
  

 

የሠራተኛ አቅርቦትን ዲጂታይዝ በማድረግ እና ፍላጎቶችን በማጣጣም በኢትዮጵያ በሚገኙ ሰባት የኢንደስትሪ ፓርኮች 
የሚካሄድ የአመራረት አቢዮት 

 

 
አዲስ አበባ፣ መስከረም 11 ቀን 2013 ዓ.ም. – በዛሬው ዕለት ፈርስት ኮንሰልት ከኢትዮጵያ የኢንቬስትመንት ኮሚሽን ጋር በአጋርነት 

በመሥራት በሰባት የኢንደስትሪ ፓርኮች በሚገኙ ፋብሪካዎች የሰው ኃይል አቅርቦት እና ማጣጣም ዳታቤዝ ተግባራዊ 

እንደሚያደርግ አስታውቋል፡፡ 

በማስተርካርድ ፋውንዴሽን ያንግ አፍሪካ ወርክስ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለትን ብሪጅስ ፕሮግራም በመተግበር ላይ ባለው 

ፈርስት ኮንሰልት እና በኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን መካከል ያለው አጋርነት በመላ አገሪቱ በርካታ የኢንደስትሪ ፓርኮች  

የሥራ ዕድል እና ቅጥር እንዲኖር ያደርጋል፡፡ 

አይፒ ዳታቤዝ በመጠቀም ላይ ተሳትፎ የሚያደርጉ ሰባቱ የኢንደስትሪ ፓርኮች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው፡- አዳማ አይፒ፣ ደብረ 

ብርሃን አይፒ፣ ድሬዳዋ አይፒ፣ ባሕር ዳር አይፒ፣ ሐዋሳ አይፒ፣ መቀሌ አይፒ፣ ኮምቦልቻ አይፒ፡፡ 

ብሪጅስ ፕሮግራም የአምስት ዓመት ዕቅድ ሲሆን፣ ለ600,000 የሚያህሉ ወጣቶች የሥራ ዕድል የመፍጠር ዕቅድ የያዘ ሲሆን፣ 

ከእነርሱም መካከል 80%ቱ ሴቶች ይሆናሉ፤እንዲሁም 15,000 ጥቃቅን እና አነስተኛ እንዲሁም መካከለኛ ድርጅቶች የሥራ ዕድል 

ይኖራቸዋል፡፡ በተጨማሪም ብሪጅስ ፕሮግራም በኢንደስትሪ ፓርኮች የሥራ ዕድል ፈጠራ አማካኝነት ለ300,000 ሥራ አጥ 

ወጣቶች ስልጠና ይሰጣል፣ በኢንደስትሪ ፓርኮች እና በጥቃቅን፣ አነስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መካከል የገበያ ትስስር 

እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡ 

ዲጂታል የኢንደስትሪ ፓርክ ሠራተኞች ዳታቤዝ መፈጠሩ በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥም ሆነ በአካባቢዎቻቸው የሥራ ዕድል 

ይከፍታል፡፡ እንዲሁም የአካባቢ እሴት መጨመርን ከማበረታታቱም ሌላ በትልልቅ ኢንቬስተሮች እና በአካባቢ አቅራቢዎች 

መካከል የሥራ ግንኙነት እንዲፈጠር ያደርጋል፡፡ የአይፒ ሠራተኞች ዳታቤዝ ለፖሊሲ አውጪዎች እና ለኢንደስትሪ ፓርኮች 

ምቹ፣ አስተማማኝ እና ሊተነበይ የሚችል የሠራተኛ ገበያ መረጃ ያቀርባል፡፡ 

“የሐዋሳ ኢንደስትሪ ፓርክ ኢንቬስተሮች ማኅበር ዋና ሥራ አስፈጻሚ ካሚላ ኤች. አሕመድ “የኢንደስትሪ ፓርክ የሠራተኞች ዳታቤዝ ሲስተም 

