለሚኖራቸው፣ 

የሚሰጡት አገልግሎት እየጨመረ ስለሚሄድ ለጥገና፣ ለመለዋወጫ፣ ለነዳጅና ለቅባቶች 

የሚያወጡት ወጪ በከፍተኛ ደረጃ ስለሚቀንስ ትርፋማ ይሆናሉ፡፡ በተጨማሪም ለተሽከርካሪዎች 

መግዣ ሠርተው የሚከፍሉት ገንዘብ  ከባንክና ገንዘብ ተቋማት  ስለሚያገኙ  ያለምንም ችግር  

የአዳዲስ ተሽከርካሪዎች  ባለቤት  የሚሆኑበት ሁኔታ  ይፈጥርላቸዋል፡፡  

 

 

6.7  የብረታብረት ማቅላጫ ተቋሞች፣ 
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የአገር ውስጥ ማቅለጫዎች ከፍተኛ Scrap እጥረት ስላለባቸው እንዲሁም በአገራችን ውስጥ አሁን 

ባለው ልማት ምክንያት ከፍተኛ የብረታ ብረት ፍላጐት ስላለ እነዚህን የአረጁ አውቶብሶች በቀጥታ 

ወደ ማቅለጫ ወስዶ በማቅለጥ የአገራችንን የብረታ ብረት ፍላጐት መሟላት ከፍተኛ ሚና 

ሊጫወቱ ይችላሉ፡፡ 

  

6.8 በትራንስፖርቱ አቅርቦት ተጠቃሚው ማህበረሰብ፣  

በየከተሞቹ እጅግ በጣም  በርካታ ነዋሪ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ በየቀኑ እንቅስቃሴ ያደርጋል፣ 

በዚህ እንቅስቃሴ ተጓዡ በሚፈልገው ጊዜ የሚፈልግበት ቦታ ምቾቱና ጤንነቱ ተጠብቆ 

የሚስተናገድ ስለሚሆን የተሻለ ተጠቃሚ ይሆናል፡፡ 

 

6.9 ዩኒቨርስቲዎች፣ኮሌጆች፣ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት፣ አንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ 

በሀገራችን በብዛት ሲከናወን የነበረው የትምህርት ስርአት በንድፈ ሃሳብ ብቻ የነበረ በመሆኑና 

ለውጥ ሳያመጣ ለረዥም ጊዜ በመቆየቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተግባር የተደገፈ እንዲሆን መንግስት 

ውሳኔ መወሰኑና ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ምቹ የሆነ የአውቶሞቲቭ ቴክኖሎጂ ልማት አገር 

ውስጥ መጀመሩ ከላይ ለተጠቀሱት ተቋማት፣ ተማሪዎችና መምህራኖች የተግባር ትምህርት 

የሚማሩበት፣ የምርምር ስራ የሚሰሩበት፣ የመመረቂያ ጥናቶች የሚካሄድበት ተቋም በመሆኑ 

ቴክኖሎጂውን የበለጠ ለማወቅ እድል ይፈጥርላቸዋል፡፡ የአውቶሞቲቭ ኢንዱስትሪ 

ኢንቨስትመንት  ለአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እድገትና ለስራ እድል ፈጠራ ለሌሎች ኢንዱሰትሪዎች 

ኢንቨስት ከሚደረገው የበለጠ አስተዋፅኦ ያለው በመሆኑ ከላይ ከተጠቀሱት የትምህርት ተቋማት 

ለሚወጣው የተማረ የሰው ሀይል የስራ እድል የመፍጠር ደረጃው ከፍተኛ በመሆኑ ተጠቃሚ 

ያደርጋቸዋል፡፡ 

 

7 የአፈጻጸም መነሻ ሃሳብ፣ 

7.1 የግል አዉቶቡስ ባላቤቶች አዲስ አዉቶቡሶችን የመግዛት አቅም ላይኖራቸዉ ስለሚችል፤ 

አሮጌዉን አዉቶቡስ በስክራፕ ዋጋ ተመዝኖ እና ተገምቶ ለማቅለጫ ባለቤቶች እዲያስረክቡ 

ይደረጋል፤ አሮጌዎቹ አዉቶቡሶች እንደየመጠናቸዉ ከ12ቶን እስከ 18ቶን ድረስ የሚመዝን 

ስከራፕ ይወጣቸዋል፡፡ የዚህ ስከራፕ ዋጋ በማቅለጫዎች በገንዘብ ተሰልቶ እዲከፈላቸዉ 

ይደረጋል፤ ይህ የተከፈለዉ ገንዘብ በቀጥታ በስማቸዉ እንደቀብድ(Down payment) 

ለባንኮች ይተላለፋል፤ ባንኮች ይህን ቀብድ ከተቀበሉ በኋላ የአዲስ አዉቶቡሶች ዋጋ ለአገር 
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ዉስጥ አዉቶቡስ አምራቾች በተለይም ለብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ሙሉ ክፍያ 

