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ዜና
5ተኛው ዙር ሀገር አቀፍ የዴልዴዮች ቆጠራና ምርመራ ስራ በመካሄዴ ሊይ ይገኛል፡፡
የኢትዮጲያ መንገድች ባሇስልጣን ከተቋቋመበት ከ 1943 ዓም ጀምሮ በመሊ ሀገሪቱ የመንገዴ አውታርን የማስፋፋትና
የመንከባከብ ሀሊፊነትን ተሸክሞ ሊሇፉት 70 አመታት የማይተካ አስተዋፅኦ በዘርፉ እያበረከተ የሚገኝ ሲሆን የመንገዴ
ዘርፉ በምህንዴስናው ማሇትም በዱዛይን በግንባታና በጥገና አቅጣጫ ብቻ ሳይሆን በተሇይ በመሊው አሇም ትኩረት እያገኘ
ከመጣው የመንገዴ ሀብት ማስተዲዯር እንቅስቃሴ ረገዴም ኢመባ ካሇፉት 15 አመታት ወዱህ አበረታች እንቅስቃሴ እያሳየ
ከኦፕሬሽን ስራዎችና ከሬጉሊቶሪ ስራ በተጓዲኝ የመንገዴ ሀብትን በምን መልኩ ማስተዲዯር እንዯሚገባ ልዩልዩ የፖሉሲና
የስትራቴጂ እንዱሁም የአቅም ግንባታ ስራዎችን በስፋት እያከናወነ ይገኛል፡፡ የኢመባ የመንገዴ ሀብት ዝርዝር መረጃዎችን
በቀሊለ በካርታ ሊይ ሇተጠቃሚዎች ተዯራሽ የሚያዯርግ የመረጃ ቋት በስራ ሊይ ውሏል፡፡
የሀብት አስተዲዯርን በተመሇከተ ከ 1996 ዓም ጀምሮ የተዘረጋው የዴልዴይ ሀብት አስተዲዯር ሲስተም በግንባር
ቀዯምትነትና በፈር ቀዲጅነት የሚታወቅ ሲሆን በቀጣይም አጠቃሊይ የመንገዴ ሀብታችንን በሲስተም የማስተዲዯር
አስፈሊጊነት እየታመነበት በመምጣቱ ዘመናዊ የመረጃ ማሰባሰብ ስራ በትኩረት እየተከናወነ ይገኛል፡፡
በተሇይ በ 1989 ዓም የተጀመረው የመንገዴ ዘርፍ ልማት (RSDP) በከፍተኛ ዯረጃ ከተቸገረባቸው ጉዲዮች አንደ ሰሇ
መንገድቻችንም ሆነ ስሇ ዴልዴዮቻችን አይነትና ብዛት እንዱሁም የአገልግሎት ሁኔታ መረጃ አሇማግኘት መሆኑ የሚታወስ
ሲሆን ይህን የቆየ ክፍተት ሇመሙሊትና በመረጃ አያያዝ ስር ነቀል ሇውጥ ሇማምጣት በተሇይ የዴልዴይ ሀብት ሊይ ትኩረት
ተሰጥቶ BMS - Bridge Management System ተብሎ የሚታወቀውን የኮምፒዩተር ሲስተም የማበልፀግ ስራ በራስ
ሀይል በተሳካ ሁኔታ ተጠናቅቆ ልዩ ልዩ የሙከራና የስልጠና ስራዎች ከተካሄደ በሁዋሊ በኢትዮጲያ ሇመጀመሪያ ጊዜ
በሀገር አቀፍ ዯረጃ የዴልዴዮችና የከልቨርቶች ቆጠራና የአገልግሎት ሁኔታ ምርመራ ስራ በ 1998 ዓም ሉካሄዴ ችሏል፡፡

