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ገለ ጠቐነ ዘይኽውሎም ሓቅታት ናይ ሎሚ ትግራይ 

ብቐለበት በላይ 

/DVS-MA/ 

መቐለ 

ቐዳማይ ክፋል 

 ትግራይ ትማሊ 
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መእተዊ ፣- 

  እዚ ፅሑፍ ኣብ ትግራይ ዘለው ተስፋ ውሃብቲ ለውጥታት ፈተውቲ ፅቡቕ ህዝቢ ትግራይ 

ከስተማቕርዎ፤ በብእዋኑን በብወቕቱን ከከም ፖለቲካዊ ደንበኦምን ድሌታቶምን ንብርሰቱን 

ህልቂቱን “ፃውዒት ክተት ጥሩንባ” ንዝነፍሑ ድማ ዕረ እንዳጠዓሞም ‘ውን እንተኾነ ነቲ ሓቂ 

እንተይፈተው ተመንጊጎም ክጭልጥዎ ካብ ዘለኒ ድልየት ዝነቐለ እንትኾን እቶም ኣብዚ 

ዝሰፈሩ ኣሃዛት ክሳብ 2007 ዓ/ም መወዳእታ ፀንቂቆም ዘካተቱ ብዘይምዃኖም ካፍቲ ኣነ 

ዝጠቐስኩዎ ኣሃዝ ንላዕሊ ክኾኑ ከምዝኽእሉ እግምት። እንተ ኣነ በብወቕቱ ምስ ስርሐይ 

ተኣሳሲሩ ካብ ዝረኸብኩዎም መረዳእታታት ካብ ፍፁም ተኣመንቲ ፍልፍላት 

ዘተኣኻኸብኩዎም ‘ዩም። ሰናይ ንባብ  

 ትግራይ ሎሚ 

 

 

• ኣብ ዝሓለፉ 5ተ ዓመታት ዝተፈጠረ ዕድል ስራሕ 

 ብደኣንትን ሕርሻን 816,314  

 ብኢንቨስትመንት ን53,745  
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 ብድምር 870,059  ስራሕ ዕድል ተፈጢሩ እዩ  

