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1. መግቢያ 
የሀገራችን የውጭ እና የሀገር ውስጥ ንግዴ  በመጠንና በዓይነት ከጊዜ ወዯ ጊዜ በመጨመር 

ሊይ ይገኛሌ፡፡ በመሆኑም የንግዴ ልጅስቲክሱን ውጤታማ ሇማዴረግ እና የማኑፋክቸሪንግ 

ዘርፉን ምርታማነት ሇማሳዯግ እና በዓሇም አቀፍ ዯረጃ ተወዲዲሪ ሇማዴረግ መከናወን ካሇባቸው 

ቁሌፍ ተግባራት ውስጥ ዋናው በጊዜ፤ በወጪ፤ በተዓማኒነትና በጥራት ያዯገ  የልጅስቲክስ 

አገሌግልት እውን ማዴረግ ነው፡፡ ከዚህ አኳያ የኢትዮጵያ ልጅስቲክስ አገሌግልት በዋና ዋና 

የልጅስቲክስ መሇኪያዎች ከመሰሌ ሀገሮች ጋር ሲወዲዯር በእጅጉ ወዯ ኋሊ የቀረ መሆኑ 

ከታወቀ ብዙ ጊዜ አስቆጥሯሌ፡፡  ወዯ ኋሊ መቅረቱ ብቻ ሳይሆን ሀገሪቱን ሇከፍተኛ ወጪ 

የሚዲርግ መሆኑና አጠቃሊይ የኢኮኖሚ እዴገታችንን የሚገታ በመሆኑ ሌዩ ትኩረት 

የሚያስፈሌገው ነው፡፡  

 

ከዚህ አጻር በሀገር ዯረጃ የተፈጠረውን አጠቃሊይ የመንግስት አሰራር ሇውጥ ተከትል  ሇረጅም 

ዓመታት ሲንከባሇለ የነበሩ በርካታ ቁሌፍ ጉዲዮች ውሳኔ አግኝተዋሌ፡፡  

በተሇይም ሇብዙ ጊዜ ሲዯከምበት የነበረው የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂ በኢፌዳሪ 

የሚንስትሮች ም/ቤት ጸዴቆ ከ2013 በጀት አመት መጀመሪያ ጀምሮ ሙለ ሇሙለ ወዯ 

ትግበራ ተሸጋግሯሌ፡፡ የትራንስፖርት ፖሉሲ እና የልጅስቲክስ ዘርፍ ፖሉሲ በተመሳሳይ 

መሌኩ በሚኒስትሮች ም/ቤት ጸዴቀው በመተግበር ሊይ ይገኛለ፡፡  

ይህ ብቻ ሳይሆን ፖሉሲዎችን እና ስትራቴጂውን ሇማስተግበር የሚያስችሌ አዯረጃጀት 

የብሄራዊ ልጅስቲክስ ም/ቤትና የልጂስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት ተቋቁሞ የተጣሇባቸውን 

አገራዊ ሀሊፊነት በመወጣት ሊይ ናቸው፡፡ 
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2. የብሄራዊ ልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ም/ቤትና ጽ/ቤት ዲራ   

2.1 የብሔራዊ ልጂስቲክስ ም/ቤቱ አመሰራረት 
 

የልጅስቲክስ ዘርፍ ፖሉሲና የብሄራዊ ልጅስቲክስ ስትራቴጂን ተግባራዊ ሇማዴረግ፤ የሀገራችን 

የልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም ሇማዴረግና እንዯሀገር በዓሇምአቀፍ ዯረጃ 

