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ማጠቃለያ (Exective Summary) 
 

1. የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ ሶስተኛ ዓመት የ አፈጻጸም ሪፖርት በማክሮ ኢኮኖሚ፣  በኢኮኖሚ ልማት፣  በመሠረተ 

ልማት፣  በማህበራዊ ልማት፣  በመልካም አስተዳደር እና በባለብዙ ዘርፎች (Cross cutting Sectors) 

በዝርዝር ተዘጋጅቷል፡ ፡  ሪፖርቱ የ የ ዘርፉን የ 2005 የ ልማት አፈጻጸሞች ለበጀት ዓመቱ ከተያዙ ግቦች እና ካለፉት 

ሁለት ዓመታት (2003 እና 2004) አፈፃ ጸሞች ጋር በማነ ፃ ጸርና በመተንተን የ ተመዘገ ቡ ውጤቶችን ያመላክታል፡ ፡  

እንዲሁም ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ትግበራ ዓመታት የ ተመዘገ ቡ ውጤቶችን በዕቅዱ የ መጨረሻ 

ዘመን ይደረስባቸዋል ተብሎ ከሚጠበቁ ግቦች ጋር በማነ ፃ ጸር ይገ መግማል፡ ፡  

2. በ2005 የ በጀት ዓመት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት  በ9.7 በመቶ አድጓል፡ ፡  ዕድገ ቱ ተገ ምቶ ከነ በረው የ 11 

በመቶ ዕድገ ት በመጠኑ ዝቅ ያለ ቢሆንም በ2005 የ ተመዘገ በው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ፈጣን፣  መሠረተ-ሠፊና ከሰሀራ 

በታች ያሉ ሀገ ሮች ካስመዘገ ቡት 5 በመቶ አማካይ ዕድገ ት የ ላቀ ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም የ 2005 አፈፃ ፀም ተይዞ 

ከነ በረው ግብ በመጠኑ ዝቅ ያለ ቢሆንም በአገ ር ውስጥና በዓለም አቀፍ ገ በያ ፈታኝ ሁኔታዎች ተከስተው 

በነ በሩበት ወቅት የ ተገ ኘ ከመሆኑ አንጻር ሲመዘን የ ተገ ኘው ዕድገ ት መልካም የ ሚባል ነ ው፡ ፡  በ2005 የ ተገ ኘው 

ዕድገ ት ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ትግበራ ዓመታት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት በአማካይ 

በ10 በመቶ ዕድገ ት እንዲያስመዘግብ ያስቻለ ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም የ 2005 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም ኢኮኖሚው 

ለአስር ተከታታይ ዓመታት በፈጣን የ ዕድገ ት ምህዋር ውስጥ እንዲገ ባም አስችሏል፡ ፡  ከ1996 እስከ 2005 ባሉት 

አስር ዓመታት ኢኮኖሚው በየ ዓመቱ በአማካይ በ10.9 በመቶ አድጓል፡ ፡   

3. በ2005 በጀት ዓመት የ ግብርና፣  የ ኢንዱስትሪና የ አገ ልግሎት ዘርፎች በቅደም ተከተል የ 7.1 በመቶ፣  የ 18.5 

በመቶና የ 9.9 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግበዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ለተገ ኘው ዕድገ ት ከአቅርቦት አንጻር 

ዋናው ምንጭ የ ግብርናው ዘርፍ ሲሆን በተጨማሪም የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ፣  ከአገ ልግሎት ዘርፍ ደግሞ የ ጅምላና 

ችርቻሮ ንግድ፣  ሆቴልና ሬስቶራንት፣  ትራንስፖርትና ኮሙኒኬሽን፣  የ ትምህርትና ጤና አገ ልግሎቶች መስፋፋት 

ለዕድገ ቱ የ ጎ ላ አስተዋፅ ኦ አበርክተዋል፡ ፡  ባለፉት ሦስት የ ዕድገ ትና የ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት በግብርና 

የ 7 በመቶ፣  በኢንዱስትሪ የ 17 በመቶና በአገ ልግሎት የ 11 በመቶ አማካይ ዕድገ ት ተመዝግቧል፡ ፡  ያለፉት ሦስት 

ዓመታት የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት የ ግብርና ዘርፍ በተለይም የ ሰብል ምርት ንዑስ ዘርፍ ከአቅርቦት አንጻር ወሳኙ 

የ ዕድገ ት ምንጭ መሆኑን አሳይቷል፡ ፡  በመሆኑም ፈጣን ዕድገ ቱን ለማስቀጠል የ ግብርና ዘርፍ ምርታማነ ትን 

በተጀመረው አግባብ ማስቀጠል ወሳኝ ነ ው፡ ፡   

4. የ ኢኮኖሚውን መዋቅር በሚመለከት ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) የ ግብርና ዘርፍ ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ 

ምርት ድርሻ በ2002 ከነ በረበት 46.5 በመቶ በ2005 ወደ 42.9 በመቶ ዝቅ ያለ ሲሆን የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ 

ድርሻ ደግሞ በ2002 ከነ በረበት 10.3 በመቶ በ2005 ወደ 12.4 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  እንደዚሁም 

የ አገ ልግሎት ዘርፍ ድርሻ በ2002 ከነ በረበት  44.1 በመቶ በ2005 ወደ 45.2 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  

በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ትግበራ ዘመን ከሚጠበቀው አንፃ ራዊ የ ኢኮኖሚ መዋቅራዊ ለውጥ 

አኳያ በ2005 መጨረሻ የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ድርሻ  15.3 በመቶ እንደሚደርስ ይጠበቅ ነ በር፡ ፡  ከኢንዱስትሪዉም 

ዘርፍ በተለይ የ አምራች (ማኑፋክቸሪንግ) ኢንዱስትሪው ድርሻ አሁንም ከጠቅላላ ኢኮኖሚው ከ5 በመቶ ያነ ሰ ድርሻ 

ይዞ መቆየ ቱ  የ መዋቅር ሽግግሩ በሚፈለገ ው ፍጥነ ት እየ ሄደ እንዳልሆነ  ማየ ት ይቻላል፡ ፡   በመሆኑም በቀጣዮቹ 

ሁለት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት በአጠቃላይ የ ኢንዱስትሪው ዘርፍ እስካሁን የ ተገ ነ ቡ አቅሞችን ቀልጣፋና ውጤታማ 

በሆነ  አግባብ አሟጥጦ መጠቀም፣  በተለይ የ አምራች ኢንዱስትሪውን ኢንቨስትመንት ትርጉም ባለው ሁኔታ ማስፋፋትና 

ምርታማነ ትን ማሻሻል እና ዘርፉ እስካሁን ካስመዘገ በውና ከሌሎች ዘርፎች ዕድገ ት የ ላቀ ዕድገ ት እንዲያስመዘገ ብ 

ማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የ ሚገ ባ ጉዳይ ይሆናል፡ ፡  የ ተቀየ ሰውን የ ማስፋት ስትራቴጂ አሟልቶ ተግባራዊ 

በማድረግ የ ግብርናን ምርታማነ ት በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግም እንደዚሁ ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው የ ሚገ ባ መሆኑ 

ተደጋግሞ የ ተገ ለፀ ነ ው፡ ፡  

5. ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተመዘገ በው ፈጣን የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት የ ሥራ ዕድል ከመፍጠርና ድህነ ትን ከመቀነ ስ አኳያ 

ውጤታማ እንደነ በር ጥናቶችና መረጃዎች አመላክተዋል፡ ፡  የ ዜጎ ች የ ነ ፍስ ወከፍ ገ ቢ (በጊዜው የ ገ በያ ዋጋ) 

በ2003 ከነ በረበት  389 የ አሜሪካ ዶላር፣  በ2004 ወደ 510 የ አሜሪካን ዶላርና እና በ2005 ወደ 550 

የ አሜሪካ ዶላር ከፍ ብሏል፡ ፡  የ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ በ2003 ባወጣው የ ቤተሰብ ገ ቢና የ ፍጆታ ወጪ 

ጥናት መሠረት ከድህነ ት ወለል በታች የ ሚገ ኘው ህዝብ በ1997 ከነ በረበት 38.7 በመቶ በ2003 ወደ 29.6 

በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን ይህ መጣኔ በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 26 በመቶ ዝቅ እንዳለ ተገ ምቷል፡ ፡  ስለሆነ ም 



ii 

 

ድህነ ትን በቀጣይነ ት ለመቀነ ስ የ ተጀመረውን መሠረተ-ሰፊና አሳታፊ ዕድገ ት ማስቀጠል የ ግድ ነ ው፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም 

በ2007 ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን የ 22.2 በመቶ ግብ ለማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል፡ ፡  በተመሳሳይ 

የ ምግብ ድህነ ት በ1997 ከነ በረበት 38 በመቶ በ2003 ወደ 33.6 በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን በ2005 ወደ 

31.8 በመቶ ዝቅ እንዳለ ተገ ምቷል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

የ መጨረሻ ዓመት ከምግብ ድህነ ት ወለል በታች የ ሚገ ኘውን ህዝብ ወደ 21.2 በመቶ ዝቅ ለማድረግ የ ተያዘውን ግብ 

ለማሳካት የ ግብርና ምርታማነ ት በቀጣይነ ት ማሳደግ፣  የ ሥራ ዕድሎችን ማስፋፋትና የ ምግብ ዋስትና ፕሮግራሞቹን 

አጠናክሮ መፈፀም እንደሚገ ባ ያመላክታል፡ ፡  

6. በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ዋጋ ንረት ከነ ጠላ አሀዝ እንዳይበልጥ ግብ ተቀምጧል፡ ፡  

ሆኖም ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) የ ዋጋ ንረት ፈታኝ ጉዳይ ነ በር፡ ፡  በተለይም በመጀመሪያዎቹ 

ሁለት ዓመታት የ ዋጋ ንረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደርሶ የ ነ በረ ሲሆን የ ሀገ ር አቀፍ የ 12 ወራት ተንከባላይ 

አማካይ አጠቃላይ የ ዋጋ ንረት መጣኔ በሰኔ ወር 2003 የ በጀት ዓመት 18 በመቶ፤  በ2004 ደግሞ 33.7 

በመቶ ሆኖ መመዝገ ቡ ይታወሳል፡ ፡  ይኸንን ችግር ለመፍታት በተደረገ ው ርብርብ በ2005 የ በጀት ዓመት የ ዋጋ 

ንረቱን ለማረጋጋት የ ተቻለ ሲሆን በተወሰዱት ማሻሻዎችም በ2005 የ በጀት ዓመት አማካይ አጠቃላይ የ ዋጋ ንረትን 

ወደ 13.5 በመቶ ለማውረድ ተችሏል፡ ፡  በተለይ በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት የ ተከሰተው የ ዋጋ ንረት 

በፕሮጀክቶች አፈጻጸምም ሆነ  በኢንቨስትመንት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ማሳደሩ ግልጽ ነ ው፡ ፡  ከዚህም በላይ ከተገ ኘው 

የ ልማት ውጤት ህብረተሰቡ በሚፈለገ ው ደረጃ ተጠቃሚ እንዳይሆን በማድረግ በድህነ ት ቅነ ሳው ጥረት ላይ አሉታዊ 

ጫና አሳድሯል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር ይህ የ ዋጋ ንረት ችግር ለኢኮኖሚ አፈጻጸሙ ዋና ስጋት ሆኖ እንዳይቀጥል 

መንግስት ተገ ቢውን ትኩረት በመስጠት የ ፖሊሲና አስተዳደራዊ እርምጃዎችን ወስዷል፡ ፡  መንግሥት በተከተለው ጥብቅ 

የ ፊስካልና የ ገ ንዘብ ፖሊሲ የ በጀት ጉድለት ከ3 በመቶ እንዳይበልጥ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም ለበጀት ጉድለት 

መሸፈኛ ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የ ሚወሰድ የ ቀጥታ ብድር እንዲቆምና የ ውጭ ምንዛሬ ክምችት ከዕቅድ በላይ 

ተፈፃሚ እንዳይሆን እርምጃዎች ተወስደዋል፡ ፡  በዚህም በተለይም በ2004ና በ2005 የ ገ ንዘብ ፖሊሲ መልህቅ 

(Monetary Anchor) የ ሆነ ው መሠረታዊ ገ ንዘብ (Reserve money) መጠን ከዋጋ ንረት ጋር 

የ ተጣጣመ ለማድረግ ጥረት ተደርጓል፡ ፡  እንዲሁም የ ንግድ ሥርዓቱን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ እንዲቻል ቀደም 

ሲል የ ወጣው የ ንግድ ህግ ተጠናክሮ ተግባራዊ እንዲሆን የ ተደረገ  ሲሆን የ መሠረታዊ ሸቀጦች (ስኳር፣  ዘይትና 

ስንዴ) በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲቀርብ እና በሁሉም ዘርፎች የ ሀገ ር ውስጥ የ ማምረት አቅም ከፍ እንዲል ተደርጓል፡ ፡  

በመንግስት በተወሰዱ እርምጃዎችና በዓለም ዓቀፍ ገ በያ በታየው የ ሸቀጦች ዋጋ መቀነ ስ ምክንያት የ ዋጋ ንረትን 

ለማረጋጋት ተችሏል፡ ፡  

7. በ2005 በጀት ዓመት ብር 137.2 ቢሊዮን ጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ የ ተሰበሰበ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 

124.1 ቢሊዮን (90.44 በመቶ) የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ (ብር 107 ቢሊዮን ከታክስ፣  ብር 17.1 ቢሊዮን 

ታክስ ካልሆኑ ገ ቢዎች) ነ ው፡ ፡  የ 2005 የ በጀት ዓመት ጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ በ2004 ከተሰበሰበው 

የ መንግስት ገ ቢ ጋር ሲነ ፃ ፀ ር የ 18.62 በመቶ ዕድገ ት ነ በረው፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት ጠቅላላ የ ሀገ ር 

ውስጥ ገ ቢ እና የ ታክስ ገ ቢ ለበጀት ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ በቅደም ተከተል የ 31.8 በመቶ እና የ 31.7 በመቶ 

ብልጫ ያለው አፈጻጸም አስመዝግበዋል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው አፈፃ ጸም ከአለፈው ዓመት አፈፃ ጸም ጋር 

ሲነ ፃ ጸር ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ 20.6 በመቶ (ብር 21213 ሚሊዮን) የ ታክስ ገ ቢ 24.8 በመቶ (ብር 

21270 ሚሊዮን) ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡   

ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ በየ ዓመቱ በአማካይ በ32.62 በመቶ 

በማደግ በ2002 ከነ በረበት ብር 53.86 ቢሊዮን በ2003 ወደ ብር 69.12 ቢሊዮን፣  በ2004 ወደ ብር 

102.86 ቢሊዮን እና በ2005 ወደ ብር 124.10 ቢሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  ከ2003-2005 ከተሰበሰበው 

ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ውስጥ 85 በመቶ የ ሚሆነ ው ከታክስ ምንጭ የ ተገ ኘ ነ ው፡ ፡  በእነ ዚህ ሶስት የ ዕቅድ 

ትግበራ ዓመታት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ከጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ ያለው ድርሻ ዕድገ ት በማሳየ ት በ2002 

ከነ በረበት 81.32 በመቶ በ2005 ወደ 90.44 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህ ከፍተኛ አፈፃ ጸም የ መንግስት በራስ 

ገ ቢ የ ልማት ሥራዎችን የ ማካሄድ አቅም ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ  መምጣቱን ያመለክታል፡ ፡  

ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት የ ታክስ ገ ቢ በየ ዓመቱ በአማካይ በ35.45 በመቶ በማደግ በ2002 

ከነ በረበት ብር 43.32 ቢሊዮን በ2003 ወደ ብር 58.98 ቢሊዮን፣  በ2004 ወደ ብር 85.74 ቢሊዮን 



iii 

 

እና በ2005 ወደ ብር107.01 ቢሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት የ ተመዘ ገ በው የ ታክስ አፈጻጸም 

ለበጀት ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ የ 32 በመቶ እና ከ2004 አፈፃ ጸም የ 24.8 በመቶ (የ ብር 21.2 ቢሊዮን) 

ብልጫ ነ በረው፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ታክስ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በአማካይ 

11.6 በመቶ ሲሆን በ2005 የ በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ ታክስ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ 

12.5 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በ2003 እና በ2004 ይህ ድርሻ በቅደም ተከተል 11.7 በመቶ እና 11.6 በመቶ 

ነ በር፡ ፡   

በ2005 የ በጀት ዓመት የ ብር 130.2 ቢሊዮን የ ወጪ በጀት ዕቅድ ተይዞ ብር 153.9 ቢሊዮን አጠቃላይ ወጪ 

ተመዝግቧል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው ወጪ ከዕቅዱ የ 18.2 በመቶ ብልጫ ያለው ነ ው፡ ፡  ከዚህ ወጪ ውስጥ 

ብር 91.2 ቢሊዮን (59.2 በመቶ) ለካፒታል ወጪ የ ዋለ ሲሆን ቀሪው ብር 62.8 ቢሊዮን (40.8 በመቶ) 

ደግሞ ለመደበኛ ወጪ መሸፈኛ ወጪ የ ተደረገ  ነ ው፡ ፡  ባለፉት ሦስት ዓመታት (2003-2005) ከጠቅላላ 

የ መንግስት ወጪ በአማካይ 58.43 በመቶ ያህሉ ለካፒታል ወጪ ሲውል ቀሪው 41.57 በመቶ ያህሉ ደግሞ 

ለመደበኛ ወጪዎች የ ዋለ ነ በር፡ ፡  ይህም የ ወጪ ድልድሉ የ ፊስካል ፖሊሲውን ተከትሎ የ ሃብት ክምችትን ለሚፈጥሩ 

የ ኢንቨስትመነ ት ወጪዎች ቅድሚያ በመስጠት የ ተፈጸመ መሆኑን ያሳያል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ከጠቅላላ 

የ መንግስት ወጪ ውስጥ 70 በመቶ ያህሉ ድህነ ትን በመቀነ ስ ረገ ድ ዓይነ ተኛ ሚና ላላቸው አምስት ዘርፎች 

(ትምህርት፣ ጤና፣ ግብርና፣ ውሀና ሳኒቴሽን እና ገ ጠር መንገ ድ) እንዲውል ተደርጓል፡ ፡  ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ 

ትግበራ ዓመታት ጠቅላላ የ መንግስት ወጪ በአማካይ ብር 125.5 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 86.2 