ሲንቬስተሮች እና መንግሥት የሠራተኛ ፍላጎቶች እና አቅርቦትን ለመለየት እንዲችሉ ከፍተኛ እገዛ አድርጓል” ብለዋል፡፡ “እንዲሁም በሺዎች 

ለሚቆጠሩ ወጣቶች ክብርን የሚጠበቅ እና አመርቂ የሥራ ዕድል በማቅረብ ሥራን ለማቀላጠፍ አስችሏል”፡፡  

ዲጂታል አይፒ የሠራተኞች ዳታቤዝ ያስገኛል ተብለው የሚታሰቡ ውጤቶች ከዚህ የሚከተሉት ናቸው፡- 

• በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይኖራል ተብሎ በሚገመተው 100,000 የሥራ ዕድል አቅርቦትን እና ፍላጎትን ማጣጣም፤  

• ሶፍት ክህሎት ሥልጠናን እና ስለኢንደስትሪው የተሻለ አጠቃላይ ግንዛቤ እንዲኖር 30,000 የኢንደስት ፓርክ ሠራተኞችን 

መደገፍ እና የሙያ ዕድገት ዕቅድ ማውጣት፡፡ 

 

 



  

 

በፈርስት ኮንሰልት በማስተርካርድ ፋውንዴሽን ያንግ አፍሪካ ወርክስ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግለትን ብሪጅስ ፕሮግራም በመተግበር 

ላይ ይገኛል፡፡ በፈርስት ኮንሰልት እና በኢንቬስትመንት ኮሚሽን መካከል ያለው አጋርነት በመላው ኢትዮጵያ ባሉ ልዩ ልዩ ኢንደስትሪ 

ፓርኮች ውስጥ ተከታታይ የሥራ ፈጠራ እና የቅጥር ዕድል እንዲኖር ያስችላል፡፡  

የዲጂታል ኢንደስትሪያል ፓርክ የሠራተኞች ዳታቤዝ ማዘጋጀት በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ እንዲሁም በአካባቢ ኤኮሲስተም ሥራ 

የመፍጠር ዕድልን ይከፍታል፡፡ እንዲሁም በትልልቅ ኢንቬስተሮች እና በአካባቢ አቅራቢዎች መካከል የአሴት መጨመርን እና የአገር 

ውስጥ ትስስርን ያበረታታል፡፡ እንዲሁም የአይፒ ሌበር ዳታቤዝ ለምቹ፣ አስተማማኝ እና ሊተነበይ የሚችል የሠራተኛ ገበያ መረጃ 

ለፖሊሲ አውጪዎች እንዲሁም ለኢንደስትሪ ፓርኮች ይሰጣል፡፡  

ብሪጅስ ፕሮግራም የማስተርካርድ ፋውንዴሽን ያንግ አፍሪካ ወርክስ አካል ሲሆን፣ ዲጂታል የሠራተኛ ዳታቤዝን ማጎልበትን 

ያመቻቻል፣ የቴክኒክ እገዛ ይሰጣል፡፡ በኢትዮጵያ ማስተርካርድ ፋውንዴሽን በያንግ አፍሪካ ወርክስ ስትራቴጂ አማካኝነት በ2030 

ለ10 ሚሊዮን የሠራተኞች ክብር የሚጠብቁ እና ውጤታማ የሚያደርጉ ሥራዎች የመፍጠር ዒላማ ያለው ነው፡፡ 

“እንደ ስሙ ሁሉ ይህ ተነሳሽነት በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ወጣቶች ከሥራው ዓለም ጋር እንዲተዋወቁ አድርጓል፡፡ ሥራን 

