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በሁለተኛው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በመጀመሪያው በጀት ዓመት ለተመዘገበው የኢኮኖሚ እድገት 

የማኑፋክቸሪንግና የኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ዘርፍ ጉልህ ድርሻ እንደነበራቸው  የብሔራዊ ፕላን ኮሚሽን ይናገራል። 

እንደኮምሽኑ መረጃ በእቅድ ዘመኑ በመጀመርያው በጀት ዓመት ኢኮኖሚው በ8 በመቶ አድጓል። በተለይ ከአጠቃላይ የሀገር 

ውስጥ ምርት የማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ ከነበረበት የ4 ነጥብ 9 በመቶ ወደ 5 ነጥብ 4 በመቶ እንዲሁም የኮንስትራክሽን ዘርፉም 

ከ8 ነጥብ 2 በመቶ ወደ 9 ነጥብ 5 በመቶ ማደጉ ለተመዘገበው ሀገራዊ ኢኮኖሚ እድገት የጎላ ድርሻን ይዘዋል። በዚህም የዜጎች 

የነፍስ ወከፍ ገቢ ከ691 የአሜሪካን ዶላር ወደ 794 ዶላር ከፍ ብሏል። ከዋጋ ንረት አኳያ በነጠላ አሀዝ ለመገደብ የታሰበው 

በእቅዱ መሰረት እየሄደ ይገኛል።   

ኢትዮጵያ ተግባራዊ እያደረገቻቸው ያሉ የልማት ስትራቴጅዎች የተባበሩት መንግስታት የያዛቸው የዘላቂ ልማት ግቦችን 

ለማሳካት መሰረት ናቸው። በሀገሪቱ ተግባራዊ እየተደረጉ ካሉ የልማት ስትራቴጂዎች መካከል የማህበራዊ አገልግሎቶችና 

የመሰረተ ልማት ማስፋፊያ መርሀ ግብሮች ተጠቃሽ ናቸው። ድህነትና ረሃብን ማጥፋት፣ ጤናማ ህይወትና ደህንነቱ የተጠበቀ 

ዜጋ እንዲኖር ማድረግ ዋናዎቹ የዘላቂ የልማት ግቦች ናቸው። የስርአተ ፆታ እኩልነትን ማረጋገጥ፣ የመሰረተ ልማት ግንባታና 

የኢንዱስትሪ ፈጠራ ማስፋፋትና የውሃ ስነ-ምህዳር በማጎልበት ዘላቂ ልማትን መጠበቅ የሚሉትም ሌሎቹ ግቦች ናቸው ። 

በጤናው ዘርፍ የእናቶችን ሞት በመቀነስ፤ በትምህርት ዘርፉም በአንደኛና በሁለተኛ ደረጃ፣ በመሰናዶና  በከፍተኛ ትምህርት 

ተቋማት የተማሪዎች ተሳትፎ የተከናወኑት አመርቂ ስራዎች የእቅድ ዘመኑ ማሳያዎች ናቸው።  

የግዙፍ ሜጋ ፕሮጀክቶች አፈጻጸምና ጅምሮች ደግሞ ሌላኛዎቹ የውጤታማነት ማሳያዎች ናቸው። ለዚህ ጥንቅርም አንደኛውን 

እና ምሳሌ እንደሆነ እየተወራለት የሚገኝን አንድ ፕሮጀት በዋናነት እንዳስሳለን።  

በዚሁ የሁለተኛው ዙር እቅድ ዘመን በደቡብ ክልል በመስኖ ልማት ዘርፍ ከተያዙት ትልልቅ ፕሮጀክቶች መካከል አንዱ 

እንደሆነ የተጠቀሰውና 185 ኪሎ ሜትር ርዝማኔ ያለው የኦሞ ኩራዝ መስኖ ልማት ፕሮጀክት ዋና የቦይ፣ የመስኖ ካናሎችንና 

ተያያዥ ግንባታዎችን ለማከናወን ከዘጠኝ ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያለው ስምምነት በመፈረም ከተሰጠው የ 10 ወራት እድሜ 

3ቱን በአመርቂ አፈጻጸም አገባዷል፡፡ 

በግዙፉ የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ሥራዎች ኮርፖሬሽን ባለቤትነት ይህንን ሜጋ ፕሮጀክት እየገነቡ ከሚገኙት ውስጥ ሦስቱ 

በኮርፖሬሽኑ ሥር የሚተዳደሩት የግድብና መስኖ አውታር ልማት ዘርፍ፣ የውኃ መሠረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍና 