ቢሊዮን (69 በመቶ) ለድህነ ት ተኮር ዘርፎች ወጪ ተመድቦ ሥራ ላይ የ ዋለ ነ ው፡ ፡   ይህም የ መንግስት ወጪ 

የ ድህነ ት ማስወገ ድ አጀንዳን ማዕከል በማድረግ ልማቱን በቀጥታ በሚደግፉ ዘርፎች ላይ የ ዋለ መሆኑን 

ያመለክታል፡ ፡   

ከፊስካል ፖሊሲ አፈፃ ፀም አንፃ ር ያለፉት የ ዕቅድ አመታት የ ዋጋ ንረት ለመቆጣጠር የ መንግስት ገ ቢና ወጪን 

በማመጣጠንና የ በጀት ጉድለቱ የ ዋጋ ግሽበትን በማያስከትል ብድር እንዲሸፈን ማድረግ የ ተቻለበት ነ ው፡ ፡  በዚህም 

መሠረት የ በጀት ጉድለቱ በ2003 ፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል የ 1.6 በመቶ፣  

የ 1.2 በመቶ እና የ 2.0 በመቶ የ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ድርሻ በመያዝ ጥብቅ የ ፊስካል ፖሊሲ በመተግበር ዓመታዊ 

የ ብድር መጠን ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው 3 በመቶ በላይ እንዳይሆን ያስቀመጠውን መስመር የ ተከተለ ነ ው፡ ፡ ፡  የ 2005 

የ በጀት ጉድለት ብር 16.8 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 95 በመቶ ያህሉ ከውጭ ሀገ ር ከተገ ኘ የ ተጣራ 

ብድር፣  5 በመቶ ያህሉ ከሀገ ር ውስጥ ከተገ ኘ የ ተጣራ ብድር እና ከፕራይቬታይዜሽን ከተገ ኘ ገ ቢ የ ተሸፈነ  

ነ ው፡ ፡  

 

8. በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ በግልጽ የ ተቀመጠው የ ማክሮ ኢኮኖሚ ጉዳይ የ አገ ር ውስጥ ቁጠባንና 

ኢንቨስትመንትን ይመለከታል፡ ፡  በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ጠቅላላ የ ሀገ ር 

ውስጥ ቁጠባ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት የ ሚኖረው ድርሻ 15 በመቶ እንደሚሆን ግብ የ ተቀመጠ ሲሆን ይህንን 

ግብ ለማሳካት መንግስት የ ፖሊሲ እርምጃዎችን በመውሰድ ሥራ ላይ እንዲውሉ አድርጓል፡ ፡  ከነ ዚህም መካከል የ ቁጠባ 

ባህል ለማሳደግ ህብረተሰቡን ማስተማርና ማነ ሳሳት፣  የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ማፋጠንና በዚህም የ ሥራ ዕድሎችን 

ማስፋፋት፣  የ ፋይናንስ ተቋማትን በማስፋፋት ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ፣  የ ግል ማህበራዊ ዋስትና አገ ልግሎት 

መዘርጋት፣  የ መንግስት የ ማህበራዊ ዋስትና ሽፋንን ይበልጥ ማጠናከር፣  የ ታላቁ የ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቁጠባ 

ቦንድን ሥራ ላይ ማዋል፣  የ መኖሪያ ቤት ቁጠባ እና የ ኢንቨስትመንት መሣሪያዎች የ ቁጠባ ፕሮግራሞችን መዘርጋት 

እና የ መንግስት ወጪን በዋነ ኝነ ት የ ካፒታል ክምችት ለሚፈጥር የ ኢንቨስትመንት ወጪ በመመደብ በቁጠባ ለታለመለት 

ዓላማ ማዋል ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  

በዚህም መሠረት በአለፉት ሶሰት ዓመታት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  ጠቅላላ የ ሀገ ር 

ውስጥ ቁጠባ መጣኔ በ2002 ከነ በረበት 5.2 በመቶ በ2003 በጀት ዓመት ወደ 12.8 በመቶ፣  በ2004 ወደ 

15.0 በመቶ እና በ2005 ወደ 17.7 በመቶ አድጓል፡ ፡  የ ተገ ኘው ይህንን መልካም አፈፃ ፀም መነ ሻ በማድረግም 

የ አገ ር ውስጥ የ ቁጠባ መጣኔው በ2007 መጀመሪያ ከታሰበው በላይ ወደ 20 በመቶ ከፍ ለማድረግ ታቅዷል፡ ፡  

በተመሳሳይ ጠቅላላ ኢንቨስትመንት ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2002 ከነ በረበት 24.7 በመቶ 

በ2003 ወደ 27.9 በመቶ፤  በ2004 ወደ 33.1 በመቶ እና በ2005 ወደ 33 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህ 



iv 

 

የ ኢንቨስትመንት መጣኔ በተመሳሳይ የ ዕድገ ት ደረጃ ላይ ከሚገ ኙ አገ ራት አማካይ አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር ከፍተኛ 

የ ሚባል ሲሆን ለታየው ፈጣን የ ኢኮኖሚ ዕድገ ትም ከፍላጎ ት አንጻር አንዱ ዋና ምክንያት ነ ው፡ ፡  በአጠቃላይ 

ባለፉት ሶስት ዓመታት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ እና ኢንቨስትመንት አመርቂ አፈጻጸም ያስመዘገ ቡ ቢሆንም 

በጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ እና ኢንቨስትመንት መካከል ያለው ከፍተት ከፍተኛ በመሆኑ እስካሁን የ ተደረሰበትን 

የ ቁጠባ መጣኔ በማጠናከር የ በለጠ ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት መደረግ አለበት፡ ፡  

9. የ ሸቀጦች የ ወጪ ንግድ (ኤክስፖርት) ገ ቢ በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 

የ 2.7 ቢሊዮን፣  የ 3.2 ቢሊዮን እና የ 3.1 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር አፈፃ ጸም ያስመዘገ በ ሲሆን አማካይ 

ዓመታዊ ዕድገ ቱም 16.5 በመቶ ነ በር፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተመዘገ በው አፈፃ ጸም በአምስት ዓመቱ 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ይደረስበታል ተብሎ ከተቀመጠው የ 6.5 ቢሊዮን የ አሜሪካን 

ዶላር ግብ ጋር ሲነ ፃ ጸር ወደኋላ ቀርቷል፡ ፡  በሌላ በኩል በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት 

ለገ ቢ ንግድ የ ሚወጣው የ ውጭ ምንዛሬ 16.7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ግብ ተቀምጧል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር 

በ2007 መጨረሻ ደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን የ ሸቀጦችን የ ወጪ ንግድ ገ ቢ ግብ በቀሪዎቹ ሁለት የ ትግበራ 

ዓመታት ለማሳካት የ ወጪ ንግድ ሸቀጦን በዓይነ ት፣  በመጠንና በጥራት በከፍተኛ ደረጃ ማሳደግ ትኩረት የ ሚሰጠው 

ጉዳይ ነ ው፡ ፡  ለዚህም በአጠቃላይ የ ግብርና ዘርፉን ምርታማነ ት ማሳደግ፣  የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ 

ኢንቨስትመንት በከፍተኛ ደረጃ ማስፋፋት ወሳኝ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  የ ወጪ ንግድ (አገ ልግሎትን ጨምሮ) ከጠቅላላ 

የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለውን ድርሻ በ2002 ከነ በረበት 13.6 በመቶ በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ 22.5 በመቶ ለማድረስ ግብ ተይዞ እየ ተሠራ ይገ ኛል፡ ፡  በ2003፣  በ2004 እና 

በ2005  የ ወጪ ንግድ በቅደም ተከተል የ 17 በመቶ፣  የ 13.9 በመቶ እና የ 12.7 በመቶ ከጠቅላላ የ ሀገ ር 

ውስጥ ምርት ድርሻ አስመዝግቧል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) የ ተመዘገ በው የ ወጪ ንግድ አፈፃ ጸም 

ከዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያ ዓመት አፈፃ ጸም በስተቀር ለየ ዓመቱ ከተቀመጡ ግቦች ጋር ሲነ ፃ ጸር 

ዝቅተኛ ነ ው፡ ፡  የ ወጪ ንግድ በታቀደው መሠረት ተፈፃሚ ካልሆነ ባቸው ምክንያቶች መካከል ከሸቀጦች የ ወጪ ንግድ 

በተለይ የ ቡና እና የ ወርቅ ዋጋ ከ2004 ጀምሮ በዓለም ገ በያ ላይ ቅናሽ በማሳየ ቱ እና የ ወጪ ንግድ ሸቀጦች 

መጠን በሚጠበቀው ደረጃ ዕድገ ት አለማሳየ ቱ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡    

10. በሌላ በኩል በ2005 የ በጀት ዓመት ዋጋቸው 11.5 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ሚያወጡ ሸቀጦች ወደ ሀገ ር 

ውስጥ ገ ብተዋል፡ ፡  ይህም ከ2004 የ በጀት ዓመት አፈጸጸም ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 3.7 በመቶ ብልጫ አለው:: 

በ2005 በጀት ዓመት ለታየው የ ሸቀጦች የ ገ ቢ ንግድ ወጪ ዕድገ ት ምክንያት ለካፒታል ዕቃዎችና መሳሪያዎች 

(20.6 በመቶ) እና ለነ ዳጅ (1.8 በመቶ) ገ ቢ ንግድ የ ተከፈለው የ ውጭ ምንዛሬ መጨመር ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል 

ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት ለገ ቢ ሸቀጦች (ኢምፖርት) የ ተከፈለው የ ውጭ ምንዛሬ ሊደረስበት ከተተነ በየ ው ጋር 

ሲነ ጻጸር የ 93.3 በመቶ አፈፃ ፀም አስመዝግቧል፡ ፡      

11. በአጠቃላይ በ2005 የ በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ጭማሪ በማሳየ ቱና የ ወጪ ንግድ ቅናሽ 

በማሳየ ቱ የ ሀገ ሪቱ የ ሸቀጦች የ ውጭ ንግድ ሚዛን ጉድለት ባለፈው ዓመት ከነ በረበት የ 7.9 ቢሊዮን የ አሜሪካን 

ዶላር ወደ 8.4 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሊሰፋ ችሏል፡ ፡  በመሆኑም ከሸቀጦች ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው የ ውጭ 

ምንዛሬ ገ ቢ የ ሸቀጦች የ ገ ቢ ንግድ ወጪን 29 በመቶ ይሸፍን ከነ በረበት ያለፈው ዓመት መጠን በ2005 የ በጀት 

ዓመት 27 በመቶውን መሸፈን ወደሚችል ደረጃ ዝቅ ብሏል፡ ፡  ስለሆነ ም በቀጣይ ይህንን የ ንግድ ሚዛን ጉድት 

ለማጥበብ ኤክስፖርትን በከፍተኛ ደረጃ ማስፋፋት ይጠበቃል፡ ፡  

12. በዕቅድ ዘመኑ ከአቅርቦት አንፃ ር ዋናው የ እድገ ት ምንጭ የ ግብርና ዘርፍ እንደሆነ  የ ተመዘገ በው አፈፃ ፀም 

ያሳያል፡ ፡   በ2005 የ በጀት ዓመት የ 251.05 ሚሊዮን ኩንታል የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት 

ተሰብስቧል፡ ፡  ይህም በ2004 ከተመረተው 232.44 ሚሊዮን ኩንታል ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 18.61 ሚሊዮን ኩንታል 

(የ 8 በመቶ) ብልጫ አለው፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት በ2002 ከነ በረበት 

202.46 ሚሊዮን ኩንታል በ2005 ወደ 251.05 ሚሊዮን ኩንታል ከፍ በማለት የ 48.59 ሚሊዮን ኩንታል 

ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡   በ2005 በጀት ዓመት በመኸር እና በበልግ ወቅቶች አማካይ የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች 

ምርታማነ ትን ወደ 19.2 በመቶ ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ የ 17.82 ኩንታል/ሄክታር ምርታማነ ት ተመዝግቧል፡ ፡  

በ2005 የ ተደረሰበት 17.82 ኩንታል በሄክታር አማካይ ምርታማነ ት በ2002 ከተመዘገ በው 15.4 ኩንታል 

በሄክታር አማካይ ምርታማነ ት ጋር ሲነ ፃ ጸር የ 2.42 ኩንታል በሄክታር ጭማሪ ያሳያል፡ ፡  በሌላ በኩል የ አነ ስተኛ 



v 

 

አርሶ አደሮች የ መኸር ወቅት የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች አማካይ ምርታማነ ት በ2003፣  በ2004 እና በ2005 

በቅደም ተከተል 17.20 ኩንታል በሄክታር፣  18.08 ኩንታል በሄክታር እና 18.83 ኩንታል በሄክታር 

እንደነ በር መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  በሁሉም መለኪያዎች በአለፉት ሶስት ዓመታት በዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች 

የ ተመዘገ በው አማካይ የ ምርታማነ ት ዕድገ ት አዝጋሚና ለየ በጀት ዓመቱ የ ተቀመጡትን ግቦች ለማሳካት ያላስቻለ 

እንደነ በር ታይቷል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በቀሪዎቹ ሁለት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት የ ተሻሻሉ የ ግብርና ቴክኖሎጂዎችንና 

ዘዴዎችን ወደሁሉም አርሶ አደሮችና አርብቶ አደሮች በማድረስና በአግባቡ ጥቅም ላይ መዋላቸውን በማረጋገ ጥ 

የ ዘርፉን አጠቃላይ ምርታማነ ት ከእስካሁኑ አፈፃ ጸም በላቀ ደረጃ ማሳደግ ይገ ባል፡ ፡   

13. የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በዝቅተኛ የ ዕድገ ት ደረጃ ላይ የ ሚገ ኝ ቢሆንም በዕቅድ ዘመኑ ከሌሎች ዘርፎች በላይ በላቀ 

ደረጃ በማደግ ለአጠቃላይ ኢኮኖሚው ዕድገ ት ከፍ ያለ አስተዋፅ ኦ እንዲያበረክት ለማድረግ መታቀዱ ይታወሳል፡ ፡  

በዚህም መሠረት በ2005 የ በጀት ዓመት ለኢንዱስትሪ ልማት ከተሰጠው ከፍተኛ ትኩረት አኳያ አዳዲስ የ ጥቃቅንና 

አነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞች እንዲደራጁ የ መደግፍና ነ ባሮቹም እንዲጠናከሩና ወደ መካከለኛ ኢንዱስትሪዎች 

እንዲሸጋገ ሩ የ ማድረግ ሥራዎች ተሰርተዋል፡ ፡  የ ተቋማቱን የ ኢንተርፕረነ ርሺፕና የ ቴክኒክ ብቃት ለመገ ንባት 

ለአንቀሳቃሾች በኢንተርፕረነ ርሺፕ፣  በንግድ ሥራ አመራር፣  በዕደ ጥበብና ቴክኒክ ሙያዎች ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  

ተቋማቱ ያሉባቸውን የ መሥሪያ ቦታና የ ካፒታል ችግሮች ለመፍታት የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎቶችና የ ተለያዩ 

የ ማምረቻና የ መሸጫ ቦታዎች ተመቻችተዋል፡ ፡  ለተቋማቱ በተሰጠው ድጋፍ በ2003 የ በጀት ዓመት ለ651,000፣  

በ2004 ለ1,291,000 እና በ2005 ለ2,021,670 ዜጎ ች ጊዜያዊና ቋሚ የ ሥራ ዕድል ለመፍጠር 

ተችሏል፡ ፡  የ ሥራ ዕድሉን ካገ ኙት መካከል 40 በመቶ የ ሚሆኑት ሴቶች ናቸው፡ ፡  ዘርፉ ለሀገ ር ውስጥ የ ግሉ ክፍለ 

ኢኮኖሚ ማደግ መሠረት በመሆኑ በቀጣይ በዘርፉ የ ተቀረጸው የ ማስፋፊያ ፕሮግራም ተሟልቶ እንደሚተገ በር 

ይጠበቃል፡ ፡  በተለይም ቋሚ ኢንተርፕራይዞች እንዲስፋፉና ምርታማና ተወዳዳሪ ሆነ ው እንዲወጡ ማድረግ፣  

የ ኢንተርፕራይዞቹ መስፋፋትም በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ላይ ያተኮረ እንዲሆን ማድረግ፣  እና የ ሚፈጠሩ የ ሥራ 

ዕድሎች ቋሚነ ት ያላቸውና የ ተሻለ ገ ቢ የ ሚያስገ ኙ እንዲሆኑ ማድረግ፣ ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸው መከናወን 

ይጠበቅባቸዋል፡ ፡  እንደዚሁም በተቀረፀው ስትራቴጂ መሰረት በሥራ ላይ ያሉት ኢንተርፕራይዞች ተወዳዳሪነ ታቸውን 

አሻሽለው እንዲያድጉና ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ ድጋፍና ክትትሉን ማጠናከር ይገ ባል፡ ፡  

14. የ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ልማት የ ግሉ ዘርፍ ዋና አንቀሳቃሽ በመሆኑ የ ግል ባለሀብቱ በኢንዱሰትሪው 

ሴክተር በስፋት እንዲሳተፍና የ ኢኮኖሚ ዕድገ ቱንም ለማፋጠን በተለይ የ ማፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው በኢኮኖሚው ውስጥ 

የ ጎ ላ ድርሻ እንዲጫወት ለማድረግ በሴክተሩ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች በመንግስት የ ሚሰጡ ድጋፎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ 

ለማድረግ ባለፉት ሦስት ዓመታት ጥረት ተደርጓል፡ ፡  የ ግል ኢንቨስትመንትን ይበልጥ ለማበረታታት እንዲቻል 

የ ኢንቨስትመንት ህጉ እንዲሻሻልና የ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲም አደረጃጀቱን በመለወጥ የ ኢንቨስትመንት የ አንድ ማዕከል 

አገ ልግሎት የ ሚሰጥበት ተልዕኮ እንዲኖረው ተደርጓል፡ ፡  ለግሉ ዘርፍ ድጋፍ ከሚሰጥባቸው መስኮች አንዱ ገ በያን 

ማዕከል አድርገ ው በተለያዩ ክልሎችና የ ከተማ አስተዳደሮች ተለይተው የ ተከለሉ የ ኢንዱስትሪ ዞኖች ማቋቋምና ማልማት 

ነ ው፡ ፡  በዚሁ መሠረት በአዲስ አበባ፣  በኮምቦልቻ፣  በድሬ ዳዋና በሐዋሳ በድምሩ 3537 ሄክታር መሬት 

የ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ከየ ከተሞቹ የ ተረከበ ሲሆን በአሁኑ ጊዜ እየ ለማ የ ሚገ ኘው በአዲስ አበባ የ ቦሌ ለሚ 

የ ኢንዱስትሪ ዞን ነ ው፡ ፡  በአዲስ አበባ ቦሌ ለሚ የ ኢንዱስትሪ ዞን እንዲለማ ከሚጠበቀው ጠቅላላ 342 ሄክታር 

መሬት ውስጥ በ156 ሄክታር ላይ የ ግንባታ ሥራ እየ ተካሄደ ሲሆን የ ግንባታው አፈፃ ጸም 87.5 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንደተመለከተው ሌላው የ ግሉ ዘርፍ ልማት ስትራቴጂ የ ግሉ ዘርፍ በአጥጋቢ ሁኔታ 