  እቲ ዝተፈጠረ ስራሕ (66 ሚእታዊ ብጊዝያዊን 34 ሚእታዊ ድማ 

ቀዋሚ)፡፡ 

ስእነት ስራሕ  ከተማታት ኣብ 2002 ዓ.ም ካብ ዝነበሮ መጠን 19% ኣብ 2007 ዓ.ም 

ናብ 15% ንምውራድ ተተሊሙ ሕዚ ናብ 17% ከምዝነከየ ይግመት ፡፡ሕዚውን ግና   

ስእነት ስራሕ  ንምቅላል ገና ፃዕሪ ዝሓትት እዩ፡፡ 

• በዚ መሰረት ኣብ ትሕቲ ፀፍሒ ድኽነት ዝርከብ በዝሒ ህዝቢ ኣብ 2003 ካብ ዝነበረ 

31.8% ኣብ 2006 ናብ 26% ከምዝወረደ ይግመት፡፡  

 ኢንቨስትመንትን  ዕቋርን ኣፈፃፅማ 

• ኢንቨስትመንት ክሳብ 2002 ዓ.ም ዝነበረ 20 ቢልየን ጠቕላላ መጠን ኣብ 2007 ናብ 

71 ቢሊዮን ንምብፃሕ ተተሊሙ ናብ 67.3 (93.8%) ቢልየን ዓብዪ እዩ፡፡  

• ዓመታዊ ኢንቨስትመንት ምስ ኣጠቓላሊ ምህርቲ ክልልና እንትነፃፀር  ናብ 21.5 

ሚእታዊ ከዓቢ ኪኢሉ እዩ፡፡  

• ኣብ ኢንቨስትመንት ዘተባብዑ ጅምራት ኣለዉ ኮይኑ ግን ብፍላይ ኣብ 

ማኑፋክቸሪንግን ኣግሮፕሮሰሲንግን ትሑት ስለዝኾነ ብቐፃሊ ዝለዓለ ስራሕ ዝጠልብ 

እዩ  

• ዕቋር ኣብ 2002 ዓ.ም ዝነበረ 7.2 ቢልየን መጠን ድማር ዕቋር ኣብ 2007ዓ.ም 16.70 

ቢልየን ብር ክበፅሕ ክኢሉ እዩ፡፡  

 እዚ መጠን ዕቛር ምስ ናይ ክልልና ድልየት ኢንቨስትመንት እንትርአ ሕፅረት 

ዘለዎ እዩ፡፡  
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 ትካላት ትእምት ኣብ ትግራይ ኢንቨስትመንት ንምስሓብን፤ ስራሕ ስእነትን 

ድኽንት ንምቕናስ ፅላል ኮይነን ንኢንዱስተሪያዊ ምዕባለ መሰረት ዝንፅፋ 

ትካላት ምኻነን  

 ሓደሽቲ ናይ ሓፂንን ናይ PVC ዓበይቲ ፋብሪካታት ንምትካል ዘሎ ትልሚ 

ኣብዙርያ እዘን ትካላት ሰፊሕ ዕድል ኢንቨስትመንት ዝፈጥር እዩ 

 ብዘይካ እዚ ትካላት ትእምት ማለት ፋብሪካ መሰቦ፣መስፍን ኢንዳስትሪያል 

፣ኢዛና ኳዓቲን መፅናዕትን ማዕድን፣ሸባ ሊዘር፣ኣገልግሎት ትራንዚት 

ኤክስፕረስ፣ትራንስ ኢትዮጵያ ፣ፋብሪካ ኣዲስ መድሓኒት፣ጉና፣ሂወት ሕርሻ 

መካናዘሽን፣ሳባ እምነ በረድ፣ኣልመዳ ቴክስታይል ካልኦትን ንህዝቢ ትግራይ 

ዝፈጠርዎ ዕድል ስራሕ ዝከፍልዎ ግብሪ ፍልጠት ኣብ ምምሕልላፍ (ስግግር 

ቴክኖሎጂ) ማሕበራዊ ግልጋሎት ብሓፂሩ ንከባቢ ዝፈጥሮ ፀጋ ቀሊል 

ኣይኮነን፡፡ብ ዋንኡ እንታይ ደ’ኣ እዩ እዘን ትካላት ኣብ ምንጋጋ ፀላኢ 

እንዳኣተዋ ዝሕየኻ? እንተተባሂሉ ነቲ ፋብሪካ ዘይፈልጥ ዉፅዕ ህዝቢ ትግራይ 

መድሕን ብምዃነን ጥራሕ ‘ዩ፡፡ እዚ እንትብል ግን ትካላት ትእምት 

ብፃድቃናት ዝምርሓ ኣበር ዘይርከበን ትካላት እየን ማለት ኣይኮነን፡፡  

 

 

 

ዓለባ፤ ስጋን ቆርበትን ካልኦት ምግብን መስተን 
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ጅብሰም ፋብሪካ      