ተወዲዲሪነታችንን ሇማረጋገጥ ብልም በአስተማማኝ ዯረጃ ሇማስቀጠሌ፤ በልጅስቲክስ ዘርፍ 

ቁሌፍ ሚና ያሊቸው ተቋማት መቀናጀት ብቻ ሳይሆን ልጅስቲክስ ነክ የሆኑ ፕሮጀክቶች እና 

ፕሮግራሞች የሚመሩ በተሇያየ ዯረጃ የተዋቀሩ ሌዩ ሌዩ ኮሚቴዎችን በበሊይነት የመምራት፤ 

በጋራ ማቀዴ፣ በጋራ መገምገም፣ የልጅስቲክስ ሥራዎችን እንዯየዴርሻቸው ቆርሰው በመውሰዴ 

መተግበርን ይጠይቃሌ፡፡  ከዚህም ባሇፈ ይህን ትሌቅ ኃሊፊነት ሇማቀናጀት ከፍተኛ ውሣኔ 

የሚሹ ጉዲዮችን በወቅቱ ሇመወሰንና ሇማስፈጸም የከፍተኛ የሥራ ኃሊፊዎች አመራር (High 

Level Leadership) ወሣኝ ነው፡፡ ሇዚህም ትሌቁ ዓምዴ (pillar) በብሄራዊ ዯረጃ በልጅስቲክስ 

ሥርዓት ቁሌፍ ሚና ያሊቸው የሚኒስቴር መ/ቤቶችና ተቋማትን ያካተተ በከፍተኛ ኃሊፊ 

የሚመራ፣ ተጠያቂነትና ኃሊፊነት ያሇው ብሄራዊ የልጅስቲክስ ም/ቤት በህግ ተቋቁሞ ስራውን 

በማከናወን ሊይ ይገኛሌ፡፡ 

2.2 የብሄራዊ ልጅስቲክስ ም/ቤቱ ዋና ዋና ሥሌጣንና ተግባራት   
  

የብሄራዊ ልጅስቲክስ ም/ቤት ስሌጣንና ተግባራቱ በትራንስፖርትና ልጂስቲክስ ሚኒስቴር 

በሚወጣ መመሪያ በዝርዝር የተዯነገገ ሲሆን ጠቅሇሌ ብል ሲታይ የሚከተለት ዋና ዋና 

ተግባራትን የያዘ ነው፡፡ 

ይኸውም፡-  

 የብሔራዊ ልጀስቲክስ ስትራቴጂ ውጤታማ ሆኖ እንዱተገበር የሚያስችሌ 

አመራር የመስጠት፤ የመወሰን እና የማስፈጸም፣ 

 በአገራችን የልጀስቲክስ ሂዯት ውስጥ አግባብ ባሊቸው አካሊት ቅንጅታዊ አሰራር 

መኖሩን ሇማረጋገጥ የሚያስቸሌ ፖሉሲ የማስፈጸም፣ 
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 የአገሪቱን የልጀስቲክስ አፈፃፀም ሊይ ማነቆ የሚሆኑ ፖሉሲዎች፣ ህጎችና   

አሠራሮችን እንዱሇዩ የማዴረግ፤ በሚመሇከታቸው ተቋማት እንዱሻሻለ ውሳኔ 

የማስተሊሇፍ፣  

 የአገሪቷን የልጀስቲክስ ክዋኔ በገሇሌተኛ የልጀስቲክስ ባሇሙያዎች ወይም   

በባሇሞያዎች ማኅበር የክዋኔ ኦዱት የማስዯረግ፤ በኦዱት ሪፖርቱ መሰረት 

እርምጃ የመውሰዴ፣ 

 የክሌሌ እና የከተሞች የልጀስቲክስ ምክር ቤት እንዱቋቋም አቅጣጫ እና  

አመራር የመስጠት፣ 

 የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤቱን የተሟሊ አቅም እንዱኖረው አዴርጎ 

የማዯራጀት፣  

 አስፈሊጊነታቸው የታመነባቸው ላልች አዯረጃጀቶች እንዱፈጠሩ የማዴረግ እና 

የም/ቤት አባሊትን ቁጥር የመጨመር ወይም የመቀነስ፤ ስሌጣን አሇው፡፡ 

2.3 የልጂስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት አመሰራረት 
 

የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት በብሄራዊ የልጅስቲክስ ም/ቤት የሚወስኑ ጥናቶች፣ 