በሚገ ባባቸው መስኮች በመንግስት የ ልማት ድርጅቶች ይዞታ ሥር ያሉ ድርጅቶችን ወደ ግሉ ዘርፍ በማዛወር የ ግሉን 

ዘርፍ ኢንቨስትመንት ማበረታታ ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት በፕራይቬታይዜሽን ፕሮግራም በ2003 የ በጀት ዓመት 14፣  

በ2004 የ በጀት ዓመት 13 እና በ2005 የ በጀት ዓመት 5 የ መንግስት የ ልማት ድርጅቶችና ቅርንጫፎች በሽያጭ 

እንዲሁም በ2003 እና በ2004 የ በጀት ዓመታት 5 የ ልማት ድርጅቶች በጋራ ልማት በድምሩ በአለፉት ሶስት 

ዓመታት 37 የ መንግስት የ ልማት ድርጅቶች ወደ ግል ይዞታ ተዛውረዋል፡ ፡  ይህም የ ግሉን ዘርፍ ሚና ለማሳደግ 

እንደሚያግዝ ይታመናል፡ ፡  

15. የ መካከለኛና ትላልቅ የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት በወጪ ንግድ የ ሚመራ፣  የ ውጭ ምንዛሬ ዕጥረትን የ መቅረፍና 

ለግብርና ልማት ምቹ ሁኔታዎችን ከመፍጠር ዓላማዎቹ አኳያ ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

የ ትግበራ ዓመታት መነ ሻ የ ሚሆኑ ውጤቶች መምጣት ጀምረዋል፡ ፡  በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ለተሰማሩ አምራች ኩባንያዎች 

አስፈላጊውን ድጋፍ በመስጠት ከዘርፉ የ ውጭ ንግድ በ2003 የ በጀት ዓመት 207.9 ሚሊዮን የ አሜሪካ ዶላር፣  



vi 

 

በ2004 የ በጀት ዓመት 255.4 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር እና በ2005 የ በጀት ዓመት 281.1 ሚሊዮን 

የ አሜሪካ ዶላር ማግኘት ተችሏል፡ ፡  ይህም ሆኖ ባለፉት ሶስት ዓመታት ለዘርፉ ከተቀመጡት ግቦች ማሳካት የ ተቻለው 

ከ50 በመቶ በታች ነ ው፡ ፡  በተለይም ከፍተኛ የ ውጪ ምንዛሪ ያስገ ኛሉ ተብለው የሚጠበቁት የጨርቃ-ጨርቅና 

አልባሳት እና የ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪዎች መሻሻል እያሳዩ ቢመጡም የ እስካሁን አፈፃ ፀማቸው ከተያዘው ግብ 

አንፃ ር ብዙ ወደ ኋላ የ ቀረ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም በነ ዚህ ኢንዱስትሪዎች ያሉት ማነ ቆዎች ለመፍታት እየ ተደረጉ ያሉት 

ማሻሻያዎች ማጠናከርና የ ግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንት ማደፋፈር አንገ ብጋቢ ጉዳይ ሆኗል፡ ፡  በሌላ በኩል የ ገ ቢ 

ምርቶችን የ ሚተኩ አምራች ፋብሪካዎችን ለማስፋፋት የ ተደረገ ው ጥረት በተለይ በሲሚንቶ ምርት ረገ ድ አመርቂ ውጤት 

የ ተገ ኘበት ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ሀገ ሪቱ ሲሚንቶ የ ማምረት አቅም በ2003 የ በጀት ዓመት 4.7 ሚሊዮን 

ቶን፣  በ2004 የ በጀት ዓመት 10.62 ሚሊዮን ቶንና በ2005 የ በጀት ዓመት 12.5 ሚሊዮን ቶን ደርሷል፡ ፡   

16. የ መሠረተ ልማትን በሚመለከት በመንገ ድ መሠረተ ልማት በ2003 የ በጀት ዓመት 4343 ኪ.ሜ.፣  በ2004 የ በጀት 

ዓመት 3,047 ኪ.ሜ. እና በ2005 በጀት ዓመት 2,148 ኪሎ ሜትር በድምሩ ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት ብቻ 9,538 ኪሎሜትር ርዝመት ያላቸው የ ፌዴራልና የ ክልል መንገ ዶች 

ተገ ንብተዋል፡ ፡  ይህ በሶስቱ ዓመታት የ ተገ ነ ባው መንገ ድ በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

ለመገ ንባት ከታቀደው 15,729 ኪ.ሜ. ጋር ሲነ ፃ ፀ ር 60.6 በመቶ ያህል ይሸፍናል፡ ፡  በዚህም የ ፌዴራልና 

የ ክልል መንገ ዶችን ርዝመት በ2002 ከነ በረበት 48,800 ኪ.ሜ. በ2003 ወደ 53,143 ኪ.ሜ.፣  በ2004 

ወደ 56,190 ኪ.ሜ. እና በ2005 ወደ 58,338 ኪ.ሜ. ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት 

ሶስት ዓመታት በሁሉን አቀፍ የ ገ ጠር መንገ ድ ተደራሽነ ት ፕሮግራም (URRAP) በድምሩ 27,628 ኪሎ ሜትር 

ርዝመት ያላቸው የ ወረዳ መንገ ዶች የ ተገ ነ ቡ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በ2003 የ በጀት ዓመት 854 ኪሎ ሜትር፣  

በ2004 የ በጀት ዓመት 6,129 ኪሎ ሜትር እና በ2005 የ በጀት ዓመት 20,645 ኪሎ ሜትር ተገ ንብተዋል፡ ፡  

ይህ በሶስቱ ዓመታት የ ተገ ነ ባው የ ወረዳ መንገ ድ በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለመገ ንባት 

ከተቀመጠው የ 71,522 ኪ.ሜ. ግብ ጋር ሲነ ፃ ፀር 38.6 በመቶ ያህል ይሸፍናል፡ ፡  በአጠቃላይ እስካሁን 

በተከናወነ ው ሥራ ክረምት ከበጋ ወደሚያስኬዱ መንገ ዶች ለመድረስ የ ሚጠይቀውን ጊዜ በ2002 ከነ በረበት 3.7 

ሰዓት በ2003 ወደ 3.4 ሰዓት፣  በ2004 ወደ 2.9 ሰዓትና በ2005 ወደ 2.1 ሰዓት ዝቅ ለማድረግ 

ተችሏል፡ ፡  ይህንኑ ግብ በ2007 የ በጀት ዓመት ወደ 1.4 ሰዓት ዝቅ ለማድረግ በሁሉን አቀፍ የ ገ ጠር መንገ ድ 

ተደራሽነ ት ፕሮግራም እየ ተከናወነ  ያለው ሥራ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ይጠበቃል፡ ፡  

17. በባቡር ዘርፍ በመጀመሪያዎቹ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ ዓመታት የ ቅድመ ዝግጅት፣  የ አቅም 

ግንባታና የ ፋይናንስ ማፈላለግ ሥራዎች ሲከናወኑ የ ቆየ  ሲሆን እስከ 2005 የ በጀት ዓመት በተፈጠረው አቅም ልክ 

ቅድሚያ ትኩረት በተሰጣቸው የ አዲስ አበባ/ሰበታ-ጂቡቲ የ ባቡር መስመርና የ አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክቶች 

ሲካሄዱ ቆይተዋል፡ ፡  በዚሁ መሠረት በ2005 የ በጀት ዓመት የ አዲስ አበባ/ሰበታ-ሚኤሶ ንዑስ ፕሮጀክት 22 

በመቶ እና የ ሚኤሶ-ደወንሌ ንዑስ ፕሮጀክት 20 በመቶ አፈፃ ጸም ያስመዘገ ቡ ሲሆን የ አዲስ አበባ ቀላል ባቡር 

ፕሮጀክት አፈፃ ጸም 43 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

18. የ ኢነ ርጂ ልማትን በሚመለከት ሀገ ራዊ ሀይል የ ማመንጨት አቅም በ2002 ከነ በረበት 2,000 ሜጋ ዋት በ2003 

በጀት ዓመት ወደ 2,048.5 ሜጋ ዋት፣  በ2004 በጀት ዓመት ወደ 2,177 ሜጋ ዋት ያደገ  ሲሆን በ2005 

ተጨማሪ ሀይል የ ማመንጨት አቅም ባለመፈጠሩ በ2005 መጨረሻም የ አገ ሪቱ ሀይል የ ማመንጨት ዓቅም 2,177 

ሜጋዋት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  ይህም ሀገ ራዊ የ ኤሌክትሪክ አገ ልግሎት ሽፋኑን በ2002 ከነ በረበት 41 በመቶ በ2005 

ወደ 53.5 በመቶ ከፍ አድርጎ ታል፡ ፡  ታላቁ የ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታ በ2005 በጀት ዓመት 

በተያዘለት አቅጣጫና ፍጥነ ት እየ ተከናወነ  ሲሆን በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ጠቅላላ ሥራው 23.89 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

የ ግልገ ል ጊቤ 3 የ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት አጠቃላይ ግንባታ በ2005 መጨረሻ 75.46 በመቶ የ ተጠናቀቀ ሲሆን 

የ ነ ፋስ ሀይል ማመንጫ ፕሮጀክቶችም በተቀመጠላቸው የ አፈፃ ጸም መርሀ ግብር መሠረት እየ ተከናወኑ ናቸው፡ ፡   

19. በሁሉም የ ቴሌኮም አገ ልግሎት ዓይነ ቶች የ ደምበኞች ብዛት በ2002 በጀት ዓመት 7.437 ሚሊዮን የ ነ በረ ሲሆን 

ይህ አሀዝ በ2003 ወደ 11.48 ሚሊዮን፣  በ2004 ወደ 18.28 ሚሊዮንና በ2005 ወደ 28.98 ሚሊዮን 

(23.76 ሚሊዮን የ ሞባል ደንበኞች፣  0.79 ሚሊዮን የ መደበኛ ስልክና 4.43 ሚሊዮን የ ዳታና ኢንተርኔት 

ደንበኞች) ደንበኞች ከፍ ብሏል፡ ፡  የ ኔ ክስት ጄኔሬሽን የ ጥሪ ማዕከል በማደራጀት ደንበኞች ወደ ቴሌ ማዕከል 

መሄድ ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆነ ው የ ተለያዩ አገ ልግሎቶችን የ ሚያገ ኙበት ሁኔታ የ ተመቻቸ ሲሆን የ አገ ልግሎት 



vii 

 

አሰጣጥ ጥራትን ከማረጋገ ጥ አኳያም በኔትዎርክ ጥራት ላይ በተደጋጋሚ የ ሚከሰቱ ችግሮችን ለመቅረፍ ጥረት 

በመደረግ ላይ ነ ው፡ ፡   

20. የ ሀገ ር አቀፍ፣  የ ገ ጠር እና የ ከተማ  የ መጠጥ ውሀ አቅርቦት ሽፋን በ2003 በቅደም ተከተል 52.12 በመቶ፣  

48.85 በመቶ እና 74.64 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2004 ወደ 58.25 በመቶ፣  55.21 በመቶ እና 

78.71 በመቶ እንዲሁም በ2005 ወደ 68.45 በመቶ፣  66.5 በመቶ እና 81.3 በመቶ አድጓል፡ ፡  ሆኖም 

የ ሀገ ር አቀፍ፣  የ ገ ጠርና የ ከተማ የ መጠጥ ውሀ አቅርቦት ሽፋንን በ2007 የ በጀት ዓመት መጨረሻ በቅደም ተከተል 

98.5 በመቶ፣  98 በመቶ እና 100 በመቶ ለማድረስ ከተያዘው ግብ አንፃ ር በቀሪዎቹ ሁለት የ ዕቅድ ትግበራ 

ዓመታት ከእስካሁኑ በተሻለ ሁኔታ የ ተደራጀ እና የ ተቀናጀ አቅም በመፍጠር መንቀሳቀስ በትኩረት ሊያዝ የ ሚገ ባ 

ጉዳይ ይሆናል፡ ፡   

21. በአጠቃላይ በመሠረተ-ልማት ፕሮግራሞች አፈፃ ፀም ዙርያ የ ፕሮጀክት ማኔጅመንት ሁለንተናዊ አቅም ማነ ስ፣  

የ መሠረተ-ልማት ግንባታና ማማከር አገ ልግሎት አቅም ማነ ስ፣  ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁ በኋላ የ ሚጠበቀውን አገ ልግሎት 

ለመስጠት የ ሚያስችል ተቋማዊ አቅም ማነ ስ እና የ ፋይናንስ እጥረት  ቁልፍ ማነ ቆዎች ሆነ ው ታይተዋል፡ ፡  ስለሆነ ም 

እነ ዚህን ማነ ቆዎች ለማቃለል የ ፕሮጀክት አስተዳዳር አቅምን የ ማሳደግ፣  የ ሀገ ር ውስጥ የ ኮንስትራክሽንና 

የ ማኑፋክቸሪንግ አቅምን የ ማጠናከር፣  የ መሠረተ-ልማት ኩባንያዎችን ሁለንተናዊ ብቃት የ መገ ንባት፣  የ ሀገ ር ውስጥ 

ቁጠባን የ በለጠ ማሳደግ፣  እና የ ወጪ ንግድን የ ማስፋፋት ጉዳዮች ትኩረት ተሰጥቷቸው ሊፈፀሙ ይገ ባል፡ ፡   

22. ትምህርትና ሥልጠናን በሚመለከት እስከ በ2005 በጀት ዓመት ባሉ ሦስት የ ዕቅድ ዓመታት ስኬታማ ሥራዎች 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  ባለፉት ሦስት ዓመታት ወደ ትምህርት የ ሚመጡ ተማሪዎች በከፍተኛ መጠን ጨምሯል፡ ፡  የ 1ኛ ደረጃ 

(1-8) ት/ቤቶች ቁጥር በ2002 የ በጀት ዓመት 26,951 የ ነ በረ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003 ወደ 28,349 

በ2004 ወደ 29,507 እና በ2005 ወደ 30,495 ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም በአለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ትግበራ ዓመታት በድምሩ 3,544 የ አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች የ ተገ ነ ቡ መሆኑን ያሳያል፡ ፡  

በዚህም የ 1ኛ ክፍል የ ቅበላ አቅም በከፍተኛ ደረጃ ያደገ  ሲሆን የ 1ኛ ክፍል ጥቅል ተሳትፎ በ2002፤  

በ2003፤  እና በ2004 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 142.9፤  163.4 እና 156 በመቶ ሆኖ 

ተመዝግቧል፡ ፡  የ ሦስቱ ዓመታት የ 1ኛ ክፍል የ ቅበላ መጣኔ በአጠቃላይ እየጨመረ ቢሆንም ከዕድሜያቸው በላይና 

በታች የ ሚገ ቡ ሕጻናት እንዳሉ መረዳት ተችሏል፡ ፡    በተመሳሳይ ከ1ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መስፋፋት ጋር 

በተያያዘ የ አማራጭ መሠረታዊ ትምህርትን ጨምሮ በ2002 የ በጀት ዓመት 93.4 በመቶ የ ነ በረው የ 1ኛ ደረጃ 

ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ መጣኔ በ2003 የ በጀት ዓመት የ 96.4 በመቶ፣  በ2004 የ በጀት ዓመት የ 95.4 በመቶ 

እና በ2005 የ በጀት ዓመት የ 95.1 በመቶ አፈፃ ጸም አስመዝግቧል፡ ፡  የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ንጥር ተሳትፎ 

መጣኔ በ2002 የ በጀት ዓመት 82.1 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን ይህ መጣኔ በ2003 ወደ 85.3 በመቶ፤  በ2004 

ወደ 85.4 በመቶ እና በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 85.9 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  እንደዚሁም በ2005 በጀት 

ዓመት የ አንደኛ ደረጃ (1-8) ፆታዊ ተሳትፎ ጥምርታ 0.94፡ 1 መድረሱን የ ተጠናቀረው መረጃ ያሳያል፡ ፡  

በአጠቃላይ በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በ2002 በጀት ዓመት በድምሩ 15.8 ሚሊዮን ተማሪዎች የ ነ በሩ 

ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003 ወደ 16.7 ሚሊዮን፣  በ2004 ወደ 17 ሚሊዮን እና በ2005 ወደ 17.4 ሚሊዮን 

ተማሪዎች ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህ አፈፃ ፀም ኢትዮጵያ ለትምህርት የ ሰጠችውን ከፍተኛ ትኩረት ነ ፃ ብራቅ ሲሆን የ ምዕተ-

ዓመቱን የ ልማት ግብ ለማሳካት የ ምትችልበት ደረጃ ላይ እንደምትገ ኝም የ ሚያሳይ ነ ው፡ ፡  ሆኖም የ እስካሁኑ 

አፈፃ ፀም በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ዙርያ የ ሚታዩ ፈታኝ ሆኔታዎችን መፍታት እንደሚገ ባም ያመላከተ ነ ው፡ ፡  ከዚህ 

አንፃ ር በተለይ ባለፉት ሦስት ዓመታት በ85 በመቶ ገ ደማ ላይ የ ቆመው ንጥር ተሳትፎ በጥልቀት በመመርመር 

በቀሩት ሁለት ዓመታት መጣኔውን ወደ 100 ከፍ ለማድረግ ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ ያስፈልጋል፡ ፡  እንደዚሁም 

የ ተነ ደፈውን የ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ስትራቴጂ አሟልቶ በመተግበር እየ ታየ  ያለውን የ ትምህርት ጥራት መሻሻል 

ማጠናከርና ማስፋት፣  የ አንደኛ ደረጃ ትምህርትን ያለማጠናቀቅ እና የ ማቋረጥ ችግሮችን መቅረፍ እንደዚሁ በቀጣይ 

ትኩረት የ ሚያሻቸው ጉዳዮች ናቸው፡ ፡  ተግባር ተኮር የ ጎ ልማሶች ትምህርት ተሳትፎ አፈፃ ጸም በአለፉት ሶስት 

ዓመታት በድምሩ 3.4 ሚሊዮን ደርሷል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በ2003 የ በጀት ዓመት 1.2 ሚሊዮን፣  በ2004 

የ በጀት ዓመት 2.1 ሚሊዮን እና በ2005 የ በጀት ዓመት 3.4 ሚሊዮን እንደነ በር መረጃዎች ያሳያሉ፡ ፡  በሶስቱ 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ የ ትግበራ ዓመታት (2003-2005) የ ተመዘገ በው የ ተግባር ተኮር የ ጎ ልማሶች 

ትምህርት አፈፃ ጸም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በ2005 የ በጀት ዓመት የ 18.2 ሚሊዮን ለማድረስ 

እንዲሁም በ2007 በጀት ዓመት መጨረሻ 95 በመቶ ለማድረስ ከተያዙ ግቦች አንጻር አፈፃ ጸሙ እጅግ ዝቅተኛ 



viii 

 

በመሆኑ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት የ ሚታዩትን የ ቅንጅትና የ አመራር ችግሮች ለመፍታት ከፍተኛ ርብርብ የ ሚጠይቅ 