• ካፒታል 28 ሚልዮን  

• ዝተፈጠረ ስራሕ ዕድል=145  

• ቀዋሚ =25  

 መከላከያ ኢንጂነሪንግ ኣብ ክልልና አውን ሰፊሕ ንኢንዱስትሪ ልምዓት 

መሰረት ዝኸውን ንኢንቨሰተራት ናይ ቀረባ ድጋፍን ሳፕላይ ክረክቡ 

ዘክእል ስራሕ ይሰርሕ ኣሎ 

• ናይ ፓወር ኢንጅን Electric workshop ኣብ መቐለ  

• Earth moving machines መገጣጠሚ ኣብ ዉቕሮ  

• Insect side & pest side chemical factory ኣብ ኣክሱም  

• Flexible manufacturing(Spare parts) ዘፍርያ ዎርክሾፓት ኣብ ማይጨው፤ 

ዉቕሮ፤ ዓድግራት፤ ኣክሱምን ሽረን  ብ500 መናእሰያት ዝካየዳን ዝውነናን 

ተጀሚረን. ኣብ 2007 ሓደሽቲ 3 ክስርሓ እየን  

• ምሰዚ ብዝተኣሳሰረ Metal and Non-Metal/ሓፂን ዘቕልጣ 7 ዎርክሾፓት ኣብ 

መቐለን ኣክሱምን ይስርሓ ኣለዋ  

• Cutting tools ዘፍርያ 2 ፋብሪካታት ኣብ መቐለ ኣብ 2007 ዝጅመራ  

• ምስ ፍረ ስውኣት ኣካል ጉዱኣት ኹናት ብሓባር እትስራሕ 1 Flexible 

manufacturing 

• ብድምር 17 ፕሮጀክታት ብልዕሊ 1 (ሓደ) ቢሊዮን ብር ኢንቨስት እናተገበረ እዩ  
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 ሓደሽቲ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመን (FDI) 

 ናይ ጨርቂ ፋበሪካታት Textile Factories 

o Velocity International From United Emirates 

 Garment & accessories ዝፍሪ ኣብ 100 ሄክታር ተረኪቡ ብ 

ልዕሊ 500 ሚሊዮን ብር 4100 ስራሕ ዕድል ዝፈጥር ካብ ነሓሰ 2015 

ኤክስፖርት ክገብር ህንፀት ጀሚሩ  

2.  BDL- from Bangladesh- Garment-sewing and knitting 

እዚውን ብልዐሊ 500 ሚሊዮን ብር መበገሲ ዝጅምር ን3200 ስራሕ 

ዕድል ዝፈጥር ልዑል ቴክኖሎጂ ዘሎዎ ስራሕ እንትጅምር ናይ ሃገር ናይ 

ጨርቂ ኤክስፖርት ብ 30% ዘወስኽ ዓቕሚ ዘለዎ ስራሕ ክጅምር ኣብ 

ምድላው ዘሎ 

 

 ኣፈፃፅማ ኤክስፖርት 

• መጠን ኤክስፖርት  

•   ትልሚ ሓሙሽተ ዓመት 1.5 ቢልየን  

•    ፍፃመ 1.3 ቢልየን ዶላር /86.6%/ ክበፅሕ ኪኢሉ እዩ፡፡  

• እዚ ግና ምስ ክልላዊ ምህርቲን ሃገራዊ መጠን ኤክስፖርትን እንትነፃፀር ትሑት 

ስለዝኾነ ብዙሕ ስራሕ ንቐፃሊ ዝሓትት እዩ፡፡ 

• ዝበዝሕ ናይ ሕርሻ ፍርያት ኮይኑ ግን ድማ እሴት ዘይወሰኽና እንሸጦ ምህላውና፤ 

ሰሊጥ፣ ቆርበት፣ እንስሳ፣  

 ክልላዊ እቶትን ወፃኢ በጀትን 

• መጠን እቶት ክልልና  

• ኣብ 2002 ብር 633 ሚልየን ዓመታዊ እቶት ኔሩ  

• ኣብ 2007 ዓ\ም ትልሚ 2.0 ቢልዮን ብር 2.8 ቢልዮን ክእከብ ኪኢሉ እዩ፡፡  

• ብድምር ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት 11.1 ቢልዮን እቶት ዝተኣከበ ኾይኑ  

• ልዕሊ 40% ወፃኢ ክልልና ክሽፍን ኪኢሉ እዩ፡ 

• ኣብ ኣጠቓላሊ ናይ ግብሪ ሰርዓት ምትእትታውን ኣብ ክራይ ኣካቢነት ዘሎዉ 

ኣተሓሳስባ ብምቅላስ ዝመፀ ለውጢ  ዘተባብዕ እዩ፡ 

 ክልላዊ መጠን በጀት  

• ኣብ 2002 ዓ.ም 2.277 ቢልዮን ዝነበረ   
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• ኣብ 2007 ናብ 8.4 ቢልዮን ዓብዩ እዩ፡፡  