በባለአዉቶቡሱ ግለሰብ (ማህበር) ስም ይፈጽማሉ፤ ባንኮች ይህን ሲያደርጉ ዋስትና 

የሚያደርጉት መጀመሪያ የተከፈላቸዉን ቀብድ እና በኋላ ክፍያ እስኪያልቅ እነሱ ጋር 

የሚይዙትን የባለቤትነት ደብተር (ሊብሬ) ይሆናል፡፡ ባለአዉቶቡሱ ግለሰብ (ማህበር) 

የቀረዉን ክፍያ በተወሰነ ጊዜ ዉስጥ ሠርቶ ለባንክ ዕዳ የሚመልስ ይሆናል፡፡ 

ከላይ የተገለጻዉን የባንክ ብድር አፈጻጸም ለማካሄድ መንግሥት የፖሊሲና የህግ ዉሳኔ ማድረግ 

ይኖርበታል፤ አፈጻጸሙ የብድርና የኮላቶራል መመዘኛ የሚያሟላ ቢሆንም እንኳ መንግሥት ይህ 

ዉሳኔ መወሰን ይኖርበታል፡፡ 

 

7.2  በአጭሩ አፈጻጸሙ፡- ብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን የራሱንና የአገር ዉስጥ አቅም 

በማቀናጀት ደረጃቸዉን የጠበቁ ዘመናዊ አዉቶቡሶችን ለግለሰቦችና ለማህበራት አምርቶ 

ማቅረብ ይኖርበታል፤ ባንኮች የቀብድ ክፍያንና የባላቤትነት ደብተሩን በመያዝ የአዉቶቡሶችን 

ሙሉ ክፍያ ለብረታብረትና ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን መፈጸም አለባቸዉ፡፡ የአዉቶቡስ 

ባላቤቶችና ማህበራት አዳዲስ አዉቶቡሶችን በመዉሰድ ወደ ሥራ በማሰማራት በተወሰነ ጊዜ 

እዳቸዉን ለባንኮች መክፈል ይኖርባቸዋል፡፡ የብረታ ብረት ማቅላጫ ድርጅቶች አሮጌዎቹን 

አዉቶቡሶች በመረከብና በማቅለጥ መልሰዉ ጥቅም ላይ በማዋል የአገር ዉስጥ የተለያዩ 

የኮንስትራክሽን ብረቶችንና መለዋወጫዎችን ለገበያ ማቅረብ ይኖርባቸዋል፡፡ 

 

7.3  በአለም ላይ በአብዛኛዉ በዚህ ረገድ ለዉጦች ሲደረጉ የተሻሻሉና ያደጉ ቴክኖሎጂዎች 

ያለፈዉንና አሮጌዉን እንዳያስተናግዱ ስለሚደረግ አዲስ ከተለወጠዉ ሁኔታ ጋር ለመኖር 

አሮጌዉን የግድ እራሱን ወደ አዲስ ሁኔታ መቀየር አለበት ወይም ደግሞ ሞቶ ከዉድድርና 

ከሥራ መዉጣት አለበት፡፡ 

በአገራችን እነዚህን አሮጌ የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎች እንዲኖሩ ካዳረጋቸዉ ምክንያቶች 

ዉስጥ ራሳቸዉን እንዲያሻሽሉ የሚያስገድዳቸዉ ሁኔታ ያለመኖሩና በየጊዜዉ ከየትም ተለቅሞ 

በሚቀርብላቸዉ የመለዋወጫ ዕቃዎች አቅርቦት መኖር ምክንያት ነዉ፡፡ 

በከፍተኛዉ የፖሊሲ አዉጭዉ ወገን ከሚጠበቁት ዉስጥ በዚህ ሃሳብ የቀረቡትን እንደ አማራጭ 

መፍትሄ ሙሉ በሙሉ በመዉሰድ  አሻሽሎ፣ በሚመችና በተጣጣመ ኣኳኋን በሥራ ላይ በማዋል 

አሮጌዎቹ እስከነ ጉዳቶቻቸዉ አገልግሎት ላይ እንዳይዉሉ የሚያደርግ አስገዳጅ ህጋዊ ሁኔታ 

እንዲፈጠር፤ ተፈጥሮ ካላም በጥብቅ ሥራ ላይ እንዲዉል ማድረግ ነዉ፡፡ ከዚህ ጐን ለጐን 
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በጉምሩክ ደንብ ይሁን በሌላ የንግድ ህግ አማካይነት ጥናት ተደርጎ እድሜ ልኩን የእነዚህን 

መለዋወጫዎች እያቀረበ ከፍተኛ የዉጭ ምንዛሪ ወጪ በማስከተል ላይ የሚገኘዉን የመለዋወጫ 

አቅርቦት ንግድም መቆጣጠር ያስፈልጋል፡፡ 

 

ቸር እንሰንብት! 

 

ያሬድ ቅዱስ 

የካቲት 2ዐዐ8 ዓ/ም 

አዲስ አበባ 

 