ጉዳይ ይሆናል፡ ፡   

የ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ለማስፋፋትም ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ትምህርት ቤቶች ግንባታ ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ 2ኛ 

ደረጃ (9-12) ትምህርት ቤቶች ቁጥር በ2002 የ በጀት ዓመት 1,335 የ ነ በረ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003 

ወደ 1,517፤  በ2004 ወደ 1,710 እና በ2005 ወደ 1,912 ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም ከ2003-2005 

በድምሩ 577 የ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች የ ተገ ነ ቡ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  የ 2ኛ ደረጃ አንደኛ ዕርከን (9-10) 

የ ተማሪዎች ብዛት በ2005 በጀት ዓመት 1,540,525 ደርሷል፡ ፡  የ 2ኛ ደረጃ (9-10) ትምህርት ጥቅል 

ተሣትፎ መጣኔ በ2002 የ በጀት ዓመት 39.7 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2003፤  በ2004 እና በ2005 በቅደም 

ተከተል 38.4 በመቶ፣  36.9 በመቶ እና 38.4 በመቶ ሆኗል፡ ፡  የ 2ኛ ደረጃ መሰናዶ (11-12) ተማሪዎች 

ቅበላ በ2002 የ በጀት ዓመት 243,080 የ ነ በረ ሲሆን በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት 

በቅደም ተከተል ወደ 288,216፣  323,785 እና 358,493 ከፍ ብሏል፡ ፡   

የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና በመንግሥትና በግል የ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጠቅላላ የ ሠልጣኞች ቅበላ 

በ2003 የ በጀት ዓመት 371,347፤  በ2004 በጀት ዓመት 335,058፤  በ2005 238,884 ሆኗል፡ ፡  

በመንግሥት የ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ብቻ የ ተሳተፉት ሠልጣኞች ብዛት በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት 

ዓመታት በቅደም ተከተል 214,897፤  222,615 እና 178,903 ነ በር፡ ፡  የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ሥልጠና ከኢንዱስትሪ ዘርፍ ጋር ትስስር እንዲኖረውና ወጣቶች በተግባር የ ታገ ዘ ሙያ ባለቤትና ሥራ ፈጣሪ 

እንዲሆኑ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ በመሠራት ላይ ነ ው፡ ፡  

በመጨረሻም በመንግሥት እና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት መደበኛ የ ከፍተኛ ትምህርት የ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራም 

ተሳትፎ በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከትል 227688፣  269862 እና 

317799 ደርሷል፡ ፡   በመንግስት እና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት በሁሉም የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት 

ፕሮግራሞች ተሳታፊ ተማሪዎች ቁጥር በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 

447693፣  494110፣  553848 ሲሆን በ2005 የ በጀት ዓመት በመንግስት ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት 

በሁሉም ፕሮግራሞች (በመደበኛ፣  በምሽት፣  በክረምት እና በርቀት) የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት ተሳታፊ ተማሪዎች 

ቁጥር 474198 ነ በር፡ ፡  ይህም በከፍተኛ ትምህርት የ ቅድመ ምረቃ መርሐ-ግብር የሚሳተፉ ተማሪዎችን ቁጥር 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት 467445 ለማድረስ የ ተቀመጠው ግብ አስቀድሞ የ ተሳካ መሆኑን 

ያመለክታል፡ ፡  ሆኖም በትምህርት ጥራትና አግባብነ ት ዙሪያ የ ሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በዘርፉ የ ተቀረፀውን 

ፕሮግራም አሟልቶ መፈፀም ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  በመንግስትና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት 

በቅድመ ምረቃ መደበኛና ሁሉም ፕሮግራሞች የ ሴት ተማሪዎች ተሳትፎ በ2005 የ በጀት ዓመት 30 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

ይህ አፈፃ ጸም የ ሚያበረታታ ቢሆንም ተሳትፎውን የ በለጠ ለማሳደግ ከፍተኛት ትኩረት ሰጥቶ መሥራት እና ተጨማሪ 

ጥረት ማድረግ የ ሚጠይቅ ይሆናል፡ ፡  እንደዚሁም በመንግስት እና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ድህረ ምረቃ 

ፕሮግራም በሁለተኛ ዲግሪ ትምህርት (በማስትሬት) ተሳታፊ የ ሆኑ ተማሪዎች ቁጥር በ2003፣  በ2004 እና 

በ2005 በቅደም ተከተል 19361፣  23811 እና 28139 የ ነ በረ ሲሆን የ ሴቶች ተሳትፎ በአማካይ 18.27 

በመቶ ደርሷል፡ ፡  በዚሁ የ ድህረ ምረቃ ፕሮግራም በሶስተኛ ዲግሪ ትምህርት (በዶክትሬት) ተሳታፊ የ ሆኑ ተማሪዎች 

ቁጥር በ2003፣  በ2004 እና በ2005 በቅደም ተከተል 789፣  1849 እና 3165 ሲሆን የ ሴቶች ተሳትፎ 

በአማካይ 14 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በአጠቃላይ ባለፉት ሦስት የ ዕድገ ትና የ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ትግበራ ዓመታት 

በትምህርት ዘርፍ ተቋማትን በማስፋፋትና በማጠናከር የ ተሻለ አፈጻጸም ቢታይም በሁሉም ዘርፎች ጥራትና 

አግባብነ ትን በተመለከተ የ ተቀናጀና የ ተጠናከረ ሥራ ይጠይቃል፡ ፡  

በመንግሥት ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ፕሮግራም ተሳትፎ በ2002፤  በ2003፣  በ2004 

እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 190,043፤  211,197፣  250,229 እና 294,357 

ደርሷል፡ ፡  በእነ ዚህ ዓመታት በመንግስት እና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ፕሮግራም 

ተሳታፊ ተማሪዎች ቁጥር በቅደም ተከተል 207,179፣  227,688፣  269,862 እና 317,799 ነ በር፡ ፡  

በ2002 የ በጀት ዓመት 28 በመቶ የ ነ በረው የ ሴቶች የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ትምህርት ተሳትፎ መጠነ ኛ መሻሻል 

በማሳየ ት በ2005 የ በጀት ዓመት 30 በመቶ ደርሷል፡ ፡ በመንግስትና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት በሁሉም 

የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞች (በመደበኛ፣  በምሽት፣  በክረምት እና በርቀት) የ ሚሳተፉ ተማሪዎች ቁጥር 



ix 

 

በ2002 ከነ በረበት 420,387 በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 553,848 (በመንግስት ተቋማት 474,198 

እና በግል ተቋማት 79,650) ከፍ ብሏል፡ ፡  በተመሳሳይ ወቅት የ ሴቶች ተሳትፎ ከ27 በመቶ ወደ 30 በመቶ 

አድጓል፡ ፡  ሆኖም የ ሴቶችን የ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራም ተሳትፎ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት 

40 በመቶ ለማድረስ ከተቀመጠው ግብ አንፃ ር በ2005 ተመዘገ በው አፈፃ ጸም ዝቅተኛ በመሆኑ አፈፃ ጸሙን በቀጣይ 

ለማሻሻል ከፍተኛ ትኩረትና ተጨማሪ ጥረት የ ሚጠይቅ ሆኖ ታይቷል፡ ፡   

በአጠቃላይ በ2005 በሁሉም የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞች የ ተመዘገ በው አፈፃ ጸም በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠው የ ከፍተኛ ትምህርት የ ቅድመ ምረቃ መርሀ-

ግብር ተሳትፎ ግብ አስቀድሞ መሳካቱን ያመለክታል፡ ፡  ይህ ከፍተኛ አፈፃ ጸም ሊመዘገ ብ የ ቻለው መንግሥት ለከፍተኛ 

ትምህርት በሰጠው ትኩረት መሠረት ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት በመስፋፋታቸው ነ ው፡ ፡  

23. ጤናን በሚመለከት ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ተከናወኑ ተግባራት ኢትዮጵያ በዘርፉ የ ተያዙትን የ ምዕተዓመቱ ግቦች 

እንድታሳካ ያስቻሉ ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር ኢትዮጵያ የ ህፃ ናትን ሞት በሁለት-ሦስተኛ መቀነ ስ የ ሚለውን የ ምዕተ-

ዓመቱን ግብ ከጊዜው ሦስት ዓመት ቀድማ ማሳካትዋን የ ተባበሩት መንግስታት ድርጅት አረጋግጧል፡ ፡  በሌሎች የ ጤና 

ሥራዎችም እንደዚሁ ባለፉት ሦስት ዓመታት መልካም አፈፃ ፀም ተመዝግበዋል፡ ፡  ዕድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች 

ለሆኑ ህፃ ናት የ ፀ ረ አምስት (ፔንታቫለንት) ክትባትን ሶስት ጊዜ በመስጠት የ አገ ልግሎት ሽፋኑ በ2002 

ከነ በረበት 82 በመቶ በ2003 ወደ 84.7 በመቶ፣  በ2004 ወደ 84.9 በመቶ እና በ2005 ወደ 87.6 

በመቶ ከፍ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  የ ኩፍኝ መከላከያ ክትባት በ2002 ከነ በረበት 76.6 በመቶ  በ2003 የ በጀት 

ዓመት 81.5 በመቶ፣  በ2004 የ በጀት ዓመት 79.5 በመቶ እና በ2005 የ በጀት ዓመት 83.2 በመቶ ማድረስ 

ተችሏል፡ ፡   

በተመሳሳይ የ እናቶችን ጤና ለማሻሻል የ ሚያስችሉ በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ቅድመ 

ወሊድ አገ ልግሎት ሽፋኑን 97.4 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በ2005 የ ተመዘገ በው አፈፃ ጸም የ ቅድመ ወሊድ 

አገ ልግሎት ሽፋኑን በ2007 የ በጀት ዓመት መጨረሻ 86 በመቶ ለማድረስ የ ተያዘው ግብ አስቀድሞ መሳካቱን 

ያመለክታል፡ ፡  ሌላው የ እናቶች ሞትን ከመቀነ ስ አንፃ ር ትልቅ ትርጉም ያለው እናቶች በህክምና እንዲወልዱ ማድረግ 

ሲሆን ከዚህ አንፃ ር በሠለጠኑ ባለሙያዎች የ ሚሰጥ የ ወሊድ አገ ልግሎት ተጠቃሚ ሽፋን በ2004 በጀት ዓመት 

ከነ በረበት 20.4 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 23.1 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም አፈጻጸም በ2007 

መጨረሻ ሊደረስበት ከታቀደው የ 62 በመቶ ግብ አንጻር ሲታይ ወደኋላ የ ቀረ በመሆኑ ከፍተኛ ርብርብ የ ሚጠይቅ 

ጉዳይ ነ ው፡ ፡  በዚህ ረገ ድ በየ አካባቢው እየ ተጠናከረ የ መጣው የ ህብረተሰብ ተሳትፎ በተለይም የ ሴት አደረጃጀቶች 

ተሳትፎ ትልቅ አዎንታዊ ሚና እንደሚጫወት ይጠበቃል፡ ፡  የ ድህረ ወሊድ አገ ልግሎት ሽፋን በ2004 ከነ በረበት 

44.5 በመቶ በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 50.5 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ሆኖም በ2007 መጨረሻ ላይ ለመድረስ 

ከተያዘው የ 78 በመቶ ግብ ጋር ሲነ ጻጸር ዝቅተኛ በመሆኑ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ መሥራት 

እንደሚጠይቅ ያመለክታል፡ ፡  ለዚህም በየ አካባቢው እየ ተጠናከረ የ መጣው የ ህ/ሰብ ተሳትፎ በተለይም የ ሴት 

አደረጃጀቶች ተሳትፎ ትልቅ ሚና እንደሚኖረው ይጠበቃል፡ ፡  የ ወሊድ አገ ልግሎት ድጋፍን ለማጠናከር 811 

አምቡላንሶች ተገ ዝተው ለወረዳዎች ተከፋፍለዋል፡ ፡  በመጨረሻም ነ ባርና አዲስ የ ቤተሰብ ዕ ቅድ አገ ልግሎት ተጠቃሚ 

ሽፋን (Contraceptive Acceptance Rate) በ2005 የ በጀት ዓመት 60 በመቶ እንደሆነ  ከዘርፉ 

የ ቀረበው መረጃ ያሳያል፡ ፡  በ2003 እና በ2004 በቅደም ተከተል የ 61.7 በመቶ እና የ 60.4 በመቶ 

አፈፃ ጸም ተመዝግቦ የ ነ በረ ሲሆን የ 2005 አፈፃ ጸም ካለፉት ሁለት ዓመታት አፈፃ ጸም ብዙም ለውጥ አላሳየ ም፡ ፡  

ከዚህ አንፃ ር የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎት ተጠቃሚነ ትን በ2007 በጀት ዓመት ወደ 82 በመቶ ከፍ ለማድረግ 

ከተያዘው ግብ አኳያ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ የ ሚጠይቅ መሆኑን ለመገ ንዘብ ይቻላል፡ ፡  

በየ ቤታቸው አንድና ከአንድ በላይ የ ወባ መከላከያ አጎ በር የ ሚጠቀሙ በወባማ ቀበሌ የ ሚኖሩ አባወራዎችና 

እማወራዎች የ ተሠራጨ የ ወባ መከላከያ አጎ በር ቁጥር በ2002 በጀት ዓመት 35.2 ሚሊዮን የ ነ በረ ሲሆን 

በ2003 ወደ 39.5 ሚሊዮን፤  በ2004 ወደ 45.7 ሚሊዮን እና በ2005 ወደ 46.8 ሚሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  

ከላይ የ ተገ ለፁት ውጤቶች እንዲገ ኙ ለማድረግ ባለፉት ሦስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በጤና 

መሠረተ-ልማት ማስፋፋት እና በሰው ኃይል ልማት ዙርያ የ ተከናወኑ ተግባራት ትልቅ ሚና ነ በራቸው፡ ፡  የ ጤና 

ኬላዎች ቁጥር በ2002 የ በጀት ዓመት 14,192 የ ነ በረ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003፣  በ2004 እና በ2005  

በቅደም ተከተል ወደ 15,095፣  15,668 እና 16,048 አድጓል፡ ፡  ይኸም አፈፃ ፀም ባለፉት ሦስት ዓመታት 



x 

 

በድምሩ 1856 ጤና ኬላዎች መገ ንባታቸውን ያሳያል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ጤና ኬላ ሕዝብ ጥምርታ በ2005 

የ በጀት ዓመት 1፡ 5352 ደርሷል፡ ፡  ይህም  በ2007 መጨረሻ ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን የ 1፡ 5000 

ጥምርታ ግብ ከሞላ ጎ ደል ከወዲሁ መሳካቱን ያመለክታል፡ ፡  በሌላ በኩል የ ጤና ጣቢያዎች ቁጥር በ2002 የ በጀት 

ዓመት 2142 የ ነ በረ ሲሆን ይህንን ቁጥር በ2003፣  በ2004 እና በ2005 በቅደም ተከተል ወደ 2660፣  

2999 እና 3100 ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  ይኸም አፈፃ ፀም ባለፉት ሦስት ዓመታት በድምሩ 958 ጤና ጣቢያዎች 

መገ ንባታቸውን ያሳያል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ጤና ጣቢያ ህዝብ ጥምርታ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነ ሻ 

ዓመት ከነ በረበት 1:37,299 (አንድ ጤና ጣቢያ ለ37,299 ተገ ልጋዮች) በ2005 ወደ 1:27,706 ዝቅ 

ያለ ሲሆን ይህ አፈፃ ጸም በዘርፉ የ ተቀመጠውን የ 1፡ 25,000 ስታንዳርድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ማሟላት እንደሚቻል 

ያመለክታል፡ ፡  በዚህ መሠረት ጥቅል የ መሠረታዊ የ ጤና አገ ልግሎት ሽፋን በ2003 ከነ በረበት 92.1 በመቶ 

በ2004 ወደ 92.9 በመቶ እንዲሁም በ2005 በጀት ዓመት 93.4 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  የ ሆስፒታሎችን ቁጥር 

በሚመለከት በ2002 በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 116 ሆስፒታሎች የ ነ በሩ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003፤  በ2004 እና 

በ2005 በቅደም ተከተል ወደ 122፣  125 እና 127 ከፍ ብሏል፡ ፡   በጤና ዘርፍ የ ሚታየውን የ ባለሙያ 

እጥረት ለመቅረፍ በተለያዩ ከፍተኛ የ ጤና ትምህርት ተቋማት 158 የ ሰመመን ሰጪ ባለሙያዎች በሥልጠና ላይ 

የ ሚገ ኙ ሲሆን 40 ያህሉ ተመርቀው ወደ ሥራ እንዲሠማሩ ተደርጓል፡ ፡  የ ሁሉንም ነ ርሶች ቁጥር በ2005 የ በጀት 

ዓመት 37,218 ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  በመደበኛ የ ከፍተኛ ትምህርት ፕሮግራም በ25 ዩኒቨርሲቲዎች 10,232 

ሀኪሞችን በመቀበል ሥልጠና በመካሄድ ላይ ነ ው፡ ፡  

24. በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ተቀመጠውን የ አቅም ግንባታና የ መልካም አስተዳደር ስትራቴጂ በመተግበር 

ረገ ድም ባለፉት ሦስት ዓመታት ብዙ ርቀት ለመጓዝ ተችሏል፡ ፡  በመንግስት ተቋማት አሠራር ዙርያ ግልፅ ነ ትና 

ተጠያቂነ ት፣  ውጤታማነ ትና ፍትሃዊነ ት እንደዚሁም መልካም ሥነ -ምግባርን ለማጠናከር የ ሰው ኃይል ልማትና የ ህዝብ 

ተሳትፎን የ ማጠናከር ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  ባለፉት ሦስት ዓመታት በየ ደረጃው የ ሚገ ኘውን አመራር ለማብቃት 

የ ሚያስችሉ ሰፋፊ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  እንደዚሁም የ ሲቭል ሰርቪሱን ሰራተኛ የሙያና የ አመለካከት ብቃትን 

የ ሚያሳድጉ ስልጠናዎች የ ተሰጡ ሲሆን የ ሲቪል ሰርቪስ መዋቅሩን በወጣት ምሩቃን ለማጠናከር ሰፋፊ የ ባለሙያዎች 

ቅጥር ተከናውኗል፡ ፡  የ ሲቪል ሰርቪሱን አቅም በማጠናከርና መልካም አስተዳደርን በማረጋገ ጥ ዙርያ አንዱ ወሳኙ 

ስልት የ ተደራጀ የ ህዝብ ተሳትፎ ማረጋገ ጥ መሆኑ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅዱ በግልፅ ተመልክቷል፡ ፡  በዚህም 