• ብተመሳሳሊ መንገዲ ኣብ ዝሓለፉ 5 ዓመታት ካብ ጠቅላላ ወፃኢ ልዕሊ 80% ኣብ 

ድኽነት ተኾር ሴክተራት ኣብ ማሕበራዊ ልምዓትን መሰረተ ልምዓትን መሸፈኒ 

ክውዕል ተጌሩ እዩ  

• ምስ ድሌት ወፃእታትን ናይ ልምዓት ድሌት ህዝቢ እንትነፃፀር እቶትና ትሑት 

ስለዝኾነ ናይ ታክስ ቤዝና ብምስፋሕ እቶት ምዕባይ የድሊ  

 ሕርሻን ገጠር ልምዓትን   

ሀ/ ልምዓትን ክንክን ሃፍቲ ተፈጥሮ  

• ስራሕቲ ክንክንን ልምዓትን ሃፍቲ ተፈጥሮ መሰረት ኩሎም ልምዓታት ስለዝኾነ ዓብይ 

ትኹረት ተዋሂብዎ ክስራሕ ከምዘለዎ ኣብ ትልሚ ዕብየትን ስግግርን ብግልፂ 

ተቐሚጡ’ዩ፡፡  

• በዚ መሰረት ብዕ/ሓ/ማይን  ኣብ 2002 ዓ/ም ዝነበረ ትግበራ ስትራክቸራት መፋስስ 

810,000ሄ/ር እንትኸውን ናብ 1,525,000 ሄ/ር ንምዕባይ ትልሚ ተታሒዙ ፍፃመ 

1,549,630 (103.4%) ሄ/ር ተሰሪሑ እዩ፡፡  

 

• ኣብ 2002 ዓ/ም ዝነበረ ሽፋን ዝተኸለለ መሬት 961,000 ሄ/ር እንትኸውን ናብ 1.96 

ሚልዮን ሄ/ር ንምዕባይ ተተሊሙ ፍፃመ 2.35 ሚልዮን ሄ/ር (120%) እዩ፡፡  

• ብተኸላ (ብብትን፣ ብቑርፅራፅን ብፈልሲን) ብድምር 8.5 ቢልዮን ንምትካል ትልሚ ተታሒዙ 

8.4 (99%) ተፈፂሙ  

   2002   2003   2004  2005 

ዝተተከለ    838.2     1.2          2.12       2.9        

ምፅዳቕ መጠን 68% 79%  76.6%    76.8%  
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• ዝተዋፈረ ናይ ህዝቢ ናፃ ጉልበት ሓረስታይ 20,269,515፣ መናእሰይ  23,686,920፣ 