የዴልዴዮችን የአገልግሎት ሁኔታ የመመርመር ስራ በወቅቱ አዱስ የነበረና የዲበረ ልምዴም ስሊልነበር ተከታታይና ጥልቅ
ስልጠናዎችን ሇመሀንዱሶች የመስጠት፣ የምርመራ ማንዋሎችንና የመረጃ ሶፍትዌሩን አጠቃቀም በስፋት የማስተዋወቁ ስራ
በማከናወን በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ ቁጥር ያሇው ባሇሙያ በኢመባና በግለ ዘርፍ በስራው ተሳታፊ ማዴረግ ተችሏል፡፡
የቆጠራውና የምርመራው ስራ ስሇ ዴልዴዮቻችን የምህንዴስና፣ የመጠንና የአይነት፣ ታሪካዊና አስተዲዯራዊ በአጠቃሊይ
HP
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5ተኛው ዙር ሀገር አቀፍ የዴልዴዮች ቆጠራና
ማንኛውም ባሇሙያና የህብረተሰብ ክፍል ሉጠይቅ የሚችሇውን መረጃ ሁለ ማቅረብ በሚያስችል መልኩ መረጃ
ማሰባሰብና ያሇውንም መረጃ ወቅታዊ ማዴረግን ያካትታል፡፡
ሀገር አቀፉ የዴልዴዮች ቆጠራና ዝርዝር ምርመራ ስራ በየሶስት አመቱ በቋሚነት እየተካሄዯ ያሇ ሲሆን ዘንዴሮ ሇ5ተኛ ጊዜ
በሁለም ኢመባ በሚያስተዲዴራቸው 28 ሺህ ኪሜ መንገድች ሊይ እየተካሄዯ ይገኛል፡፡ የቆጠራና የምርመራው ስራ
እያንዲንደን ዴልዴይና ከልቨርት ከመሰረት እስከ መንገዴ ሽፋኑ ዴረስ በቅርበትና በጥንቃቄ ማየትና መፈተሽ የሚፈልግ
በመሆኑ የጉዲቶችንም መጠን መሇካትና የሚያስፈልጋቸውንም የጥገና ወይም የማሻሻያ ስራ በቦታው መወሰን የሚሻ
አዴካሚና በጥንቃቄ የሚሰራ ከመሆኑ አንፃር ከአራት እስከ አምስት ወራት የሚፊጅ ስራ ነው፡፡ ይህ ስራ የመንገዴ ፈንዴ
በመዯበው በጀት ልምዴን ባካበቱና በስልጠና ሂዯት ባሇፉ የግለ ዘርፍ አማካሪ መሀንዱሶች ከኢመባ ቅርንጫፍ
ዱስትሪክቶች ጋር በመተባበር የሚያከናውኑት ስራ ነው፡፡
ይህንን ስራ በባሇቤትነት የሚመራው የኢመባ ይዴልዴይ ክፍልን ጨምሮ 50 ያህል መሀንዱሶች በስራው ሊይ በቀጥታ
የሚሳተፉ ሲሆን የሚሰበሰበው መረጃ ወዯ ሲስተሙ ከገባ በሁዋሊ በሚከናወነው አናሉሲስ መሰረት የትኛው ዴልዴይና
ከልቨርት ምን አይነት የማሻሻያ ስራ እንዯሚያስፈልገው እንዱሁም ሇማሻሻያ ስራው የሚያስፈልገው የበጀት ግምት ምን
ያህል እንዯሆነ ከሚገኘው ረፖርት በመነሳት ተጨማሪ ልዩ ማጣራት በማዴረግ በአመታዊ የስራ እቅዴ መሰረት
ሇምህንዴስና አገልግሎት ግዢ ዲይሬክቶሬት ይተሊሇፋል፡፡ ይህም አሰራር በቀዯመው ዘመን ከነበረው አሰራር በተሻሇ ሁኔታ
ዴልዴዮች በጉዲትና በእርጅና በመፍረስ የመንገዴ አገልግሎት ከመቋረጡ በፊት እንዱጠገኑ ወይም በአዱስ እንዱተኩ
ማዴረግ አስችሏል፡፡

እስከ አሁን በተካሄደት አራት ሀገር አቀፍ የዴልዴዮች ቆጠራና ምርመራ ስራ መረጃ መሰረት 4300 ዴልዴዮችና 34000
ከልቨርቶች ኢመባ በሚያስተዲዴራቸው መንገድች ሊይ የሚገኙ ሲሆን ከአነዚህም መካከል 26 ከመቶ የሚሆኑት ልዩ ልዩ
አይነት የማሻሻያ ስራ የሚፈልጉ በመሆናቸው በጥገናና በመልሶ ግንባታ አመታዊ የስራ እቅዴ ውስጥ ተካትተዋል፡፡
በያዝነው አመት በህዲር ወር በተጀመረው 5ተኛው ዙር ስራ አዲዱስ መረጃዎች የሚሰበሰቡ ሲሆን ይህም ባሇፉት ሶስት
አመታት በሀገራችን በተካሄደ መጠነ ሰፊ የመንገዴ ማስፋፋትና ማሻሻያ ስራዎች ምክንያት የተሇወጡና አዲዱስ የተገነቡ
በርካታ ዴልዴዮች በመኖራቸውና የስራው መጠንም በተጨመሩት አዲዱስ መንገድች ልክ የሚሰፋ በመሆኑ ነው፡፡
በማሻሻያ ማስተር ፕሊን መሰረት ባሇፉት ተከታታይ አመታት በርካታ ዴልዴዮች የተጠገኑና በአዱስ የተሇወጡ ሲሆን
በተሇይ ከጣሉያን ወረራ ጊዜ ጀምሮ ሲያገሇግለ ሇቆዩት፣ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታቸው ከፍ ባለ ዋና መንገድች ሊይ ሇሚገኙ
ጉዲት የዯረሰባቸውን ሇይቶ ቅዴሚያ በመስጠት የጥገናና የመልሶ ግንባታ ስራ በመከናወን ሊይ ይገኛል፡፡ ሆኖም ግን
በዴልዴይ ጥገናና ግንባታ ስራ ሊይ የስራ ተቋራጮች ፍሊጎትና ተሳትፎ በልዩ ልዩ ምክንያት አነስተኛ በመሆኑ በዴልዴዮች
የአገልግሎት ሁኔታ ሊይ በታቀዯው ልክ የማሻሻያ ስራ መስራት ፈታኝ ሆኗል፡፡ ይህን ሀገራዊ ችግር ሇመፍታት የውስጥና
የውጭ አቅምን ከመገንባት አንስቶ ልዩ ልዩ የመፍትሄ ሀሳቦች ሇሚመሇከታቸው ውሳኔ ሰጪ አካሊት ቀርበዋል፡፡
የዴልዴይ ሀብትን የማስተዲዯሩ ስራ ከወቅታዊ ምርመራ ቀጥሎ የማሻሻያ ማስተር ፕሊንን በመንዯፍ ብቻ ሳይሆን የሀብት
መጠንን በገንዘብ የመሇካት ስራንም የሚያካትት ሲሆን ኢመባ የሚያስተዲዴራቸው ዴልዴዮችና ከልቨርቶች የገንዘብ ሀብት
መጠን ምን ያህል እንዯሆነ በየሶስት ወሩ ሇማኔጅመንቱ ሪፖርት ይዯረጋል፡፡ በአጠቃሊይ የዴልዴይ ሀብትን በየጊዜው
በቋሚነት የመመርመርና ዘመናዊ የኮምፒዩተር ሲስተምን በመጠቀምና ወቅታዊ መረጃዎች በመያዝ የማሻሻያ ፕሮግራም
ማዘጋጀት እንዱሁም ተፈሊጊ ወቅታዊ መረጃዎችን ሇጠያቂ አካሊት በፍጥነት ማቅረብ መቻል በብዙ ሀገሮች ገና ያልተሇመዯ
አሰራር ቢሆንም በዚህ ረገዴ ኢመባ በአፍሪካ ከሚገኙ አቻ የመንገዴ ባሇቤት ተቋማት ግንባር ቀዯምነቱን ይዟል፡፡
HP