መሠረት በሲቪል ሰርቪሱ የ ተደራጀ የ ህዝብ ተሳትፎን ለማጠናከር እንዲቻል የ ለውጥ ሠራዊት ግንባታ ስትራቴጂ 

ተነ ድፎ ተግባራዊ መሆን ጀምሯል፡ ፡  የ ሕዝብ ተሳትፎን በማጠናከርና በማረጋገ ጥ በኩል በርካታ ሥራዎች የ ተሠሩ 

ሲሆን በተለይ የ ለውጥ ሠራዊት አደረጃጀትን በመፍጠር፣  በማጠናከር፣  ግንዛቤ በማስጨበጥ፣  በውጤት ተኮር ሥርዓት 

ውስጥ ቁልፍ ጉዳይ አድርጎ  በመውሰድ በርካታ ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ ሕዝብ ክንፍ በለውጥ ሠራዊት እንዴት 

እንደሚደራጅ፣  ተልዕኮውን እንዴት እንደሚፈፅም፣  አፈፃ ጸሙን እንዴት እንደሚገ መግምና እንደሚመዝን የ ሚመራ ሰነ ድ 

ተዘጋጅቶ ቀርቧል፡ ፡  የ ሲቪል ሰርቪስ የ ለውጥ ሠራዊት በሌሎች መስኮች የ ተገ ነ ባውን የ ልማት ሠራዊት የ ደረሰበትን 

ሁለንተናዊ የ ብቃት ደረጃ ላይ ለማድረስ የ ተነ ደፈውን ስልት አሟልቶ መተግበር ይጠበቃል፡ ፡  የ መንግሥት ተቋማት 

አሠራር ቅልጥፍና ያለውና ተገ ልጋይን የ ሚያረካ እንዲሆን ክትትልና ድጋፍ የ ተደረገ  ሲሆን በተለይም የ ፓርላማ 

አባላት የ ሚገ ኙበት የ ሱፐርቪዥን ቡድን ተዋቅሮ በአራቱ ክልሎች (ኦሮሚያ፣  አማራ፣  ትግራይና ደቡብ)፣  በሁለቱ 

የ ከተማ አስተዳደሮች እና የ ፌደራል ተቋማት የ ሪፎርም አፈፃ ጸም ላይ ግምገ ማ ተካሂዷል፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት 

የ ግልፅ ነ ትና የ ተጠያቂነ ት አሠራርን ለማጠናከር የ ዜጎ ች ቻርተር የ ማዘጋጀት፣  የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት ምንጮችን 

የ መለየ ት፣  ግንዛቤ የ መፍጠር፣  የ ህግ የ በላይነ ትን የ ማስከበር እና የሙስና ምንጮችን ለማድረቅ ከፍተኛ አስተዋፅ ኦ 

ያላቸው እርምጃዎች ተወስደዋል፡ ፡   

25. የ ተጀመረውን የ ዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ይበልጥ ማጠናከር የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አንዱ ግብ ሲሆን 

ይህንን መሠረት በማድረግም ባለፉት ሦስት ዓመታት በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  አንድ የ ኢኮኖሚና የ ፖለቲካ 

ማሕበረሰብ ከመገ ንባት አንፃ ር የ ብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ብዝሀነ ት፣  ዴሞክራሲያዊ አንድነ ት፣  መቻቻል እና 

ሰላማዊ ግንኙነ ት ለማዳበርና ለማጠናከር ሰባተኛው የ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል ሰፊ 

የ ህዝብ ንቅናቄ በሚፈጥር መልኩ በየ ደረጃው በድምቀት ተከብሯል፡ ፡  የ ተለያዩ ጥናታዊ ጽሑፎችም ቀርበው ውይይት 

ተካሂዷል፡ ፡  የ ዲሞክራሲ ተቋማት አቅም መገ ንባትን በተመለከተ በየ ደረጃው የ ሚገ ኙ የ ህዝብ ምክርቤቶች ህግ 

የ ማውጣትና አስፈፃ ሚውን የ መቆጣጠር ብቃታቸው እንዲጎ ለብት ለማድረግ አባላቶቻቸው በተለያዩ ስልጠናዎች አቅማቸው 

እንዲጎ ለብት ተደርጓል፡ ፡  የ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለምክር ቤቶች እና ፍትህ አካላት አባላት፤  ለፌዴራል፣  ክልልና 

ፌደሬሽን ምክር ቤት አባላት፤  ከፖሊስ፣  ማረሚያ ቤት፣  ዳኞች፣  ከመከላከያና ከፀጥታ ክፍሎች ለተውጣጡ አባላት 



xi 

 

በሰብአዊ መብት ዙሪያ በሦስቱ ዓመታት ውስጥ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎችን ሰጥቷል፡ ፡  የ ዜጐችን መረጃ 

የ መጠየ ቅና የ ማግኘት መብት በሚመለከት ለአስፈፃ ሚ አካላት፣  ለሲቪክ እና ለሙያ ማህበራት የ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  የ ምርጫ ሥርዓትና የ መልካም አስተዳደር ግንባታን በሚመለከት የ አካባቢ፣  የ አዲስ አበባ 

እና የ ድሬ ዳዋ ከተማ ምክር ቤቶች ምርጫዎች በ2005 በጀት ዓመት በተሳካ መንገ ድ ተካሂደዋል፡ ፡  ዲሞክራሲ 

ሥርዓት ግንባታው እየ ተጠናከረ ሊሄድ የ ሚችለው የ ዜጎ ች በነ ፃ ነ ት የ መደራጀት መብት ሲረጋገ ጥ መሆኑ ግልፅ ነ ው፡ ፡  

ከዚህ አንፃ ር የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገ ባ ክትትልና ድጋፍን በተመለከተ በ2005 በጀት ዓመት ብቻ የ ምርጫ ቦርድ 

ለ3 አዲስ የ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና ሰጥቷል፡ ፡  ይህም በበጀት ዓመቱ ተመዝግበው በእንቅስቃሴ ላይ የ ነ በሩ 

የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ብዛት ወደ 75 ከፍ አድርጎ ታል፡ ፡  በተጨማሪም የ ምርጫ ቦርድ ተቋቁመው በእንቅስቃሴ ላይ ያሉ 

የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይም በህጉ መሠረት እየ ተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ክትትል ማካሄዱን እና በበርካታ አጀንዳዎች 

ዙርያ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይቶች ማካሄዱን በሪፖርቱ አመላክቷል፡ ፡  

26. በተያያዘም የ ማህበራትና በጎ  አድራጎ ት ድርጅቶች ለዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታውና ለህዝቡ የ ልማት ተጠቃሚነ ት 

የ በኩላቸውን ሚና እንዲወጡ ከማድረግ አንፃ ር ባለፉት ሦስት ዓመታት በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በበጐ 

አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የ ሚሰጠውን አገ ልግሎት ለደንበኞች፣  ለባለድርሻ አካላትና ለህብረተሰቡ መረጃዎችን 

ተደራሽ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሠረት የ ተለያዩ መረጃዎችን በድረ-ገ ጽ እንዲሁም በተለያዩ የ ህትመት ውጤቶች 

ማሰራጨት ተችሏል። በአለፉት ሶስት ዓመታት በጠቅላላ ለ1,152 የ በጎ  አድራጎ ት ማህበራትና ድርጅቶች የ ምዝገ ባ 

ፈቃድ አገ ልግሎት ተሰጥቷል፡ ፡  በ2003፣  በ2004 እና በ2005 ተመዝግበው ፈቃድ የ ወሰዱ እና ወደ ሥራ የ ገ ቡ 

የ በጎ  አድራጎ ት ማህበራትና ድርጅቶች ቁጥር በቅደም ተከተል  474፤  412 እና  266 ነ በር፡ ፡  

27. በአገ ሪቱ መልካም አስተዳደርን ይበልጥ ለማጎ ልበት እንዲቻል ሙስናና ብልሹ አሠራር የ ሚያስከትሉትን ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ተጽዕኖ ተረድቶ ሙስናን የ ማይሸከም ህብረተሰብ ለማበራከት እየ ተደረገ  ያለው ጥረት በአለፉት ሶስት 

ዓመታት ተጠናክሮ ቀጥሏል፡ ፡   በዚህም መሠረት በአለፉት ሶስት ዓመታት ከተለያዩ ተቋማት የ ተውጣጡ 17,467 

የ ተለያዩ የ ህ/ሰብ ክፍሎች በመልካም ስነ -ምግባርና በፀረ-ሙስና ትግሉ ዙርያ የ አሠልጣኞች ስልጠና እንዲያገ ኙ 

ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም ሙስናን የ ሚጠየ ፍ ዜጋን ለማፍራት ከተለያዩ የ ህብረተሰብ ክፍሎች የ ተውጣጡ 

34,474,661 የ ሚሆኑ ዜጎ ች በሥነ -ምግባርና በፀረ-ሙስና ዙሪያ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እንዲያገ ኙ 

ተደርጓል፡ ፡  በመልካም ሥነ -ምግባር መታነ ጽና በሙስና ጎ ጂነ ት ዙሪያ 1.3 ሚሊዮን ቅጂዎች የ ህትመት ውጤቶች 

ታትመው ለተለያዩ ተቋማትና ለህብረተሰቡ ተሠራጭተዋል፡ ፡  ሙስናን ለመከላክል ሌላው ስልት የ ተሿሚዎች፣  

የ ተመራጮችና የ መንግሥት ሠራተኞች ኃብት ማሳወቅና ማስመዝገ ብ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ከ2003 እስከ 2005 

የ 97,317 የ ፌዴራልና የ ክልል መንግስታት ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞች ሃብት 

የ መመዝገ ብና የ ማደራጀት ስራ ተከናውኗል፡ ፡  በ2005 በጀት ብቻ በድምሩ የ 46,524 ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና 

የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞች ኃብት የ መመዝገ ብና የ ማደራጀት ስራ ተከናውኗል፡ ፡   

የሙስና ወንጀል ተጠርጣሪዎችን በማጋለጥና በመመርመር ክስ ተመሥርቶ ለፍርድ በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጣቸው 

በማድረግ በኩል ባለፉት ሶስት ዓመታት 21648 ጥቆማዎችን ለመቀበል፣  8027 መዝገ ቦችን ለመመርመር እና 

በ2941 መዝገ ቦች ላይ ክስ ለመመስረት የ ተቻለ ሲሆን ጥፋተኛ የ ማሰኘት መጣኔ (Conviction rate) 

ከመዝገ ብ አንፃ ር 87.40 በመቶ ሲሆን በተከሣሽ ደግሞ 77.69 በመቶ ሆኗል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ በ2005 

የ በጀት ዓመት 8515 ጥቆማዎችን በመቀበል፣  2524 መዝገ ቦችን በመመርመር እና በ783 መዝገ ቦች ላይ ክስ 

የ መመስረት ሥራ ተከናውኗል፡ ፡   በዚህም መሠረት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የ ማስባል መጣኔ (conviction 

rate) በመዝገ ብ 88.98 በመቶ እንዲሁም በተከሳሽ 74.59 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በተጨማሪም የ ታክስ ሥርዓቱ 

ከሙስና የ ጸዳ ከማድረግ አንጻር በበጀት ዓመቱ ወሳኝ የ ሚባል እና ንቅናቄ ያስከተለ ከታክስ ስርዓቱ ጋር ከፍተኛ 

ቁርኝት ያላቸውን ከፍተኛ የ ሥራ ሃላፊዎች፣  ነ ጋዴዎችን  በማጋለጥና በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ በማድረግ፣  

ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲታይ ተደርጓል፡ ፡  

28. የ ፍትህ ዘርፍ መዋቅርን አቅም ለማጎ ልበት እንዲቻል በዘርፉ ባለፉት ሦስት ዓመታት ሰፋፊ የ አጭርና የ ረጅም ጊዜ 

ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  በፍትህ ዘርፍ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ119,703 በላይ ለሚሆኑ ዳኞች፣  አቃብያነ  

ህጎ ችና የ ተለያዩ አመራሮችና ባለሙያዎች የ አጭር ጊዜ ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በተመሳሳይ በድምሩ ከ10377 በላይ 

ለሆኑ የ ፍትህ ዘርፍ አካላት የ ረጅም ጊዜ ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት 30460 አጭር እና 

1254 የ ረጅም ጊዜ ስልጠና ለዳኞች፣  አቃብያነ  ህጎ ች፣  ፖሊሶችና ለሌሎች ባለሙያዎች ተሰጥቷል፡ ፡  እንደዚሁም 



xii 

 

የ ዜጎ ችን ንቃተ ሕግ ከማዳበር አኳያ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ63.18 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎ ች ትምህርት ለመስጠት 

ተችሏል፡ ፡  ለፍትህ ስርዓቱ መጎ ልበት የ ዜጎ ች የ ምዝገ ባ ሥርዓትን መዘርጋት አስፈላጊ እንደሆነ  ታምኖበት የ ወሳኝ 

ኩነ ቶች ምዝገ ባና ብሄራዊ መታወቂያ ስርዓት አዋጅ እንዲወጣለትና እንዲፀድቅ ሆኗል፡ ፡   

በወንጀል ድርጊት የ ቀረቡ አቤቱታዎች ምርመራ መዛግብትን 100 በመቶ ለማጥራት በተደረገ ው ዕቅድ መሠረት 

የ ማጥራት አቅም በአማካይ 92 በመቶ ደርሷል፡ ፡  ከክስና ክርክር መዛግብት አኳያ በፍትህ ዘርፉ በሀገ ር አቀፍ 

ደረጃ በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በዚህም መሠረት አገ ራዊ የ ማስቀጣት ምጣኔ በአማካይ 88.9 በመቶ 

ደርሷል፡ ፡  በተጨማሪም ሀገ ራዊ ከባድ ወንጀሎች የ ማጥራት አቅም 98.6 በመቶ የ ሆነ  ሲሆን የ ማስቀጣት ምጣኔ 

በአማካይ 87.5 ድርሷል፡ ፡  የ ምርመራ መዛግብት ውሳኔ እንዲያገ ኙ በማድረግ ረገ ድ በአማካይ በፌዴራል ደረጃ 

ለከባድ ወንጀል በ40 ቀናት ውሳኔ እንዲያገ ኙ፣  ለመካከለኛ ወንጀል 31 ቀናት እና ለቀላል ወንጀል 22 ቀናት 

መሆን ችሏል፡ ፡  

አዳዲስ ህጎ ች ከህገ  መንግሥቱ ጋር ተጣጥመው እንዲዘጋጁ ማድረግ፣  የ ነ በሩትን ማሻሻል ህገ -መንግስታዊ ሥርዓቱን 

የ ማክበርና የ ማስከበር አቅም ማሻሻል፣  ከህገ -መንግስቱና ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተጣጥመው እንዲዘጋጁና እንዲወጡ 

ማደረግ አንዱ  የ ፍትህ ዘርፍ  የ ትኩረት  አቅጣጫ ሲሆን 59 አዋጆች እና 104 ደንቦች የ ማርቀቅ ስራ 

ተከናውኗል፡ ፡  በተጨማሪም ሁለት ወንጀለኛን አሳልፎ የ መስጠት (extradition) ስምምነ ቶች በIGAD አባል 

ሀገ ራት መካከል ተፈርመው በህዝብ ተወካዮች ምክርቤት እንዲፀድቁ ተደርጓል፡ ፡   

የ ህግ ታራሚዎች የ ጥፋተኛነ ት ውሳኔ ከተላለፈባቸው በኋላ የ ማረሚያ ቤቶች ዋነ ኛ ተግባር የ ቅጣት ውሣኔ ማስፈፀም፣  

በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በሙያ እና በቀለም ትምህርት እንዲጎ ለብቱ፣  የ ምክር አገ ልግሎት እንዲያገ ኙ በማድረግ 

ታርመውና ታንፀው ህግ  አክባሪ  ዜጋ  እንዲሆኑ ማስቻል ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በሀገ ር አቀፍ ደረጃ በመደበኛ 

ትምህርት 46262 ታራሚዎች እና በጎ ልማሶች ትምህርት 2744 ታራሚዎች ራሳቸውን መለወጥ የ ሚያስችል ዕውቀትና 

ስልጠና አግኘተዋል፡ ፡  በተጨማሪም በቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ከ88810 በላይ የ ህግ ታራሚዎች የ ተለያዩ 

ስልጠናዎችን በመውሰድ ልማታዊ ዜጋ እንዲሆኑ ተደርጓል፡ ፡   

29. የ ሴቶችን የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ት ለማሳደግ በተከናወኑ ሥራዎች በ2005 የ በጀት ዓመት የ ሴቶችን የ ውሳኔ ሰጭነ ት 

ተሳትፎ በህዝብ ተወካዮች መ/ቤት 27.9 በመቶ፣  በፌዴራል አስፈጻሚና ህግ ተርጓሚ አካላት 30 በመቶና 20 

በመቶ ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  በከተሞች አካባቢ በአነ ስተኛና በጥቃቅን የ ንግድ ተቋማት የ ሴቶች ማህበራትን 

የ ማደራጀት፣  ከአነ ስተኛ ወደ መካከለኛ ደረጃ ኢንተርፕራይዝ የ ማሸጋገ ር፣  በአነ ስተኛና በጥቃቅን ንግድ ስራ 

የ ተደራጁትን አቅም የ ማጎ ልበት ሥራ ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ሴቶች ማህበራትን በተለያዩ የ ግብርና 

ፓኬጆች በማደራጀት የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት ሴቶችንና 

ህጻናትን ከሚደርስባቸው ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለመከላከልና ድርጊቱንም ለማስቆም የ ተለያዩ ተግባራት 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከነ ዚህም መካከል ህብረተሰቡ በጎ ጂ ልማዳዊ አሰራሮች ዙሪያ በቂ ግንዛቤ እንዲኖረው በሴቶችና 

በወጣት ድርጅቶች አማካይነ ት የ ተለያዩ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን በመፍጠር በድምሩ ከ20 ሚሊዮን በላይ 

የ ህብረተሰብ ክፍል የ ሴት ልጅ ጥቃትን በሚመለከት በተለያየ  ዘዴ ትምህርት አግኝቷል፣  እንዲሁም በዚሁ ጉዳይ 

ዙሪያ ለ12 ሚሊዮን ሴቶችና ወንዶች ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡   

በሴቶችና ህጻናት ላይ የ ሚፈጸሙ ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል የ ሚያስችል ሀገ ራዊ ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል፡ ፡  

በሶስት ክልሎች ማለትም በአማራ 2.6 ሚሊዮን፣  በኦሮሚያ 3.7 ሚሊዮን፣  በደቡብ 1 ሚሊየ ን እና በትግራይ 

823 ሺህ ሴት አባላትን ያቀፉ የ ልማት ቡድኖች ተቋቋመው የ አንድ ለአምስት ትስስር በመፍጠር በሴቶች ላይ 

የ ሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል እየ ሠሩ ይገ ኛሉ፡ ፡     

 