ደ/ኣንስትዮ 42,808,940 ብድምር 86,765,375 ጉልበት  ኮይኑ  

•  እዚ ናብ ብር እንትቕየር ብማእኸላይ ንሓደ ሰብ 80 ብር ብምሕሳብ 6,073,576,250 ብር 

ኣብ ልምዓት ተፈጥሮ ሃፍቲ ኣውዒሉ እዩ፡፡ 

• ጎቦታትና ብምኽላል ዝለምዕሉ ኩነታት ንምፍጣር 1 ሚልየን ሄ/ር ብሸቶ ዝተትሓዘ ኮይኑ ኣብ 

1ይ ትዕስ ጥራሕ 1,391,306 ሄ/ር ተኸሊሉ ኣሎ፡፡ 99,361 ሄር መሬት ንዘይብሎም 236,423 

መናእሰይ ተዋሂቡ ዕድል ስራሕ ዘፈጠሩ  

• ብድምር ኣብ ስራሕቲ ሃ\ተፈጥሮ ብሰራዊት ልምዓት ዝተፈፀመ ስለዝኾነ ካብ ትልሚ ንላዕሊ 

ብምስራሕ ንካልኦት ግንባራት ፀልዩ ኩለ መዳይ ለውጢ ከመዝግብ ክኢሉ እዩ ኮይኑ ግን ናብ 

ኢኖሚያዊ ረብሓ ኣብ ምልዋጥን ደን ብርሰትን ክፍተት ምህላው  

 አፈፃፅማ ልምዓት ዘራእቲ 

• መፍረይነት ምውሳኽ ዘራእቲ ኣብ 2002/03 ዝነበረ ፍርያት 19.6 ሚልዮን ኩ/ል ብ3 ዕፅፊ 

ብምዕባይ 58 ሚልዮን ኩ/ል ንምብፃሕ ዝተለጠጠ ሸቶ ተታሒዙ’ዩ፡ 

• 1,335,239 ሄ/ር ብምዝራእ 38,108,102 ኩ/ል (66%) ክርከብ ኪኢሉ እዩ፡፡  

• ማእኸላይ መፍረያይነት ካብ 16.3 ኩ/ል ናብ 28.54 ኩ/ል ካብ ሄ/ር እንትዓቢ ዝተረኸበ 

ፍርያት ምስ ትልሚ እንትነፃፀር 66.77% ክፍፀም ኪኢሉ እዩ፡፡ 

 ኣፈፃፅማ ልምዓት መስኖ 

• ኣብ 2002 በጀት ዓመት ሽፋን መስኖ 80,796 ሄ/ር ዝነበረ ኣብ 2007 በጀት ዓመት ናብ 

326,619 ሄ/ር ክበፅሕ ትልሚ ተታሒዙ ዝለምዐ 275,854 (85%)ሄ/ር በፂሑ ኢዩ፡፡ 

• ናይ 2007 ዓ/ም ተጠቀምቲ ሓረስታይ 285,860 መናእሰይ 145,794 ደ/ኣን 137,821 

ድምር 569,475  

• ኣብ 2002 ዓ\ም ካብ ዝነበረ (ሓረስታይ ብ18%፣ መናእሰይ 324% መራሕቲ ስድራ ደ/ኣን 

ብ67.9%) ዓብዩ እዩ፡፡  
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 ኣፈፃፅማ ልምዓት ሃ/እንስሳ 

• ንምድቓል ትልሚ 187,420 ኮይኑ ፍፃመ 218,454(117%)፡፡ 

• ድቓላ ኣዕሩሕ 5,000 ንምትእትታው ተተሊሙ 5,986 ዝተፈፀመ ኮይኑ ብተመሳሳሊ 12,500 

በጋይት ዓሌት ከፍቲ ንምትእትታው ተተሊሙ 20,353 ተኣታትየን እየን፡፡  

• ክትባት ን10,274,857 እንስሳ ተተሊሙ ን11,043,650 እንስሳ (ልዕሊ100%) ተፈፂሙ 

እዩ፡፡ 

• ሕክምና ን7,577,183 ተተሊሙ ናብ 8,662,243 (>100%) ዓብዩ እዩ፡፡ 

•  ኣብ ፀባ ተታሒዙ ዝነበረ ሸቶ 1,258,991 ቶን ክሳብ ሕዚ 1,326,180 (ልዕሊ 

100%)ተፈፂሙ እዩ፡፡ 

•  ኣብ ስጋ ቐረብ ሸቶ 280,739 ቶን ተታሒዙ 366,508 ቶን (123.3%)  ተፈፂሙ’ዩ፡፡  

• ኣብ መበገሲ ዓመት 2002 ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ 18,862 ተኣታትየን ዝነበራ እንትኾን 

ኣብ ትዕስ 678,375 ንምትእትታው ተተሊሙ 1,921,278 (283%)ተፈፂሙ።  

• ኣብ 5 ዓመት ፍርያት እንቁላሊሕ ናብ 46,552 ቶን ንምብፃሕ ተተሊሙ ናብ 54,358.2 ቶን 

ዓብዩ። 28,687 ደ/ኣን 20,104 መናእሰይን 22,252 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ኮይኖም  