የፖሉሲ ሃሣቦች፣ ሪፖርቶች፣ ኘሮግራሞችና መሰሌ ሥርዓቱን ትራንሰፎርም ሇማዴረግ ወሣኝ 

የሆኑ ኘሮፖዛልችን የሚያቀርብ ነው፡፡ ም/ቤቱም ሆነ መንግስት የልጅስቲክስ ዘርፉን 

በሚመሇከቱ ጉዲዮች ሊይ የሚሰጡ ውሣኔዎች በተሳሳተ መረጃ እንዲይሆን በትክክሇኛ መረጃና 

በቂ ትንታኔ ሊይ የተመሠረተ እንዱሆን ኃሊፊነት አሇበት፡፡ በልጅስቲክስ ስትራቴጂው ውስጥ 

ያለት የመፍትሄ ሃሳቦችን (Interventions) ወዯ ኘሮግራም የመሇወጥ፣ የትግበራ መርሀ-ግብር 

አዘጋጅቶ ትግበራውን በተሟሊ መሌኩ መከታተሌና በዘርፉ የሚገኙት ተቆጣጣሪ እና 

አገሌግልት ሰጪ አካሊትን በማቀናጀት የስትራተጂውን ትግበራ የተሟሊ የማዴረግ ኃሊፊነት 

አሇበት፡፡ ይህ ጽ/ቤት በሂዯት እየተጠናከረ የሚሄዴ ሆኖ በልጅስቲክስ/ሰኘሊይ ቼይን ዘርፍ 

ከፍተኛ ትምህርት ያሊቸው (Academia) ከኢንደስትሪው በቂ ሌምዴ ያሊቸውን ባሇሙያዎች 

ያካተተ እንዱሆን ተዯርጎ ሇማዯራጀት ተሞክሯሌ፡፡ 

 

 



6 
 

2.4 የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት ዓሊማ፣ ራዕይ፤ ተሌዕኮና 
ተግባራት 

2.4.1 ዓሊማ 
የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት ዋና ዓሊማ  የልጂስቲክስ ትራንስፎርሜሽን 

ስትራቴጂውን በመተግበር የልጂስቲክስ ዘርፉን ትራንስፎርም ማዴረግ ነው፡፡  

2.4.2 ራዕይ 
 

በ2020 ዓ.ም መጨረሻ የልጅስቲክስ ሥርዓታችን የሀገራችንን የንግዴና የኢንቨስትመንት 

ዕዴገት በማሳሇጥ ከአፍሪካ ቀዲሚ ሆኖ ማየት፡፡ 

2.4.3 ተሌዕኮ 
 

የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት ተሌዕኮ የልጅስቲክስ የማስፈጸም አቅምን በመገንባት፣ 

በዘርፉ ቁሌፍ ሚና ያሊቸውን ተቋማት በማስተባበርና በማቀናጀት፣ ጥናትና ምርምሮችን 

በማካሄዴ፤ ችግር ፈቺ ፕሮግራሞችን እና ፕሮጀክቶችን በመቅረጽና በመተግበር የሀገራችን 

ልጅስቲክስ ሥርዓት ትራንስፎርም ማዴረግ ነው፡፡ 

 

2.4.4 የጽ/ቤቱ ዋና ዋና  ተግባራት 
 

የልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት ስሌጣንና ተግባራቱ በትራንስፖርትና ልጂስቲክስ 

ሚኒስቴር በሚወጣ መመሪያ በዝርዝር የተዯነገገ ሲሆን ጠቅሇሌ ብል ሲታይ የሚከተለት ዋና 

ዋና ተግባራትን የያዘ ነው፡፡  

እነሱም፡- 

 በዋናነት የምክር ቤቱ ሴክሬታሪያት ሆኖ የማገሌገሌ፣ 

 የአገራችን ልጂስቲክስ አፈጻጸም ማነቆዎችን በጥናት የሚፈቱበትን ሥሌት 

የመንዯፍ፤ አፈጻጸማቸውን የመከታተሌ፣ 

 በብሔራዊ ልጂስቲክስ ስትራቴጂ ውስጥ የተገሇጹ የመፍትሄ ሏሣቦችን ወዯ 

ፕሮግራም፣ ወዯ ፕሮጀክት እንዱሁም ወዯ አሠራር የመሇወጥ፤ አፈጻጸማቸውን 

የመከታተሌ፣ 
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 በስትራቴጂው ትግበራ ጊዜ የሚያጋጥሙ የፖሉሲ፣ የህግ፣ የአሠራር ፣ የመሠረተ-

ሌማት ማነቆዎችን በጥናት በመሇየት የመፍትሄ ሃሣብ ሇም/ቤቱ የማቅረብ፤ 

የማስወሰንና ትግበራውን የመከታተሌ፣ 

 በም/ቤቱ የሚተሊሇፉ ውሳኔዎች በሚመሇከታቸው አካሊት እንዱፈሙ የመዯገፍና  

አፈጻጸማቸውን የመከታተሌ፣ 

 የአገሪቷን ልጂስቲክስ በተመሇከተ በተሇያየ የመንግሥትም ሆነ የግሌ ተቋማት 

የሚጠኑ ጥናቶችን በማዕከሊዊነት የመከታተሌ፤ ዴጋፍ የመስጠት እንዱሁም 

የተጠኑ ጥናቶችን በመረጃ ማዕከሌነት የመያዝና  ሇሚመሇከተው የማሰራጨት፣ 

 የልጅስቲክስ ዘርፍን በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የሚመሇከቱ አዋጆች፤ ዯንቦች እና 