በማመቻቸት ረገድ ቴክኖሎጂ እና ዲጂታይዜሽን የሚጫወተውን ሚና በሚገባ የሚያሳይ የሚያነቃቃ ምሳሌ ነው፤ ይህ በፋውንዴሽኑ 

ዘንድ ከፍተኛ ስፍራ የሚሰጠው ነው” ብለዋል በኢትዮጵያ የማስተርካርድ ፋውንሼን ኃላፊ አቶ አለማየሁ ኮንዴ ኮይራ፡፡  

የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን የአይፒ የሠራተኞች ዳታቤዝን በማጎልበት ረገድ የመቆጣጠሩን ሥራ ይመራል፡፡ ከሁሉም 

ተሳታፊ የኢንደስትሪ ፓርኮች መረጃ የመሰብሰብ እና የማቀናጀት ሥራ ይሰራል፡፡ የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኪሚሽን አግባብነት 

ያለውን ግዢ ለመፈጸም እንዲሁም ባለድርሻ አካላት እና ኢንቬስተሮች ዳታቤዙን በአግባቡ እንዲጠቀሙበት ለማድረግ ይሰራል፡፡  

ዲጂታል አይፒ የሠራተኞች ዳታቤዝ ሥራ በሴፕቴምበር 2020 አጋማሽ ላይ ይጀምራል፡፡ አጠቃለይ ትግበራው በመቀጠል 

በተጨማሪ የኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ አፈጻጸሙን ያስፋፋል፡፡ የተሟላ የማጎልበት ሥራ እና የዳታቤዙን ባለቤትነት ለኢትዮጵያ 

ኢንቬስትመንት ኮሚሽን ማስተላለፍ በ2023 ይጠናቃል፡፡  

ያበቃል/  

ለተጨማሪ ጥያቄዎች ከዚህ የሚከተሉትን አካላት ያነጋግሩ፡- 

የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን  

ፈቃዱ ደረሰ፣ የኢንደስትሪ ሠራተኞች - ዳይሬክተር  

ስልክ ቁ. +251 911 446 196  

ኢሜል፡- Fekadu.Nigussie@Ethio-invest.com 

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን  



  

 

ሄለን ዋይት፣ የስትራቴጂ መሪ፣ የፕሮግራም ኮሙኒኬሽንስ  

ስልክ ቁ. +27 76 166 5372 

ኢሜል፡- hwhite@mastercardfdn.org 

ፈርስት ኮንሰልት 

ኢክራም መሐመድ ፣ ብሪጅስ ፕሮግራም - የቅጥር ግንኙነት መሪ  

ስልክ ቁጥር፡- +251 114 401 473  

ኢሜል፡- emohammed@firstconsultet.com 

ስለማስተርካርድ ፋውንዴሽን  

ማስተርካርድ ፋውንዴሽን በአፍሪካ እና በካናዳ የሚገኙ የአካባቢው ተወላጆች ክብራቸው ተጠብቆ አመርቂ ሥራ እንዲያገኙ 

የሚያደርግ ድርጅት ነው፡፡ ይህ በዓለም ከሚገኙ ሰፋፊ የግል ድርጅቶች መካከል አንዱ ሲሆን፣ መማርን እና የፋይናንስ ተካታችነትን 

ለማጎልበት ይሰራል፡፡ በዚህም መልኩ አካታች እና ፍትሐዊ ዓለምን ለመፍጠር ይሠራል፡፡ ይህ ፋውንዴሽን በ2006 በማስተርካርድ 

ተቋቋመ፤ ድርጅቱም የራሱ የዳይሬክተሮች ቦርድ እና ሥራ አመራር ያለው ድርጅት ነው፡፡ 

ይህንን ፋውንዴሽን በተመለከተ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት፡- www.mastercardfdn.org ይጎብኙ፡፡  

ስለ ኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን  

የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን ራሱን የቻለ የፌደራል መንግስት ተቋም ሲሆን፣ በአዋጅ ቁጥር 769/2012 እና በሚኒስትሮች 