• ፍርያት ዓሳ ናብ 925 ቶን ንምብፃሕ ተታሒዙ ናብ 1,629.7 ቶን (176.18%) ዓብዩ።  

• ዝተመሓየሻ ዓሌት ደርሁ (1990-2006) ኣብ ትዕስ 678,375 ንምትእትታው ተተሊሙ 

1,921,278 (283%) ተፈፂሙ።  
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 ፍርያት  መዓር 

ምህርቲ መዓር 6,131.7 ቶን ኩ/ል ሸቶ ተታሒዙ 7,788.1 ቶን ዓብዩ። 

 

 ኣፈፃፅማ ግልጋሎት ኤክስቴንሽን 

 ኣብ 2002 ዓ/ም ከም ክልል ካብ ዝነበሩና 324,624 ብምግቢ ዓርሶም ዘይከኣሉ መ/ስድራ 

እቶም 162,481 መ/ስድራ ናብ ሓደ ዶላርን ልዕሊኡን እቶት ዝተሳጋገሩ ኾይኖም ብድምር 

ክሳብ 2007 ዓ/ም 178,240 ደ/ኣንስትዮ ዝርከበኦም 627,618 መ/ስድራ ሓረስቶት በፂሖም 

ኣለዉ።  

 ቤንችማርክ ዘይበፅሑ መ/ስድራ 126,908 (16.80%)፤ 

  ቤንች ማርክን ልዕሊኡን ዝበፅሑ 627,618 (83.18%) እንትኾን  

 2ተ ዶላርን ልዕሊኡን ዝበፅሑ መ/ስድራ በዝሒ 63,430 (29.7%) ደ/ኣንስትዮ ዝርከበኦም 

213,013 መ/ስድራ በዝሒ ካብ ጠቕላላ ስድራ ሓረስታይ (28.4%) እዮም፡፡ 

 ኣፈፃፅማ ልምዓት ከተማ፣ ንግድን ኢንዱስትሪን   

ኣፈፃፅማ ልምዓት ደኣንት  

 በዝሒ ዝውደብ ኢንተርፕራይዛት  
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 ትልሚ 110,970 (50%  ደ/አንስትዮን)  

 ፍፃመ 132,900 ኢንተርፕራይዝ ተወዲበን  

 ተጠቃምነት ደቂ ኣንስቶ ድማ 46% በፂሑ ኣሎ፡፡ 

 ብትካላት ተወዲቦም ናብ ስራሕ ንዝኣትው 269,981 መንቀሳቐስቲ 1,845.7  ሄክታር 

ዝለምዐ መሬት ክዳለወሎም፣  

 2,721 ሼዳትን 184 ህንፃታትን 39 ናይ ዕደጋ ማእኸላትን ክህነፁ ትልሚ ተታሒዙ  

 ናብ ስራሕ ንዝኣትው 67,090 (29%) መንቀሳቐስቲ 650 (35.2%) ሄክታር ዝለምዐ መሬት 

ተዋሂቡ እዩ።  

 1,540 (56.5%) ሼዳትን 190 (160%) ህንፃታት ተሃኒፆም እዩም። 

• ልቓሕ ንምሃብ ዝተትሓዘ ትልሚ 1.405 ቢልዮን ብር ምብፃሕ ዝብል ሕዚ ናብ 2.69 ቢልዮን 

ብር (183%)  በፂሑ ኣሎ፡፡ 

• ኣብ ናይ መንግስቲ ፕሮጀክትታትን ትካላት ትእምትን ናይ 4.987 ቢሊዮን ብር (261%) 