30. ወጣቶች በሀገ ር ኢኮኖሚ ግንባታ፣  በማህበራዊና በፖለቲካ መስኮች የ በኩላቸውን ድርሻ እንዲያበረክቱ በተሟላ 

ስብዕና ተቀርጸው ማደግ ያለባቸው መሆኑን በመገ ንዘብ የ ወጣቶችን ሁለገ ብ ተሳትፎ የ ሚያጎ ለብቱ ተግባራት 

ተከናውኗል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ተለያዩ አገ ልግሎቶችን የ ሚሰጡ 279 የ ወጣት ማዕከላት ተገ ንብተው ሥራ ላይ 

እንዲውሉ የ ተደረገ  ሲሆን 10.3 ሚሊዮን ወጣቶች በተለያዩ መስኮች የ በጎ  አድራጎ ት ፈቃድ አገ ልግሎት እንዲሰጡ 

ተደርጓል፡ ፡  እንዲሁም በተለያዩ የ አስተዳደር እርከኖች 6.7 ሚሊዮን ወጣቶች የ ተሳተፉባቸው የ ልማት፣  

የ ዲሞክራሲና የ መልካም አስተዳደር ኮንፍራንሶች ተዘጋጅተው ተግባራዊ ተደርገ ዋል፡ ፡   

 



መግቢያ 
 

ፈጣን፣  መሠረተ ሰፊ፣  ቀጣይና ፍትሐዊ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ማረጋገ ጥ እና ድህነ ትን በሂደት ማስወገ ድ የ አምስት ዓመቱ 

(2003-2007) የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሪ አጀንዳ ነ ው፡ ፡  የ ዕቅዱ ዋና ዋና ዓላማዎችም አጠቃላይ 

ኢኮኖሚውን በየ ዓመቱ በአማካይ ቢያንስ በ11.2 በመቶ ማሳደግና የ ምዕተ ዓመቱን የ ድህነ ት ቅነ ሳ ግቦች ማሳካት፤  

የ ትምህርትና ጤና አገ ልግሎት ሽፋንን በማሳደግና ጥራትን በማረጋገ ጥ በማህበራዊ ልማት ዘርፍ የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት 

ግቦች ማሳካት፤  የ ተረጋጋ ዴሞክራሲያዊና ልማታዊ መንግሥትን በመፍጠርና በማጠናከር ለቀጣይ የ አገ ር ግንባታ ሥራ ምቹ 

መደላድል መፍጠር እና የ ዕቅዱን ዋና ዋና ዓላማዎች በተረጋጋ ማክሮ ኢኮኖሚ ማዕቀፍ ውስጥ በመፈፀም የ ልማቱን 

ቀጣይነ ት ማረጋገ ጥ ናቸው፡ ፡  

 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ በክትትል ተደግፎ በሁሉም የ ሀገ ራችን አካባቢዎች በትግበራ ላይ ከዋለ ሶስት 

የ ትግበራ ዓመታት (2003-2005) አልፈዋል፡ ፡  በእነ ዚህ ሶስት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ 

ምርት በአማካይ በ10 በመቶ አድጓል፡ ፡  እንዲሁም በመሠረተ ልማት፣  በማህበራዊ ልማትና በመልካም አስተዳደር አመርቂ 

ውጤቶች ተመዝግበዋል፡ ፡  በሌላ በኩል በአለፉት ሶስት ዓመታት የ ዋጋ ንረት እና የ ማስፈፀም አቅም ውስንነ ት ዕቅዱን 

በሚጠበቀው ደረጃ ተፈፃሚ ለማድረግ ፈተናዎች ነ በሩ፡ ፡  

 

የ ዚህ አፈፃ ጸም ሪፖርት ዋና ዓላማ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ያለፉትን ሶስት ዓመታት (2003-2005) 

አፈፃ ጸሞች በመተንተን በቀሪዎቹ ሁለት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት በሚከናወኑ የ ልማት ሥራዎች በዕቅዱ የ መጨረሻ ዘመን 

(በ2007) ይደረስባቸዋል ተብሎ ከተቀመጡ ዋና ዋና ግቦች አንፃ ር አፈፃ ጸሞችን መገ ምገ ም እና በአፈፃ ጸም ሂደት 

የ ተገ ኙ መልካም ተሞክሮዎችንና ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮችን እንዲሁም ችግሮችን ለማስወገ ድ የ ተወሰዱ የ መፍትሄ 

እርምጃዎችን በመለየ ት በቀጣይ ለሚከናወኑ የ ልማት ሥራዎች በመነ ሻነ ት ተወስደው ተፈፃሚ እንዲሆኑ ለፈፃ ሚዎች 

መረጃዎችን መስጠት ነ ው፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ አፈፃ ጸም ሪፖርቱ በአለፉት ሶስት ዓመታት በኢኮኖሚ ዕድገ ት፣  በመሠረተ 

ልማት፣  በማህበራዊ ልማትና በመልካም አስተዳደር የ ተመዘ ገ ቡ የ ዋና ዋና ውጤቶችን ለዜጎ ች እና ለልማት አጋሮች 

የ ማሳወቅ ዓላማ አለው፡ ፡   

 

ይህ የ ሶስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈፃ ጸም ሪፖርት ዝግጅት የ መረጃ ግብዓቶች ከሚመለከታቸው 

የ ሴክተር አስፈፃ ሚ የ መንግስት መ/ቤቶችና ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የ ተሰባሰቡ ሲሆን አብዛኛዎቹ መ/ቤቶች 

ሪፖርታቸውን ከዚህ ቀደም ዓመታት በተሻለ ሁኔታ በጊዜና በጥራት አቅርበዋል፡ ፡  ሆኖም በተወሰኑ የ ሴክተር አስፈፃ ሚ 

መ/ቤቶች መረጃዎችንና ሪፖርቶችን በሚጠበቀው የ ጊዜ ማዕቀፍ አሟልቶ ከመቅረብ አንፃ ር ፈተናዎች ነ በሩ፡ ፡   እነ ዚህንም 

መ/ቤቶች በተመለከተ በሪፖርቱ የ ዝግጅት ክፍል በተደረጉ ጥረቶች  ወቅታዊ መረጃዎችን በመጠቀም በትንተና እና 

በግምገ ማ የ ተደገ ፈ ይህ የ አፈፃ ጸም ሪፖርት ለማዘጋጀት ተችሏል፡ ፡  

 

የ አፈፃ ጸም ሪፖርቱ በስምንት ምዕራፎች የ ተደራጀ ሲሆን የ መጀመሪያው ምዕራፍ የ ማክሮ ኢኮኖሚ አፈጻጸም፣  ምዕራፍ ሁለት 

የ ኢኮኖሚ ዘርፍ፣  ምዕራፍ ሶስት የ ኢኮኖሚ መሠረተ ልማት፣  ምዕራፍ አራት የ ማህበራዊ ልማት ዘርፍ፣  ምዕራፍ አምስት 

የ አቅም ግንባታና መልካም አስተዳደር፣  ምዕራፍ ስድስት የ ባለብዙ ዘርፎች፣  ምዕራፍ ሰባት የ ክትትልና ግምገ ማ ሥርዓት 

እና ምዕራፍ ስምንት መደምደሚያ ናቸው፡ ፡  
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ምዕራፍ አንድ  
የ ማክሮ ኢኮኖሚ አፈፃ ጸም 

 

1.1 የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት  

1.1.1 የ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ዕድገ ት በመነ ጨበት ክፍለ ኢኮኖሚ 

የ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) በአማካይ በ10 በመቶ አድጓል፡ ፡  በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያ ትግበራ ዘመን (በ2003) እና በሁለተኛ የ ትግበራ ዘመን (2004) በቅደም 

ተከተል በ11.4 በመቶ እና በ8.8 በመቶ ዕድገ ት ማስመዝገ ቡ ይታወሳል፡ ፡  በተመሳሳይ በ2005 የ በጀት ዓመት 

ኢኮኖሚው በፍጥነ ት ማደጉን በመቀጠል የ 9.7 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል (ሠንጠረዥ 1)፡ ፡  የ 2005 የ ኢኮኖሚ 

ዕድገ ት አፈፃ ፀም በበጀት ዓመቱ ተይዞ ከነ በረው የ 11 በመቶ ግብ በመጠኑ ዝቅ ያለ ቢሆንም በአገ ር ውስጥና በዓለም 

አቀፍ ገ በያ ፈታኝ ሁኔታዎች ተከስተው በነ በሩበት ወቅት የ ተገ ኘ ከመሆኑ አንጻር ሲመዘን የ ተገ ኘው ዕድገ ት መልካም 

ነ ው፡ ፡  በአገ ር ውስጥ የ ቀድሞውን ጠቅላይ ሚኒስትር መስዋትነ ት ተከትሎ የ ተከሰተው የ መቀዛቀዝ ስጋት፣  የ ዋጋ ንረትን 

ለማረጋጋት የ ተወሰዱት ጥብቅ የ ፊስካልና የ ገ ንዘብ ፖሊሲዎች እንደዚሁም ከመልቲ-ሞዳል ሥርዓት ትግበራ ጋር በተያያዘ 

በሎጂስቲክስና ትራንስፖርት ተፈጥሮ የ ነ በረው ችግር በነ በሩበት ዓመት የ ተገ ኘ ፈጣን የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት እንደሆነ  

ግንዛቤ ውስጥ መግባት አለበት፡ ፡  የ ዓለም አቀፉ ሁኔታም እንደዚሁ ፈታኝ የ ነ በረ ሲሆን በአንድ በኩል ቡናና ወርቅ 

የ መሳሰሉ የ ዋና ዋና ኤክስፖርት ምርቶቻችን ላይ ከፍተኛ የ ዋጋ ቅናሽ የ ታየ በት በሌላ በኩል ግን ሙሉ በሙሉ ከውጪ 

በምናስመጣው የ ነ ዳጅ ምርት ላይ የ ዋጋ ቅናሽ ሳይታይ በጣም ውድ ሆኖ የ ዘለቀበት ዓመት ነ በር፡ ፡  ከዚህ አንጻርም 

ሲመዘን የ ተገ ኘው ዕድገ ት እጅግ ፈጣን የ ሚባል ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል በ2005 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ ያስመዘገ በችው 

ዕድገ ት ከሰሀራ በታች የ ሚገ ኙ የ አፍሪካ ሀገ ራት ካስመዘገ ቡት ዕድገ ት (5 በመቶ ገ ደማ) አንጻር ሲታይም ከፍተኛ 

የ ሚባል ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም ይህ ዕድገ ት በአለማቀፍ የ ገ ንዘብ ተቋማትና በሌሎች የ ኢኮኖሚ ዘርፍ ተንታኝ ተቋማት 

በየ ጊዜው በሚወጡ የ ኢኮኖሚ ትንታኔዎች መሰረት ከፍተኛ የ ዕድገ ት ደረጃ (Rank) ላይ ከሚገ ኙ የ አለም ሀገ ራት 

የ መጀመሪያዎቹን ደረጃ የ ያዘ መሆኑን መረዳት ተችሏል፡ ፡  በመጨረሻም በ2005 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ 9.7 በመቶ 

እድገ ት የ ምዕተ-ዓመቱን የ ልማት ግቦች ለማሳካት ከሚያስፈልገ ውም የ 7 በመቶ ዕድገ ት በላይ ነ ው፡ ፡  

በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ከሁሉም የ ኢኮኖሚ ዘርፎች የ መነ ጨና ሰፊ መሠረት የ ነ በረው ቢሆንም 

ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርቱ (GDP) 43 በመቶ የ ሚይዘው የ ግብርና ዘርፍ በ7.1 በመቶ በማደግ ዋናው የ ዕድገ ቱ 

ምንጭ ነ በር፡ ፡  ከግብርናው ዘርፍ ደግሞ የ ሰብል ምርት ንዑስ ዘርፍ ብቻ ከአጠቃላይ የ አገ ር ውስጥ ምርት 30 በመቶ 

ድርሻ የ ነ በረው ሲሆን በበጀት ዓመቱም በ8.2 በመቶ አድጓል፡ ፡  በአንጻሩ በ2004 በጀት ዓመት የ ግብርና ዘርፍ 

በአጠቃላይ በ4.9 በመቶ እና የ ሰብል ምርት ንዑስ ዘርፍ ደግሞ በ5 በመቶ ብቻ በማደጋቸው የ 8.8 በመቶ ዓመታዊ 

አጠቃላይ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ተመዝግቦ እንደነ በረ ይታወሳል፡ ፡  ከዚህም የ ግብርና ዘርፍ በተለይም ደግሞ የ ሰብል ምርት 

ንዑስ ዘርፍ ምን ያህል ወሳኝ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ምንጭ እንደሆነ  መገ ንዘብ ይቻላል፡ ፡  ስለሆነ ም በቀጣዮቹ ዓመታትም 

የ ኢኮኖሚው ዕድገ ት ፍጥነ ት በግብርና ዘርፍ በተለይም በሰብል ምርት ንዑስ ዘርፍ በሚኖረው አፈፃ ፀም የ ሚወሰን 

እንደሚሆን በግልፅ ማየ ት ይቻላል፡ ፡  በግብርና ዘርፍ በ2005 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ 7.1 በመቶ ዕድገ ት 

በ2004 ተመዝግቦ ከነ በረው የ 4.9 በመቶ ዕድገ ት ጋር ሲነ ፃ ፀር ከፍ ያለ ሲሆን ለበጀት ዓመቱ ከተቀመጠው የ 8.6 

በመቶ አፈጻጸም አንጻር ሲታይ ግን አሁንም ተጨማሪ ጥረት መደረግ እንደሚገ ባ አመላካች ሆኗል፡ ፡  በአጠቃላይ በ2005 

በጀት አመት ለተመዘገ በው መሻሻል ውጤታማ የ ሆኑ የ ግብርና ቴክኖሎጂዎችንና የ ግብርና ዘዴዎችን በኤክስቴንሽን ሥርዓቱና 

በማስፋት ስትራቴጂው ለበርካታ አርሶ አደሮች ለማዳረስ በመቻሉ ነ ው፡ ፡  

በአገ ልግሎት ዘርፍ የ ታቀፉ ልዩ ልዩ ክፍላተ-ኢኮኖሚዎችም በበጀት ዓመቱ በ9.9 በመቶ በማደግ ለተመዘገ በው 

የ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ከግብርና ዘርፍ ቀጥለው ከፍተኛ አስተዋፅ ኦ አድርገ ዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት 

የ አገ ልግሎት ዘርፉ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው የ 45 በመቶ ድርሻ ነ በረው፡ ፡  በበጀት ዓመቱ ለተመዘገ በው አጠቃላይ የ ኢኮኖሚ 

ዕድገ ት ከፍ ያለ አስተዋፅ ኦ የ ነ በራቸው የ አገ ልግሎት ንዑስ ዘርፎች የ ጅምላና ችርቻሮ ንግድ፣  ሪል-ኢስቴትና መሳሪያ 

ኪራይ፣  ትራንስፖርትና ኮሙኒኬሽን፣  ሆቴልና ሬስቶራንት፣  እና ትምህርትና ጤና አገ ልግሎቶች ይጠቀሳሉ፡ ፡     

ስዕል  1. ጠቅላላ  የ ሀገ ር  ውስጥ ምርት ዕድገ ት በመቶኛ 
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ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በዝቅተኛ የ ዕድገ ት ደረጃ ላይ የ ሚገ ኝ ሲሆን በ2005 በአጠቃላይ የ አገ ር ውስጥ ምርት የ ነ በረው 

ድርሻ 12 በመቶ ብቻ ነ ው፡ ፡  በበጀት ዓመቱ ከሁሉም ዘርፎች የ ላቀ የ 18.5 በመቶ ዕድገ ት በማስመዝገ ብ ለታየው 

አጠቃላይ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት የ በኩሉን ሚና ተጫውቷል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት በኢንዱስትሪ ዘርፍ የ ተመዘገ በው 

የ 18.5 በመቶ ዕድገ ት ከሁሉም ዘርፎች የ ላቀ ቢሆንም በዕቅድ ከተያዘው የ 21.4 በመቶ አንጻር አነ ስተኛ ነ ው፡ ፡  

በ2005 ለተመዘገ በው የ ኢንዱስትሪ የ ዕድገ ት አፈፃ ፀም ትልቁን ድርሻ የ ሚወስደው የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ነ ው፡ ፡  

የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው ውስጥ የ 5.6 በመቶ ድርሻ ያለው ሲሆን ባለፉት ሦስት ዓመታት 

(2003-2005) በአማካይ በየ ዓመቱ ከ22 በመቶ በላይ በማደግ ለተገ ኘው አጠቃላይ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት የ በኩሉን 

አስተዋጽኦ አድርጓል፡ ፡  የ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው የ 4.2 በመቶ ብቻ ድርሻ የ ነ በረው ሲሆን 

በ2005 በጀት ዓመት የ 10.8 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  የ ኢኮኖሚው አወቃቀር ለውጥ (ትራንስፎርሜሽን) ሊመጣ 

የ ሚችለው ማኑፋክቸሪንግ በኢኮኖሚው ውስጥ ያለው ሚና ሲያድግ በመሆኑ ይህንን ለማረጋገ ጥ ንዑስ ዘርፉ ከሌሎች ዘርፎች 

በላቀ ፍጥነ ት ማደግ ይጠበቅበታል፡ ፡  ለዚህ ደግሞ የ መካከለኛና ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ እንደዚሁም የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ 

ማኑፋክቸሪንግ ኢንተርፕራይዞች ኢንቨስትመንት በፍጥነ ት መስፋፋት ይኖርበታል፡ ፡  የ መካከለኛና ከፍተኛ ማኑፋክቸሪንግ 

ንዑስ ዘርፍ በ2005 በጀት ዓመት በ14.5 በመቶ፣  ከ2003-2005 ባሉት ሦስት ዓመታት ደግሞ በአማካይ በየ ዓመቱ 

በ14.9 በመቶ ያደገ  ሲሆን የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ ደግሞ በ2005 በ3 በመቶ፣  ከ2003-

2005 ባሉት ሦስት ዓመታት ደግሞ በአማካይ በየ ዓመቱ በ4.8 በመቶ አድገ ዋል፡ ፡  ከዚህ አንጻር ለአጠቀላይ ኢኮኖሚው 

ዘላቂ ዕድገ ት የ ላቀ አስተዋፅ ኦ እንዲጫወትና ኢንዱስትሪያላይዜሽን  እንዲረጋገ ጥ ለማድረግ የ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ 

አሁን እያሳየ  ካለው ዕድገ ት በላይ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ዘርፎች በላይ የ ፈጠነ  የ ዕድገ ት መጣኔ ማስመዝገ ብ 

ይጠበቅበታል፡ ፡  ስለሆነ ም በየ ጊዜው የ ተለዩትን የ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ-ዘርፍን ማነ ቆዎች በፍጥነ ት መፍታት ይገ ባል፡ ፡    

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከተቀመጡት አቅጣጫዎች አንዱ የ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ደረጃ በደረጃ ቀጣይ የ ሀገ ሪቱ 