የትራንስፖርት ኮንስትራክሽን መሠረተ ልማት ዘርፍ ናቸው፡፡ ከእነዚህ ሦስቱ ባሻገር የግንባታ ሥራው የተሰጣቸው ሌሎች 



ሁለት ተቋማት ደግሞ የደቡብ ውኃ ሥራዎች ኮንስትራከሽን ኢንተርፕራይዝና የቻይናው ጂያንግዚ ኃይድሮፓወር ኃላፊነቱ 

የተወሰነ የግል ማህበር ናቸው፡፡ 

ግንባታውን እያካሄዱ የሚገኙት እነዚህ ተቋማት 185 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነውን የኦሞ ኩራዝ የቦይ፣ የመስኖ እንዲሁም 

የመዋቅር ግንባታ ፕሮጀክቱን ተከፋፍለው የሚሠሩ ሲሆን፣ አጠቃላይ የግንባታ ሥራዎቹን አጠናቀው ለማስረከብ የቀራቸው 

እድሜ ከ7 ወራት ያነሰ ነው።   

ከፕሮጀክት ውስጥ የቻይናው ጂያንግዚ ኃይድሮፓወር ኃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማኅበር 4.1 ቢሊዮን ብር ወጪ የሚጠይቀውን 

የቦይ ግንባታ፣ የፕሮጀክቱን የውኃ መቆጣጠሪያና መሰል መዋቅራዊ ግንባታዎች ያከናውናል፡፡ 

 የኦሞ ኩራዝ መስኖ ልማት ፕሮጀክት አካል የሆኑትን ሁለት የመስኖ ቦይ መስመሮች ግንባታዎችን በኮርፖሬሽኑ ሥር እንደ 

እህት ኩባንያ የሚታየው የውሃ መሠረተ ልማት ኮንስትራክሽን ዘርፍ ከ1.49 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ እየገነባ ነው፡፡ 

የዚሁ ፕሮጀክት አካል የሆነውን ሦስተኛውን የመስኖ ቦይ መስመር ግንባታም ይኸው የውሃ መሠረተ ልማት ኮንስትራክሽን 

ዘርፍ በ485 ሚሊዮን ብር  በመገንባት ላይ ይገኛል፡፡ 

የፕሮጀክቱን አራተኛና አምስተኛ የሥራ ክፍሎች ደግሞ የደቡብ ውኃ ሥራዎች ኮርፖሬሽን ኢንተርፕራይዝ በ1.97 ቢሊዮን 

ብርና በ394 ሚሊዮን ብር  እየተገነባ ሲሆን፤ ስድስተኛው የፕሮጀክቱ ክፍል የሆነውን የመስኖ ቦይ ግንባታ እንዲሠራ 

የተመረጠውና   ስምምነት የፈጸመው የትራንስፖርት መሠረተ ልማት ዘርፍ የተባለው ሌላኛው በኮርፖሬሽኑ ሥር የሚገኝ 

የግንባታ ዘርፍ ተቋም ነው፡፡ ይህ ተቋም የተረከበው ሥራ በጠቅላላው 584 ሚሊዮን ብር ወጪ ይጠይቃል፡ 

ያለጨረታ በእደላ ሥርዓት የግንባታ ሥራዎቹ የተሰጣቸው እነዚህ ተቋማት ከዚህ ቀደም የነበራቸው የሥራ አፈጻጸም 

ተገምግሞ በነበራቸው ጥሩ አፈጻጸም እንደሆነ ከኮርፖሬሽኑ የተገኙ መረጃዎች ሲያመለክቱ፤ በአገር በቀል ኮንትራክተሮች 

ሊሠሩ የማይችሉና በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ክፍተት ይኖርባቸዋል የተባሉትን ሥራዎች እንዲያከናውን  የቻይናው ኩባንያ 

እንዲሳተፍ መደረጉ ለጉዳዩ የተሰጠውን ትኩረትና የአፈጻጸሙን አመርቂነት ከወዲሁ የሚያመላክት ነው፡፡ 

በበጀት ዓመቱ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት እንዲሠራ የተፈለገው የኦሞ ኩራዝ የመስኖ ቦይ እንዲሁም የውኃ መስመር ግንባታ 