ንኢንተርፕራይዛት ደኣንት ናይ ስራሕ ምትእስሳር ተጌርሎም እዩ። 

• ቁጠባ ናብ 1.76 ቢልዮን ብር ንምብፃሕ ዝተተለመ ኮይኑ ናብ 1.738 ቢልየን ብር ክበፅሕ 

ክኢሉ፣  

• ንደኣንት ዝሕግዝ ማሽነሪታት ዘቕርብ ትካል ካዛ ተጣይሹ በቲ ዝተቐመጠ ሸቶ ናይ 63.2 

ሚልዮን ብር ተዓዲጉ ተኣታትዩ’ዩ፡፡ 

•  ደቀቕትን ኣናእሽተይን ደረጃ ብደረጃ ንምስግጋር ዝተትሓዘ ሸቶ መሰረት 68,269 

ንምስግጋር ተተሊሙ 62,169 (90%)  ተሰጋጊሮም’ዮም፡፡ 

 

መስርሒን መሸጢን ቦታ ማሽናትን 

 494 Shades (ኣብ 12 ከተማታት  545 ሚሊዮን ብር) 

http://www.print-driver.com/order?demolabel-en


12 | P a g e  
 

 

ትኹረት  ዘድልዮ  

ሼዳት ናብ ስራሕ ኣብ ምእታውን  ክፍተታት ኣለዉ 

ኣብዚ ስትራተጂክ ዘመን ስራሕ ዝረኸቡ 

ዘርፍታት  ድምር  

ትልሚ  ፍፃመ  

ማኒፋክቸሪንግ/ቀዋሚ  45,586  42,296  

ብኮንስትራክሽን/ቀዋሚ  72,938  122,265  

ከተማ ሕርሻ/ቀዋሚ  27,352  25,724  

ግልጋሎት/ቀዋሚ  27,352  58,714  

ንግዲ/ቀዋሚ  9,117  59,759  

ዓበይቲ ፕሮጀክትታትን  ካልኦትን  ግዝያውን 

ቀዋምን  

480,730  561,291  

ጠ/ድምር  663,076  870,059  

 

 ኣፈፃፅማ ኢንቨስትመንት  

• 4,399 ኢንቨስትመንታት ፍቓድ ንምሃብ ዝተሓሰበ እንትኸውን 3,279 (74.5%) 

ኢንቨስትመንትታት ፍቓድ ኢንቨስትመንት ተዋሂቡ’ዩ።  

• ኣብ 2002 ዓ/ም 20 ቢልዮን ካፒታል ኣብ መወዳእታ እዚ ትልሚ ዕብየትን 

ትራንስፎርሜሽንን 51.3 ቢልዮን ብምውሳኽ ናብ 71.3 ቢልየን ምብፃሕ ተተሊሙ 

ክሳብ 2007 ሽድሽተ ወርሒ 47.3 ቢሊዮን ብር ተመዝጊቡ እዩ  
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• ናብ ልምዓትን ፍርያትን ኣብ ምስግጋር ዘሎ ኩነታት 2,822 ፍቓዳት ኢንቨስትመንት 

ምድላዎም ዛዚሞም ናብ ፕሮጀክት ትግበራ ክኣትው ትፅቢት ተጌርሎም ካብ ዝነበሩ 

እቶም ናብ ትግበራ ዝኣተው 864 (31%)ፍቓዳት ኢንቨስትመንት’ዩም።  

• ናብ ፍርያት ምስጋር ትልሚ 2062 ፕሮጀክታት ኢንቨስትመንት ናብ ፍርያት ዝሰገሩ 

1074 (52%) ፕሮጀክታት እዮም። 

• 2,822 ፕሮጀክታት ካብ ቅድመ ህንፀት ናብ ህንፀት ንምስግጋር ብትልሚ ተታሒዙ 

ፍፃመ 864 (30.6%) እዩ፡፡  

• ከምኡ እውን 1,259 ፕሮጀክታት ካብ ህንፀት ናብ ፍርያት ንምስጋር ተተሊሙ 644 

(51.3%) ፕሮጀክታት ጥራሕ ተሰጋጊሮም፡፡  

• ብተወሳኺ ድማ 803 ፕሮጀክታት ካብ ቅድመ ህንፀት ናብ ፍርያት ወይ ግልጋሎት 

ምሃብ ንምስጋር ብትልሚ ተታሒዙ ዝተፈፀመ  430 (53.5%) እዩ፡፡  

• ብድማር እንትረኣ ንነባራትን ሓደሽትን ፕሮጀክታት ብምድጋፍ 1,221 ፕሮጀክታት 

ናብ ምፍራይን ግልጋሎት ምሃብን ብርኪ (production) ክበፅሑ ክኢሎም’ዮም። 

• ናይ ደገ ኢንቨስትመንት(FDI) ብፍላይ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ዝተጀመረ ፅቡቕ ስራሕ 