ምክር ቤት ደንብ ቁጥር 313/2014 ተቋቁሟል፡፡ ዓላማውም ውጤታማ የኢንቬስትመንት አስተዳደር ሥርዓት መገንባት እና 

በማስተዋወቅ፣ በድጋፍ እና በድኅረ እንክብካቤ ዘዴዎች አማካኝነት የውጭ አገር እና የአገር ውስጥ ኢንቬስትመንትን ማበረታታት 

ነው፡፡ ከአደረጃጀት አንጸር  የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽን ተጠሪነቱ በቀጥታ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሊቀመንበርነት ለሚመራው 

የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ቦርድ ነው፡፡ 

የኢትዮጵያ ኢንቬስትመንት ኮሚሽንን በhttp://www.investethiopia.gov.et/ መከታተል ይችላሉ፡፡  

https://twitter.com/EthioInvestment    - https://www.facebook.com/InvestEthiopia 

ስለ ፈርስት ኮንሰልት  

ፈርስት ኮንሰልት በኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ዕድገት በማምጣት ላይ ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ተቋም ሲሆን፣ የትኩረት አቅጣጫውም 

የግሉ ዘርፍ፣ የፋይናንስ ዘርፍ እና የሰብዓዊ ካፒታል ልማት ሆኖ ከ2005 ጀምሮ ቆይቷል፡፡ ፈርስት ኮንሰልት በግሉ ዘርፍ፣ 

በመንግሥት እና በልማት ማኅበረሰብ ውስጥ ከ500 በላይ ከሚሆኑ አጋሮች ጋር አብሮ ሰርቷል፡፡ ከፍተኛ አቅም ያሉባቸውን ጠንካራ 



  

 

የአካባቢ ተቋማትን በመደገፍ እና በማንቀሳቀስ ይህ ተቋም የዘመናችንን እጅግ አስቸጋሪ የልማት ተግዳሮቶች ለመፍታት ይሰራል፡፡ 

የፈርስት ኮንሰልት ተልእኮ ማዕከል የወጣቶች ዕድገት እና ሴቶችን ማብቃት ነው፤ በመሆኑም ተልዕኮው ሁሉንም የሚጠቅም አካታች 

እና ቀጣይነት ያለው ልማት ማምጣት ነው፡፡ 

ፈርስት ኮንስልትን ከዚህ በሚከተለው መከታተል ይችላሉ፡-  

https://twitter.com/FirstConsultEth   - https://www.facebook.com/FirstConsultEth 

ብሪጅ የአምስት ዓመት ፕሮግራም ሲሆን፣ የኢንደስትሪ ፓርኮችን እና የሌሎች ዋነኛ የሚባሉ ድርጅቶችን እንዲሁም በዙሪያቸው 

ያሉ ጥቃቅን፣ አነስተኛ አና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ሥራ የመፍጠር አቅም በመክፈት ለወጣት ሴቶች እና ወንዶች የሥራ ዕድል 

መፍጠርን ዒላማ ያደረገ ነው፡፡ ብሪጅስ የቀድሞ ልምዱን መሠረት በማድረግ እና በኢንደስትሪው ዘርፍ የቀሰመውን ቁልፍ ትምህርት 

መሠረት በማድረግ ቀጥተኛ የሥራ ዕድል ትስስርን ለመፍጠር እና በዋና ዋና ወይም መልህቅ ድርጅቶች እና በጥቃቅን፣ አነስተኛ አና 

መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች መካከል ግንኙነት ለመፍጠር ይሰራል፡፡  

ብሪጅ ፕሮግራም በአራት የትኩረት አቅጣጫዎች ረገድ እየሰራ ይገኛል፡- የቅጥር ትስስር፣ የኢንተርፕራይዝ ዕድገት፣ የኢንተርፕራይዝ 

ተወዳዳሪነት እና የፋይናንስ ተደራሽነት፡፡  

የብሪጅስ ፕሮግራምን በሚከተለው ይከታተሉ፡-  

https://twitter.com/BridgesEthiopia      - https://www.facebook.com/BridgesEthio 