የ ልማት መሠረት የ ሚሆንበትን መደላድል በመፍጠር ኢኮኖሚው የ መዋቅር ለውጥ እንዲያሳይ ማድረግ ነ ው፡ ፡  ይህ ሽግግር 

እየ መጣ ስለመሆኑ የ ሚያሳየ ን የ ክፍላተ-ኢኮኖሚዎች ድርሻ ነ ው፡ ፡  በ2002 በጀት ዓመት የ ግብርና ዘርፍ ከጠቅላላ 

የ አገ ር ውስጥ ኢኮኖሚ የ ነ በረው ድርሻ 46.5 በመቶ ሲሆን ይህ አሃዝ በ2005 ወደ 42.9 በመቶ ዝቅ ብሏል፡ ፡  

የ ኢንዱስትሪ ድርሻ ደግሞ በተመሳሳይ ወቅት ከ10.3 በመቶ ወደ 12.4 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  የ አገ ልግሎት ዘርፍ 

ድርሻ በተመሳሳይ ወቅት ከ44.1 በመቶ ወደ 45.2 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ባለፉት አራት ዓመታት የ ኢንዱስትሪ ድርሻ 

እያደገ  የ መሄድ አዝማሚያ ያሳየ  ቢሆንም አሁንም በዝቅተኛ የ እድገ ት ደረጃ ላይ የ ሚገ ኝ መሆኑን መረጃዎቹ 

ያመለክታሉ፡ ፡  ከኢንዱስትሪ ዘርፍም ውስጥ ኢኮኖሚው ወደ ሰፊ ኢንዱስትሪያላዜሽን ሂደት እየ ገ ባ መሆኑን የ ሚያሳየ ን 

የ አምራች ኢንዱስትሪው (የ ማኑፋክቸሪንግ) ንዑስ ዘርፍ አሁንም ድርሻው ከ5 በመቶ ያነ ሰ መሆኑ ሲታይ የ መዋቅር ለውጡ 
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ገ ና የ ሚፈለገ ውን ያህል አለመሆኑን መገ ንዘብ ይቻላል፡ ፡  ኢንዱስትሪ በተለይም የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ድርሻ ከፍ 

እንዲል ዘርፉ በቀጣይ ከሌሎች ዘርፎችና ከኢኮኖሚው ዕድገ ት ፍጥነ ት በላይ ማደግ ይጠበቅበታል፡ ፡   

ሠንጠረዥ 1. ጠቅላላ  የ አገ ር  ውስጥ ምርት ዕድገ ት እና  ድርሻ  (በመቶኛ) 

ክፍለ ኢኮኖሚ 2002 

አፈጻጸም 
2003 

አፈጻጸም 
2004 

አፈጻጸም 
የ 2005 
ዕቅድ 

2005 

አፈጻጸም 
2003-

2005 

አማካይ 

የ 2007 
ግብ 

ጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርት ዕድገ ት 
በ2003 ተቋሚ ዋጋ 

10.5 11.4 8.8 11.3 9.7 10 11.4 

ግብርና 7.6 9.0 4.9 8.6 7.1 7 8.7 

ኢንዱስትሪ 10.8 15.0 17.1 21.4 18.5 16.9 23.7 

 መካከለኛ እና ትላልቅ አምራች ኢንዱስትሪ 13.6 14.1 15.9 - 14.5 14.9  

 ጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንዱስትሪ 7 7.2 4.2 - 3 4.8  

አገ ልግሎት 13.2 12.5 10.6 10.5 9.9 11 9.0 

 ድርሻ በመቶኛ  

ግብርና 41.5 45.6 44.0 38.7 42.9 44.1 36.9 

ኢንዱስትሪ 12.9 10.6 11.1 15.3 12.4 11.5 18.8 

 መካከለኛ እና ትላልቅ አምራች ኢንዱስትሪ 2.6 2.6 2.8 - 2.9 2.8  

አነ ስተኛ እና ጥቃቅን ኢንዱስትሪ 1.3 1.2 1.4 - 1.3 1.3  

አገ ልግሎት 45.6 44.5 45.6 45.3 45.2 44.9 44.3 

ጠ. የ አ. ው. ም. በጊዜው ገ በያ 
ዋጋ (በሚሊዮን ብር) 

382,939 505646 738605 - 852740 698 
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ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

በአጠቃላይ ሲታይ ከ2003 እስከ 2005 ባሉት ሦስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት የ ተመዘገ በው አማካይ 

ዓመታዊ ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ዕድገ ት 10 በመቶ ሲሆን ይህም ተይዞ ከነ በረው የ 11.1 በመቶ አማካይ ግብ 

ጋር ተቀራራቢ ነ ው፡ ፡  የ ታየ ው መጠነ ኛ ጉድለትም በየ ዘርፉ የ ወጡትን ስትራቴጂዎች በላቀ ብቃት በማስፈፀም በቀሩት 

ሁለት ዓመታት ማካካስ የ ሚቻል ነ ው፡ ፡  በሦስት ዓመታቱ የ ግብርና ዘርፍ በ8.5 በመቶ፣  የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ በ17.8 

በመቶ እና የ አገ ልግሎት ዘርፎች በ11.5 በመቶ በአማካይ በየ ዓመቱ ያድጋሉ የ ሚል ግብ ተጥሎ የ ነ በረ ሲሆን ግብርና 

በ7 በመቶ፣  ኢንዱስትሪ በ16.9 በመቶ እና አገ ልግሎት በ11 በመቶ  አማካይ ዕድገ ት አስመዝግበዋል፡ ፡  በተለይ 

በግብርናና በኢንዱስትሪ ዘርፎች የ ታዩ ጉድለቶች ለማካካስ የ ተጀመሩ ጥረቶችን ማጠናከር እንደሚያስፈለግ ግንዛቤ 

ተወስዷል፡ ፡  በግብርና ዘርፍ በአርሶ አደሩ ማሳ ላይ ተሞክረው ውጤታማ የ ሆኑ የ ተሻሻሉ ቴክኖሎጂዎችና የ ግብርና 

ዘዴዎች በተቀረፀው የ ማስፋት ስትራቴጂ ወደ ሁሉም አርሶ አደሮች ለማዳረስ እየ ተከናወነ  ያለው ተግባር ይበልጥ 

ተጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል፡ ፡  በኢንዱስሪው ዘርፍ በተለይም በማኑፋክቸሪንግ የ ግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንትን ለማስፋፋት 

የ ተለዩትን ማበረታቻዎች በብቃት መፈፀምና የ ተለዩትን ማነ ቆዎች እየ ፈቱ መሄድ እጅግ ወሳኝ ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል ደግሞ 

የ ግሉ ዘርፍ በማኑፋክቸሪንግ መስክ ለመሰማራት ያለውን ፍላጎ ት እንዲጨምር ከግል ባለሃብቶች ጋር የ ሚካሄደውን ምክክር 

አጠናክሮ መቀጠል ይገ ባል፡ ፡  ጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንተርፕራዞች እንደዚሁ በማኑፋክቸሪንግ መስክ ያላቸውን ተሳትፎ 

እንዲያሰፉ የ ተቀረፀውን ስትራቴጂ በላቀ ብቃት መተግበር ይገ ባል፡ ፡  

1.1.2  አጠቃላይ  የ ኢኮኖሚ  ዕድገ ት  ከፍላጎ ት አንጻር  

 

የ 2005 በጀት ዓመት የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ምንጭ ከአቅርቦት አንጻር ከላይ ባለው ክፍል የ ተገ ለፀ ሲሆን በዚህ ክፍል 

ደግሞ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ምንጭ ከፍላጎ ት አንጻር የ ሚዳሰስ ይሆናል፡ ፡  ከላይ ለማሳየ ት እንደተሞከረው በ2005 እና 

በአጠቃላይም ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ተመዘገ በው ዕድገ ት ዋና ምንጭ ከአቅርቦት አንጻር የ ግብርና ዘርፍ ነ ው፡ ፡  

ስለሆነ ም በግብርና ዘርፍ የ ሚሰራው ሥራ ለዕድገ ቱ ቀጣይነ ት ወሳኝ እንደሆነ  አይተናል፡ ፡  በዚህ ክፍል ደግሞ 

የ ኢኮኖሚው ዕድገ ት ምንጭ ከፍላጎ ት አንጻር ሲታይ ዋናዎቹ የ ኢንቨስትመንት መስፋፋትና የ ግል ፍጆታ ማደግ መሆናቸውን 

እንገ ነ ዘባለን ፡ ፡  የ መንግስት ፍጆታ እንደዚሁ ለተገ ኘው ዕድገ ት አስተዋጽኦ የ ነ በረው ሲሆን የ ኤክስፖርት ወጪ በተለይ 

በ2005 ለተገ ኘው ዕድገ ት የ ጎ ላ ሚና አልነ በረዉም፡ ፡  ዝርዝር አፈፃ ፀሙ እንደሚከተለው ቀርቧል፡ ፡  

 

የ መንግስት እና የ ግል ፍጆታ ሁኔታ 

ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርት ከፍተኛውን ድርሻ የ ሚይዘው ወጪ የ ግል ፍጆታ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ድርሻው 75 

በመቶ ያህል ነ በር፡ ፡  ከ2003 የ በጀት ዓመት ጀምሮ የ መንግስት እና የ ግል ፍጆታዎች ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት 
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ያላቸው ድርሻ እየ ቀነ ሰ መጥቷል፡ ፡  ከ2003-2005 የ ግል ፍጆታ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 

በአማካይ በ3.7 በመቶ እና የ መንግስት ፍጆታ ድርሻ በ0.43 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  በ2005 የ ተመዘገ በው 75 

በመቶ የ ግል ፍጆታ ድርሻ በ2004 ከተመዘገ በው 77.8 በመቶ አፈጻጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር የ 2.8 በመቶ ቅናሽ ያለው 

ሲሆን የ መንግስት ፍጆታ ድርሻ በ0.1 በመቶ ጨምሯል፡ ፡  በግሉ ዘርፍ እየ ተመዘገ በ ያለው የ ፍጆታ ወጪ ቅናሽ ባለፉት 

ሶስት ዓመታት የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባን ለማሳደግ ከፍተኛ አስተዋፅ ኦ እንደነ በረው መመልከት ተችሏል፡ ፡   

የ ግል ፍጆታ ወጪ በ2005 በጀት ዓመት በ11.29 በመቶ በማደግ ለተመዘገ በው ዕድገ ት ከፍላጎ ት አንፃ ር ትልቅ ድርሻ 

ነ በረው፡ ፡  የ ግል ፍጆታ በ2004 በጀት ዓመት በ44.59 በመቶ በማደግ ለዕድገ ቱ ዋና ምንጭ እንደነ በረ ይታወሳል፡ ፡  

የ መንግስት ፍጆታ ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርት የ ነ በረው ድርሻ 7.3 በመቶ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት በ17.45 

በመቶ አድጓል፡ ፡  የ መንግስት ፍጆታ በ2004 በጀት ዓመት በ21.14 በመቶ አድጎ  እንደነ በረ ይታወሳል፡ ፡   ስለሆነ ም 

ከፍላጎ ት አንፃ ር በ2005 ለተመዘገ በው ዕድገ ት አንዱ ዋና ምንጭ ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርት ትልቁን ድርሻ 

የ ሚይዘው የ ግል ፍጆታ ዕድገ ት እንደሆነ  ማየ ት ይቻላል፡ ፡  የ መንግስት ፍጆታ ወጪ ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ያለው ድርሻ 

ዝቅተኛ ቢሆንም በ2005 በጀት ዓመት ከግል ፍጆታ በላይ በፍጥነ ት ማደጉን ማየ ት ተችሏል፡ ፡   

የ ቁጠባና ኢንቨስትመንት ሁኔታ 

ከፍላጎ ት አንጻር ባለፉት ሦስት ዓመታት ለተመዘገ በው ፈጣን ዕድገ ት ዋናው ምንጭ የ ነ በረው የ ኢንቨስትመንት መስፋፋት 

እንደሆነ  መረጃዎች ያመላክታሉ፡ ፡  በኢኮኖሚ ውስጥ የ ተደረገ ው የ ኢንቨስትመንት መጠን ከአጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት 

ያለው ድርሻ በ2002 ከነ በረበት 24.7 በመቶ በ2003 ወደ 27.9 በመቶ፤  በ2004 ወደ 33.1 በመቶ፤  

በ2005 ደግሞ ወደ 33 ጭማሪ በማሳየ ት በተለይ ለ2005 በጀት ዓመት ከተያዘው 28 በመቶ ግብ አንጻር ከፍተኛ 

ለውጥ አሳይቷል፡ ፡  የ ኢንቨስትመንት መጣኔው በ2005 በጀት ዓመት በ15.1 በመቶ በማደግ ለተገ ኘው አጠቃላይ 

የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ከፍተኛ አስተዋፅ ኦ አበርክቷል፡ ፡  ይህ የ ኢንቨስትመንት መጣኔ በተመሳሳይ የ ዕድገ ት ደረጃ ላይ 

ከሚገ ኙ አገ ራት አማካይ አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር ከፍተኛ የ ሚባል ሲሆን ይህንን መልካም አፈፃ ፀም ጠብቆ ለመሄድ ጥረት 

መደረግ አለበት፡ ፡  ኢንቨስትመንት ከጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ እንዲጨምር አስተዋፅ ኦ ካደረጉት መካከል 

የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ ማደግ፣  ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት መንግስት የ ሚሰጣቸው ድጋፎች መጠናከራቸው፣  በመንግሥት 

ይዞታ ሥር የ ነ በሩ ኢንዱስትሪዎች ወደግል ይዞታ በመሸጋገ ራቸው የ ተለያዩ የ ማስፋፋት እርምጃ እየ ተወሰደ መሆኑ፣  

የ ኢንቨስትመንት መሬትና ተያያዥነ ት ያላቸው የ መሠረተ ልማት አቅርቦቶች መሻሻላቸው እና ኢንቨስትመንትን መደገ ፍ 

የ ሚያስችል የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል በገ በያ ላይ በስፋት እንዲገ ኝ መደረጉ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  ስለሆነ ም እየ ተመዘገ በ 

ያለውን የ ኢንቨስትመንት መስፋፋት ለማስቀጠል እነ ዚህን ምቹ ሁኔታዎች ይበልጥ ማጠናከር እና አሁንም ያልተፈቱ 

የ ኢንቨስትመንት ማነ ቆዎችን እየ ፈቱ መሄድ ያስፈልጋል፡ ፡  

የ አምስት ዓመቱን የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ የ ሚጠይቀው የ ኢንቨስትመንት መጠን ከፍተኛ 

ሲሆን ከዚህ ጋር በተያያዘ አንዱና ዋናው ፈታኝ ጉዳይ ለኢንቨስትመንቱ መሸፈኛ የ ሚያስፈልገ ው በቂ የ አገ ር ውስጥ 

ፋይናንስ ግኝት ነ ው፡ ፡  በተለይም የ ሀገ ሪቱ የ ቁጠባ መጠን በዝቅተኛ ደረጃ የ ሚገ ኝ በመሆኑ ልማቱን ለማስፈጸም 

የ ሚያስፈልገ ውን ፋይናንስ ለማቅረብ የ ዜጎ ችን የ ቁጠባ ባህል ማሳደግ ይጠይቃል፡ ፡  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ 

በተቀመጠው ግብ መሠረት በዕቅዱ መጨረሻ ዓመት የ አገ ር ውስጥ ቁጠባ መጣኔን ወደ 15 በመቶ ማድረስ ነ ው፡ ፡  ይህንን 

የ አገ ር ውስጥ ቁጠባን የ ማሳደግ ግብ ለማሳካት ባለፉት ሦስት የ በጀት ዓመታት በርካታ እርምጃዎች ተወስደዋል፡ ፡  

ከነ ዚህም መካከል የ ህብረተሰቡን የ ቁጠባ ባህል ለማሳደግ እየ ተደረጉ ያሉ የ ማስተማርና የ ማነ ሳሳት እንቅስቃሴዎች፣  

የ ፋይናንስ አገ ልግሎቶች የ ሚሰጡባቸውን ተቋማት ማስፋፋት፣  የ ጤና ዋስትና፤  የ ግል ማህበራዊ ዋስትና አገ ልግሎት 

መዘርጋት፣  የ መንግስት የ ማህበራዊ ዋስትና ሽፋንን ይበልጥ ማጠናከር፣  የ ታላቁ የ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ቁጠባ ቦንድና 

ሌሎች በጅምር ላይ ያሉ የ ቁጠባ መሳሪያዎች (የ መኖሪያ ቤት ቁጠባ ፕሮግራም፣  የ ኢንቨስትመንት መሣሪያዎች የ ቁጠባ 

ፕሮግራም) መተግበር፣  እና የ መንግስት ወጪን በዋነ ኝነ ት የ ካፒታል ክምችት ለሚፈጥር የ ኢንቨስትመንት ወጪ በመመደብ 

በቁጠባ ለታለመለት ዓላማ ማዋል ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  በመሆኑም  የ ቁጠባ መጣኔ በ2002 ከነ በረበት 5.2 በመቶ 

በ2003 በጀት ዓመት ወደ 12.7 በመቶ፤  በ2004 ወደ 15.0 በመቶ እና በ2005 ወደ 17.7 በመቶ ለማሳደግ 

ተችሏል፡ ፡  ይህንን አበረታች ውጤት መሠረት በማድረግ  ቀጣይነ ቱን ለማረጋገ ጥና በ2007 የ ቁጠባ መጣኔውን ወደ 20 

በመቶ ለማሳደግ ከፍተኛ ጥረት ይደረጋል፡ ፡   

ባጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ እና ኢንቨስትመንት ሁኔታ መልካም የ ሚባል ቢሆንም በቁጠባ እና በኢንቨስትመንት መካከል 

ያለው ክፍተት ሰፊ ነ ው፡ ፡   በ2003 ፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመት ከአጠቃላይ ኢኮኖሚ በቅደም ተከተል 

15.2 በመቶ፣  18.1 በመቶ እና 15.3 በመቶ ያህሉ በውጪ ቁጠባ የ ተሸፈነ  በመሆኑ በሚቀጥሉት ዓመታት 
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በኢንቨስትመንት እና በሀገ ር ውስጥ ቁጠባ መካከል ያለውን ክፍተት ማጥበብ ከፍተኛ ትኩረት ይሻል፡ ፡  ስለሆነ ም 

ከባለፉት ሦስት ዓመታት አፈፃ ፀም አንፃ ር አሁንም ለኢንቨስትመንት ሊውል የ ሚችለው የ አገ ር ውስጥ ቁጠባ በበቂ መጠን 

ከማሰባሰብ አንጻር ብዙ የ ሚቀር እንዳለ ግልጽ ሆኗል፡ ፡  በቀጣይ የ ዜጎ ችን ቁጠባ ከፍ ለማድረግና በበጀት ዓመቱ ውስጥ 

የ ታየ ውን አበረታች እንቅስቃሴ አጠናክሮ በማስቀጠል በዕቅዱ መጨረሻ ዓመት የ ተቀመጠውን የ ቁጠባ ግብ ማሳካት ወሳኝ 

ነ ው፡ ፡  ከዚህም አንጻር የ ዋጋ ግሽበትን ማረጋጋት፣  ህዝቡን ማስተማርና ማነ ሳሳት፣  የ ቁጠባ መሳሪያዎችና አገ ልግሎቶችን 