1

ምር

5ተኛው ዙር ሀገር አቀፍ የዴልዴዮች ቆጠራና

ከዚህ የኢመባ ዴልዴዮች መረጃ ቋት የሚገኙ አንኳርና ጥቅል መረጃዎች በኢመባ ዴረ ገፅ ሊይ በየጊዜው ተጠቃሚዎች
እንዱያውቁት የሚዯረግ ሲሆን በተሇይ በመንገዴ ዘርፍ ምርምርና ጥናት ሊይ የሚሰሩ ባሇሙያዎችና የዩንቨርሲቲ ተማሪዎች
ተጠቃሚ እየሆኑ ሲሆን በተሇይ በሀገራችን ካሇው የዴልዴይ ባሇሙያዎች እጥረት አንፃር ዴልዴይን በመመርመርና የጥገናና
የማሻሻያ የምህንዴስና ውሳኔ ሇመስጠት በሚያስችል ቴክኒካዊ ጉዲይ ሊይ ኢመባ በተግባር የታገዘ ልምዴ፣ የእውቀትና
የመረጃ ምንጭ ሆኖ በማገልገል ሊይ ይገኛል፡፡ ከዚህም አልፎ ሊሇፉት 15 አመታት ኢመባ እየተጠቀመበት ያሇውን
የዴልዴዮች አስተዲዯር የኮምፒዩተር ሲስተም ከዳስክ ቶፕ የዘመኑ ቴክኖሎጂ ወዯፈቀዯው ዴረገፅ አፕሉኬሽንና አንዴ
ማእከሊዊ የዲታ ሰርቨር የመሇወጥ ስራ በራስ ሀይል እያጠናቀቀ ሲሆን በቅርብ ጊዜ ውስጥ ይህ አሰራር ይፋ ይዯረጋል፡፡
ይህም የዴልዴይ ሀብት አስተዲዯር ዘርፉን ወዯሊቀ ቀልጣፋና ፈጣን ወዯሆነ ከመስክ ሊይ የመረጃ አገባብ፣ ሪፖርትና
የመረጃ አቅርቦት የሚያሸጋግር ተዯራሽነቱንም አሇም አቀፍ የሚያዯርገው ይሆናል፡፡
በሀገር አቀፍ ዯረጃ በመከናወን ሊይ የሚገኘው 5ተኛው ዙር የዴልዴዮች ቆጠራና ምርመራ ስራ ምንም እንኳ ሇዚሁ አሊማ
በሰሇጠኑና በተዘጋጁ ባሇሙያዎች በኢመባ ቅርንጫፍ ቢሮዎች መሀንዱሶችና የስራ ሀሊፊዎች ክትትል የሚካሄዴ ቢሆንም
ሇስራው መሳካት በመሊ ሀገሪቱ የሚገኙ የመስተዲዯር አካሊትና የህብረተሰቡ ክፍል ግንዛቤና ትብብርን የሚሻ በመሆኑ
ዴልዴዮችና ከልቨርቶች በሚገኙባቸው አካባቢዎች ሁለ ባሇሙያዎቹ ሇዚሁ ስራ እንዯንሚንቀሳቀሱ ታውቆ አስፈሊጊው
ትብብር እንዱዯረግሊቸው በዚህ አጋጣሚ መልእክታችንን እናስተሊልፋሇን፡፡

በኢመባ የዴልዴይ ሀብት አስተዲዯር ቡዴን
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