ዋናው ዓላማ  የእቅድ ዘመኑ አካል ሆነው በአካባቢው የተገነቡት የስኳር ፋብሪካዎች ለአገዳ ልማት የሚያስፈልጋቸውን የውሃ 

አቅርቦት ለማድረስ ነው፡፡ ይህ ፕሮጀክት ከስኳር ልማት ባሻገር በአቅራቢያው የሚካሄዱ ሌሎች ሥራዎችንም ታሳቢ ያደረገ 

ነው፡፡ በአገሪቱ የግብርና ሥራዎች በተለይም ለሰፋፊ እርሻዎች ልማት አዲስ ሞዴል አሠራር ሊሆን እንደሚችል የኮርፖሬሽኑ 

የግንባታና መስኖ ልማት አስተዳደር ዘርፍ ይገልጻል።   

ኮርፖሬሽኑ የቦይና የውኃ መስመሮች ግንባታውን ከማካሄድ ባሻገር ከ7 ወራት በኋላ እንደሚጠናቀቅ የሚጠበቀውን ፕሮጀክት 

ተረክቦ በማስተዳደር ለስኳር ፋብሪካዎቹ ውሃውን በሽያጭ ያቀርባል፡፡ ስኳር ልማቱ የሚፈልገው የውሃ መጠን ምን ያህል 

እንደሆነ፣ ውሃ መቼ እንደሚፈልግ እንዲሁም ለስኳር ልማቱ የሚቀርበው ውሃ በምን ያህል ዋጋ እንደሆነና ሌሎችም ዝርዝር 



ጉዳዮች ተጠንተው ከስኳር ኮርፖሬሽን ጋር የውሃ ሽያጭ ስምምነት የተፈረመበት ፕሮጀክት ነው። ከዚህ ገቢም የግንባታ 

ወጪውን በአጭር ጊዜ ውስጥ ይመልሳል።  

የመስኖ ፕሮጀክቱ 125 ሺሕ ሔክታር መሬት ውሃ ገብ እንዲሆን ለማድረግ የሚያስችል ውሃ የመሸከም አቅምና አስተማማኝ 

ፍሰት እንዲፈጠር የሚያስችል ሲሆን፤ ከዚህ ውስጥ በመጀመርያው ምዕራፍ 25 ሺሕ ሔክታር በማልማት ለኦሞ ኩራዝ ስኳር 

አንድ፣ ሁለትና ሦስት ፋብሪካዎች የሸንኮራ አገዳ ለማቅረብ ያስችላል፡፡  ከዚያም 93 ኪሎ ሜትር ተጉዞ 50 ሺሕ ሔክታር 

የመስኖ መሬት በማልማት ለስኳር ፋብሪካ ቁጥር አምስት ሸንኮራ አገዳ ማቅረብ የሚያስችል አቅም ይኖረዋል፡፡   

ፕሮጀክቱ ከአሥር ሺሕ በላይ ቋሚና ጊዜያዊ የሥራ ዕድሎች በመፍጠር የአካባቢውን አርብቶ አደር ተጠቃሚ  የሚያደርግ 

ሲሆን፤ የመስኖ ውሃው ለአካባቢው አርብቶ አደሮችና አርሶ አደሮች ጥቅም እንደሚሰጥ በመረጃዎቹ ተመልክቷል፡፡ይህንን 

ፕሮጀክት ልዩ ከሚያደርገው አንዱ የመስኖ ግንባታው በሚከናወንበት ክልል የሚገኙ ፓርኮች ተፈጥሮአዊ ይዞታቸው ተጠብቆ 

እንዲቆይ፣ የውሃ ማስተላለፊያ መስመሩ ከ50 ኪሎ ሜትር በላይ በልዩ ግንባታ ተሸፍኖ እንዲሠራ ዲዛይን መደረጉ ነው፡፡ 

የዲዛይኑም ሆነ የግንባታው ሒደት ተፈጥሮን ለመጠበቅና ለመንከባከብ ከፍተኛ ጥንቃቄ የተደረገበት ምሳሌያዊ ፕሮጀክት ነው 

ተብሎም እየተነገረለት ነው፡፡ 

ባንፃሩ በኤክስፖርት ሴክተርና ከሀገር ውስጥ ምርት አኳያ የታክስ አሰባሰብ ክንውን ከሌሎች የአፍሪካ አገራት ጋር ሲነጻጸር 

ዝቅተኛ አፈጻጸም መታየቱ  ከዚህ የበለጠ ውጤት እንዳይገኝ የራሱን አሉታዊ አስተዋጽኦ አሳርፏል።በሌላም በኩል በአየር 

ንብረት ለውጥ ሳቢያ በተከሰተው ድርቅ የግብርና ዘርፉ በታሰበው ደረጃ እንዲያድግ ያላስቻለው መሆኑም በእቅድ ዘመኑ ከዚህ 

በላይ ውጤት እንዳይመዘገብ አድርጓል። 

ስለሆነም ታቅደው ያልተከናወኑ ተግባራትን ከዘላቂ ልማት ስድስት ግቦች ጋር አቀናጅቶ መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው 

።በእቅዱ ትግበራ ለታዩ ክፍተቶች ምክንያት የሆኑ የቅንጅታዊ አሰራር እጦትና የኪራይ ሰብሳቢነት አስተሳሰብና ተግባርንም 

ማስወገድ የሚገባ ሲሆን  ከህገ መንግስቱ ጀምሮ ህዝቡ በፖለቲካ፣ በኢኮኖሚና በማህበራዊ ጉዳዮች እያሳየ ያለው ተሳትፎ 

ሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድና ለዘላቂ የልማት ግቦች ስኬታማነት ምቹ ሁኔታ እየፈጠረ ነው ብሎ መደምደም 

ይቻላል፡፡ 

 