መመሪያዎች አግባብነታቸውን የመፈተሽ፤ አስፈሊጊ ሆኖ ሲገኝ የማሻሻያ  መነሻ 

ሃሣብ ሇም/ቤቱ የማቅረብ፣ 

 በልጅስቲክስ ዘርፍ ሀገሪቱን አፈጻጸም የሚመሇከቱ ዓሇም አቀፍ ሪፖርቶች ሲወጡ 

መረጃዎችን በመመርመር በመረጃ ሊይ የተመሠረተ ሀገራዊ ሪፖርት የማዘጋጀት እና 

ሇም/ቤቱ የማቅረብ፣ 

 የትራንዚት ኮሪዯር አጠቃቀም ሊይ የሚያጋጥሙ ማነቆዎችን በመከታተሌና 

በመሇየት የሚመሇከታቸውን አካሊት ያሳተፈ የመፍትሄ ምክረ-ሏሣብ ሇም/ቤቱ 

የማቅረብ፣ ትግበራቸውን የመከታተሌ፣ 

 የጽ/ቤቱን ሰራተኞች ዯሞዝ፤ የስራ ማስኬጃ በጀት እና ላልችም በዋናነት ዯግሞ 

የስትራቴጂው ማስፈጸሚያ በጀት ከሚመሇከተቻው ዓሇም አቀፍ አበዲሪዎች፤ 

ዯጋፊዎች እና በጎ አዴራጊዎች ገንዘብ ሇማግኘት የሚያስችሌ ስትራቴጂ ነዴፎ 

በም/ቤቱ አጸዴቆ ስራ ሊይ የማዋሌ፤ ኃሊፊነቶች አለት፡፡ 
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2.4.5 የትግበራ ቡዴኑ ኃሊፊነትና ተግባር 
የትግበራ ቡዴን በልጅስቲክስ ዘርፍ ከሚገኙ ተቋማት የተዯራጀ ሲሆን ዋና ዋና ተግባራቱም 

የሚከተለት ናቸው፡፡ 

 በልጅስቲክስ ትራንስፎርሜሽን ጽ/ቤት በኩሌ በሚቀረጹ ልጅስቲክስ ነክ 

ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ሂዯት ውስጥ ተቋማቸውን በመወከሌ በንቃት 

የመሳተፍ፣ 

 የተዘጋጁ ፕሮግራሞችና ፕሮጀክቶች ስራ ሊይ ከመዋሊቸው በፊት ከተቋማቸው 

አሰራር አንጻር በመቃኘት አስተያየትና ግብዓት የመስጠት፣ 

 በም/ቤቱ የጸዯቁ የልጅስቲክስ ፕሮግራሞች፤ ፕሮጀክቶችና መርሀ-ግብሮችን 

የዴርሻቸውን በመወሰዴ በተቋማቸው እንዱፈጸም የማዴረግ፣ 

 የአፈጻጸም ሪፖርት በየጊዜው በቀጣይ በዝርዝር በሚወሰን ስርዓት መሰረት 

ሇጽ/ቤቱ የማቅረብ፣ 

 በየተቋማቸው የሚከናወኑ ልጅስቲክስ ነክ ጥናቶችና ፕሮጀክቶች ካለ 

አፈጻጸማቸውን በተመሇከተ ሇጽ/ቤቱ በቋሚነት ሪፖርት እና የሚያስፈሌጋቸውን 

ዴጋፍም ሇይተው የማቅረብ፣ 

 በቋሚነት የተቋማቸው የልጅስቲክስ ፎካሌ ፖይንት በመሆን የማገሌገሌ፣ 

 ተቋሙ የሀገሪቱን ልጅስቲክስ በማሻሻሌ ረገዴ የዴርሻውን እንዱወጣ ከጽ/ቤቱ 

በሚሰጣቸው ስሌጠናና ዴጋፍ መሰረት አስፈሊጊውን የአቅም ማጎሌበት ስራ 

በተቋማቸው የማከናወን፣ 

 ላልች በም/ቤቱ እና በጽ/ቤቱ የሚሰጡ ተጨማሪ ተግባራትንም የማከናወን፤ 

ኃሊፊነቶች አሎቸው፡፡ 

 