ኣሎ። ሽድሽተ ኩባንያታት ኣብ ጨርቅን ዓለባን ክወፍሩ ስራሕቲ ጀሚሮም ኣለው።  

• እቲ ሓደ ህንፀት ዛዚሙ ኣብ መስከረም 2008 ናብ ምፍራይ ክኣቱ እዩ። እቶም ክልተ 

ድማ መሬት ተረኪቦም ስለዘለው ኣብ መስከረም ህንፀት ክጅምሩ’ዩም። 

•  ዝተረፉ መሬት ምድላው ከይዲ ተጀሚሩ ኣሎ ፍቓድ ኢንቨስትመንት’ውን ከውፅኡ 

ክግበር’ዩ።  

 ድኽመት  

• ናይ ኢንቨስትመንተ ፕሮጀክትታት ናብ ተግባር ኣብ ምእታውን ናብ ፍርያት ኣብ ምስጋር 

ክፍተት ምህላው  

 ኣብ ዝቕፅል ካልኣይ ክፋል ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን  ነቲ 

ትሕት ኢሉ ዝተዘርዘረን ሓዊስና  ኣብመሰረተ ልምዓት ዘሎ ሓቂን 

ሒዘ ክሳብ ንራከብ ሰላም 

ኣብ ህንፀትን ብኽፋል ዝተወድኡ ኣስፋልት (1653 ኪ.ሜ) 

1. ዓዲግራት- ዓድዋ-ሽረ+ዓዲጎሹ-ልጉዲ(514 ኪ.ሜ) 100% 

2. መቐለ-ዓቢዪ ዓዲ-ዓድዋ (182 ኪሜ) 65% 

3. ኣላማጣ-መኾኒ-ሒዋነ (114 ኪ.ሜ) 100% 

4. ማይ ፀብሪ-ዲማ -ፍየል ውሃ (156 ኪ.ሜ) 100%,75% 
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5. ፍየል ውሃ+ዓቢዪ ዓዲ- ሓውዜን-ከተማ ፍረወይኒ (15%,46%) 

6. እንዳስላሰ-ደደቢት-ዓዲረመፅ-ደጀና-ዳንሻ (246 ኪ.ሜ)94% 

7. ሽረ-ማይ ፀብሪ-ዛሬማ (138 ኪ.ሜ) 78%  

8. ፀገዴ-ከተማ ንጉስ (23 ኪ.ሜ) 52% 

9. ኣጉላዕ-ዴስኣ+ሻይጉቢ-በራሕለ-ባዳ(100%ኣብ ከይዲ ህንፀት ንፖታሽ) 

10. ዳንሻ-ማይካድራ- ኣደራፊቕ 105ኪሜ  25%ንሕርሻ ኢንቨስትመንት ባህረሰላም  

 

 ኣስፋልት  ብ2002ዓ.ም 482ኪ.ሜ ዝነበረ  ናብ 1793ኪ.ሜ በፂሑ 

 URRAP Program ኩለን ገጠር ጣቢያታት ምስ ዋና መንገድን ወረዳ ሓጋይ ምስ 

ክረምቲ ዘራኽብ  

 2004ዓ.ም ክሳብ 2006 ዓ.ም 1920ኪሜ ተሰሪሑ  

 ብድምር 73%ጣቢያታት ሓጋይ ምስ ክረምቲ ዘራኽብ መንገዲ ተሰሪሑለን.    
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