ማስፋፋትና ማጠናከር እንደዚሁም የ ኢኮኖሚ እድገ ቱና የ ሥራ ዕድል የ ማስፋፋቱ ተግባር ማጠናከር አስፈላጊ ይሆናል፡ ፡  

የ ሚገ ኘው የ መንግስት ገ ቢም ሆነ  የ ቁጠባ ገ ንዘብ ውጤታማ፣  ከብክነ ት በፀዳ እና በግልፅ ቅደም ተከተል ጥቅም ላይ 

ማዋል እንደዚሁ ተመሳሳይ ትኩረት የ ሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ናቸው፡ ፡   
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ሠንጠረዥ 2. የ መጨረሻ   ጠቀሜታ  ወጪ  ከጠ/ የ ሀገ ር   ውስጥ  ምርት  በጊዜው  የ ገ በያ   ዋጋ  ያለው  ድርሻ   (በመቶኛ) 

 

ዘርፍ 
2002 

አፈጻጸም 
2003 

አፈጻጸም 
2004 

አፈጻጸም 
የ 2005  
ዕቅድ 

የ 2005 
አፈጻጸም 

2003-2005 

አማካይ አፈጻጸም 
የ 2007  
ዕቅድ 

ጠቅላላ ፍጆታ 94.8 87.2 85 87.6 82.3 84.8 85.0 

የ መንግሥት ፍጆታ 8.6 8.6 7.2 - 7.3 7.7 - 

የ ግል ፍጆታ 86.2 78.6 77.8 - 75 77.1 - 

ጠቅላላ ኢንቨስትመንት 24.7 27.9 33.1 28.1 33 31.3 28.2 

የ ወጪ ንግድ አገ ልግሎትን ጨምሮ 13.6 17 13.9 19.2 12.7 14.5 22.5 

የ ገ ቢ ንግድ አገ ልግሎትን ጨምሮ 33 32.1 32 34.9 28 30.7 35.7 

የ ሀብት ክፍተት (19.4) (15.1) (18.1) (15.7) (15.3) (16.2) (13.1) 

የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ 5.2 12.7 15 12.4 17.7 15.1 20 

ምንጭ፡ - የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

የ ወጪ እና የ ገ ቢ ንግድ አገ ልግሎትን ጨምሮ 

የ ወጪ ንግድ መስፋፋት ለኢኮኖሚ ዕድገ ቱ ትልቅ ሚና እንዲጫወት ለማድረግ ታቅዶ የ ነ በረ ቢሆንም በተለይም በ2004 

እና በ2005 በጀት ዓመታት የ ወጪ ንግድ በመቀዛቀዙ ለተገ ኘው ዕድገ ት የ ጎ ላ አስተዋፅ ኦ አላበረከተም፡ ፡  ከላይ 

በሠንጠረዥ እንደተመለከተው ጠቅላላ የ ወጪ ንግድ አገ ልግሎትን ጨምሮ ለጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 

በ2004 ከነ በረበት 13.9 በመቶ በመቀነ ስ በ2005 ወደ 12.7 በመቶ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን ለአፈጻጸሙ 

መቀነ ስ ዋና ምክንያት የ ቡና እና ሌሎችም ኤክስፖርት ሸቀጦች ዋጋ በአለም አቀፍ ገ በያ መቀነ ስ ነ ው፡ ፡  ይህም የ ወጪ 

ንግድ ዘርፉን ለማጠናከር ከፍተኛ ድጋፍ ማድረግ እንደሚገ ባ እና በተለይም እሴት በመጨመር ለውጭ ገ በያ የ ሚቀርቡ 

ምርቶች ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚገ ባ ያመላክታል፡ ፡  

ጠቅላላ የ ገ ቢ ንግድ አገ ልግሎትን ጨምሮ ለጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2004 ከነ በረበት 32 በመቶ 

እና ለበጀት ዓመቱ ከተጣለው የ 34.9 በመቶ ግብ በመቀነ ስ በ2005 የ 28 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  ለአፈጻጸሙ 

መቀነ ስ ዋና ምክንያት ለፍጆታ ሸቀጦች ጠቅላላ ገ ቢ ንግድ የ ተከፈለው የ ውጭ ምንዛሬ ከ2004 ዓመት አፈጻጸም ጋር 

ሲነ ጻጸር በ2.2 በመቶ ዝቅ ያለ በመሆኑ ሲሆን የ ዚህ ምክንያቱ አላቂ የ ፍጆታ ምርቶች ገ ቢ ንግድ ወጪ በ2.6 በመቶ 

እና አላቂ ያልሆኑ ምርቶች ገ ቢ ንግድ ወጪ በ1.4 በመቶ መቀነ ሳቸው ነ ው፡ ፡   

1.2 የ ስራ ስምሪት ሁኔታ  

ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት በጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት መስፋፋት እና የ መካከለኛና 

ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ኢንቨስትመንት መጨመር አዳዲስ የ ስራ ዕድሎች ተፈጥረዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት በጥቃቅንና 

አነ ስተኛ ተቋማት ልማት ብቻ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎ ች ጊዜያዊና (0.5 ሚሊዮን) ቋሚ (0.72 ሚሊዮን) 

የ ሥራ ዕድሎች ለመፍጠር ተችሏል፡ ፡  መካከለኛና ከፍተኛ የ ግሉ ዘርፍ ኢንዱስትሪም በ2005 በጀት ዓመት ሰፋፊ 

ኢንቨስትመንት ለመሳብ የ በቃ ሲሆን በበጀት ዓመቱ ግንባታቸው ተጠናቅቆ ወደ ማምረት ደረጃ የ ተሸጋገ ሩ ፕሮጀክቶች 

በበጀት ዓመቱ ለሥራ ዕድል መስፋፋት ከፍ ያለ አስተዋፅ ኦ አበርክተዋል፡ ፡   በተመሳሳይ ሁኔታ በበጀት ዓመቱ 

በመንግሥት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለ1.1 ሚሊዮን  ዜጎ ች የ ሥራ ዕድል ለመፍጠር ታቅዶ 797,995 (72.5%) የ ሥራ 

ዕድል ተፈጥሯል፡ ፡  ይህም በመንግሥት እየ ተካሄዱ ያሉ መጠነ  ሰፊ የ መሠረተ-ልማት እና የ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች 

አፈጻጸም ውጤት የ ተመዘገ በበት መሆኑን ያሳያል፡ ፡  እንዲሁም በአገ ልግሎት ዘርፉ የ ሆቴሎች ኢንቨስትመንት፣  የ ሪል 

ስቴትና መኖሪያ ቤቶች ግንባታና በመንግስትና በግል እየ ተካሄዱ ያሉ የ ትምህርት፣  የ ጤናና መሠረተ ልማት አገ ልግሎቶች 

ግንባታ በበጀት ዓመቱ በሰፊው ተግባራዊ በመደረጉ የ ስራ ዕድሎችን ከመፍጠር አንጻር አስተዋጽኦ አድርገ ዋል፡ ፡  በዚህም 

ሳቢያ የ ከተሞች የ ሥራ አጥነ ት መጣኔው የ መቀነ ስ አዝማሚያ እያሳየ  ሲሆን በ2002 በጀት ዓመት ከነ በረበት 18.9 

በመቶ በ2004 ወደ 17.5 በመቶ ዝቅ ብሏል፡ ፡  በአጠቃላይ እየ ተመዘገ በ ያለው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት የ ሥራ ዕድል 

እየ ፈጠረ ዜጎ ችን ተጠቃሚ እያደረገ  ያለ እንደሆነ  መረጃዎቹ ያረጋግጣሉ፡ ፡  ሆኖም ተከማችቶ የ ቆየ ው የ ሥራ አጥ ዜጋ 

ብዛት እና ወደ ሥራ ሥምሪት ገ በያ የ ሚቀላቀለው አዲስ የ ሰው ኃይል ከፍተኛ መጠን ያለው በመሆኑ የ ሥራ አጥነ ት ችግሩ 

አሁንም ከፍተኛ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም የ ኢኮኖሚ ዕድገ ቱ ከዚህም በላይ የ ሥራ ዕድል የ ሚፈጥር እንዲሆን ለማድረግ በየ ዘርፉ 

የ ተቀየ ሱትን ፕሮግራሞች በላቀ ብቃት ተግባራዊ ማድረግ አሁንም ልዩ ትኩረት የ ሚጠይቅ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  
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1.3  የ ኑሮ ደህንነ ትና የ ድህነ ት ሁኔታ 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ አንዱና ዋናው ግብ መሠረተ ሰፊ፣  ፈጣንና ቀጣይነ ት ያለው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት 

በማስመዝገ ብ ድህነ ትን መቀነ ስ ነ ው፡ ፡  ስለዚህም ባለፉት ዓመታት የ ተመዘገ በው ዕድገ ት በህብረተሰቡ ኑሮ ላይ 

ያስከተለውን ለውጥ መዳሰስ አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  የ እስካሁን የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት እና ማህበራዊ ልማት ውጤቶች ፍትሃዊና 

ህዝቡንም በየ ደረጃው ተጠቃሚ ያደረጉ ናቸው፡ ፡  ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታትም ሆነ  ከዚያ በፊት ባሉት ዓመታት 

ከፍተኛ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ውጤቶች ተመዝግበዋል፡ ፡  በዚህም የ ዜጎ ችን የ ገ ቢ አቅም ለማሳደግ፣  የ ሥራ አጥነ ትንና 

የ ዜጎ ችን የ ኑሮ ደህንነ ት ለማሻሻል ተችሏል፡ ፡  የ ኢኮኖሚ ዕድገ ቱ በኑሮ ደህንነ ትና በድህነ ት ሁኔታ ላይ ያስገ ኘው 

ውጤት በሁለት መልኩ የ ሚገ ለጽ ነ ው፡ ፡  የ መጀመሪያው በገ ቢ አቅም (income Poverty) የ ሚለካ ሲሆን ሁለተኛው 

ደግሞ ገ ንዘብ ነ ክ ባልሆኑ አገ ልግሎቶች (non income poverty) መልክ የ ሚገ ለጽ ነ ው፡ ፡  በዚህ ክፍል 

በሁለቱም ገ ጽታዎች የ ተገ ኘው ውጤት ባጭሩ ለማየ ት ተሞክሯል፡ ፡    

 

ከድህነ ት ወለል በታች የ ሚገ ኘውን የ ህዝብ ቁጥር ለመቀነ ስ ድህነ ት ተኮር ፖሊሲዎችና ስትራተጂዎች በመቅረጽ እና 

በመተግበር ከፍተኛ ጥረት እየ ተደረገ  ሲሆን በተለይ በከተሞች አካባቢ ከሥራ አጥነ ት ጋር ተያይዞ የ ሚከሰት የ ድህነ ት 

ሁኔታን ለመቀነ ስ ህብረተሰቡን በማደራጀት በተለያዩ አነ ስተኛ እና ጥቃቅን የ ሥራ ዘርፎች እንዲሰማሩ በማድረግ እና 

የ ተቀናጁ የ ልማት ፕሮግራሞችን በመተግበር አዳዲስ የ ሥራ ዕድሎች ለመፍጠር ተችሏል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ ድህነ ትን 

ለመቀነ ስ እና አጠቃላይ ኢኮኖሚውን በማሳደግ ረገ ድ ከፍተኛ አስተዋጸኦ በሚያደርጉ ዘርፎች ላይ ኢንቨስትመንቶችን 

በማካሄድ የ ድህነ ት ቅነ ሳ ዘመቻው አበረታች ውጤት አስመዝግቧል፡ ፡  መካከለኛና ከፍተኛ የ ግሉ ዘርፍ ኢንዱስትሪም 

በ2005 በጀት ዓመት ሰፋፊ ኢንቨስትመንት ለመሳብ የ በቃ ሲሆን አንዳንዶቹም በበጀት ዓመቱ ግንባታቸው ተጠናቅቆ ወደ 

ማምረት ደረጃ በመሸጋገ ራቸው በበጀት ዓመቱ ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ ዕድገ ቱ እና ለሥራ ዕድል መስፋፋት ከፍ ያለ 

አስተዋፅ ኦ አበርክተዋል፡ ፡  የ ገ ጠሩን ህብረተሰብ የ ድህነ ት ሁኔታ ለማሻሻል ምርታማነ ቱን የ ሚያሳድጉ የ ግብርና 

ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት ተግባራዊ በማድረግ እና የ ግብርና ግብአት አቅርቦት በማሻሻል፣  እንዲሁም የ ተፈጥሮ ሀብት 

ጥበቃና ልማት በማካሄድና አዳዲስ የ ግብርና ቴክኖሎጂዎችን በማላመድ አርሶ/አርብቶ አደሩን በቀጥታ ተጠቃሚ ያደረገ  

ተግባር ተከናውኗል፡ ፡   

 

በመሆኑም የ ዜጎ ች የ ነ ፍስ ወከፍ ገ ቢ (በጊዜው የ ገ በያ ዋጋ) በ2004 ከነ በረበት 510 የ አሜሪካን ዶለር በ2005 

የ በጀት ዓመት ወደ 550 የ አሜሪካን ዶላር አድጓል፡ ፡  የ ማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ በ2003 በጀት አመት ባወጣው 

የ ቤተሰብ ገ ቢ እና የ ፍጆታ ወጪ ጥናት መሠረት በተደረገ  ትንተና  በ2003 ከድህነ ት ወለል በታች የ ሚገ ኘው ህዝብ 

29.6 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን ይህ አሃዝ በ2005 የ በጀት ዓመት የ ድህነ ት ኢላስቲሲቲ እና ጊዜ ከተል የ ድህነ ት 

አካሄድ መሰረት በተሰላው ስሌት የ ድህነ ት ሁኔታው  ወደ 26 በመቶ ዝቅ እንዳለ ይገ መታል፡ ፡  የ ተሰራው ትንታኔ 

በ2005 በጀት ዓመት በተመዘገ በው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ሳቢያ ብቻ ከአንድ ሚልዮን ዜጎ ች በላይ ከድህነ ት ወጥተው የ ኑሮ 

ደረጃቸውን ማሻሻላቸውን ያመላክታል፡ ፡  በተመሳሳይ በ2007 በጀት ዓመት ከምግብ ድህነ ት ወለል በታች የ ሚገ ኘውን 

ህዝብ  ወደ 21.2 በመቶ ለማውረድ ግብ የ ተጣለ ሲሆን በዚሁ መሰረት ይኸው አሃዝ በ1997 ከነ በረበት 37.8 

በመቶ በ2003 በጀት ዓመት ወደ 33.6 በመቶ ዝቅ ብሏል፡ ፡   ይህ አሃዝ በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 31.8 

በመቶ ዝቅ እንዳለ ተገ ምቷል፡ ፡  በቤተሰብ ገ ቢ እና የ ፍጆታ ወጪ ጥናቱ መሠረት በገ ጠር የ ድህነ ት ሁኔታ የ መቀነ ስ 

አዝማሚያ በማሳየ ት በ1997 ከነ በረበት 39.3 በመቶ በ2003 ወደ 30.4 የ ቀነ ሰ ሲሆን የ 2005 በጀት ዓመት 

ግምት እንደሚያሳየ ው ወደ 26.8 በመቶ ቀንሷል፡ ፡  በተመሳሳይ በከተማ የ ድህነ ት ሁኔታ በ1997 ከነ በረበት 35.1 

በመቶ በ2003 ወደ 25.1 በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን ይህ አሀዝ በ2005 ወደ 22 በመቶ ዝቅ እንዳለ ይገ መታል፡ ፡  

በአጠቃላይ ድህነ ትን በመቀነ ስ ረገ ድ የ እስካሁኑ አፈጻፀም በ2007 ሊደረስበት የ ተጣለውን የ 22.2 በመቶ የ ድህነ ት 

መጣኔ ግብ ላይ ለመድረስ የ ሚቻል መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  በተጨማሪም የ እስካሁኑ አፈጻጸም በ2007 ድህነ ትን በግማሽ 

ለመቀነ ስ የ ተያዘውን ግብ ለማሳካት የ ተጀመረውን ፈጣንና መሰረተ ሰፊ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ማስቀጠል ወሳኝ መሆኑን 

ያሳያል፡ ፡  

 

ሁለተኛው የ ኑሮ ደህንነ ት ገ ጽታው ገ ንዘብ ነ ክ ባልሆኑ አገ ልግሎቶች የ ሚገ ለጸው ነ ው፡ ፡  ከዚህም አንጻር ትርጉም ያለው 

የ ኑሮ ደህንነ ት መሻሻል ታይቷል፡ ፡  በጤናው ዘርፍ አዳዲስ የ ጤና ተቋማትን በመገ ንባት እና ነ ባር የ ጤና ተቋማትን 

በማሻሻል እንዲሁም በዘርፉ የ ተሰማሩ የ ጤና ባለሙያዎችን ቁጥር በማሳደግ አበረታች ለውጥ ተመዝግቧል፡ ፡  በ2005 

የ መሰረታዊ የ ጤና አገ ልግሎት ሽፋን 93 በመቶ የ ደረሰ ሲሆን በህጻናትና በእናቶች ጤና መሻሻል ታይቷል፡ ፡  በተለይ 
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በህጻናት ጤና ረገ ድ ሀገ ራችን የ ህጻናትን ሞት በሁለት ሦስተኛ ለመቀነ ስ በምዕተ ዓመቱ የ ልማት ዓላማ የ ተቀመጠውን 

ግብ ጊዜው ከመድረሱ ከሁለት ዓመታት በላይ ቀድማ ማሳካቷን የ ተባበሩት መንግስታት አረጋግጧል1፡ ፡   

 

በተመሳሳይ ሁኔታ በትምህርት ዘርፍ በተደረገ ው ኢንቨስትመንት አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን በገ ጠር በስፋት በመገ ንባትና 

በከተሞች አካባቢ ነ ባር የ ትምህርት ተቋማትን በማስፋፋት እንዲሁም የ ሁለተኛ እና የ ከፍተኛ ደረጃ የ ትምህርት ተቋማትን 

በመገ ንባት ከገ ቢ ጋር ያልተያያዘ ድህነ ትን በመቀነ ስ ረገ ድ ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል፡ ፡  የ አንደኛ ደረጃ (1-8) 

ትምህርት የ አማራጭ መሠረታዊ ትምህርትን ጨምሮ ጥቅል ተሳትፎ መጣኔ በ2005 በጀት ዓመት 95.4 በመቶ የ ደረሰ 

ሲሆን በዚህም ከ17.3 ሚልዮን በላይ ህጻናት በትምህርት ገ በታ ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  በተጨማሪም ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ 

ዓመታት በሌሎች ዘርፎች ማለትም በመንገ ድ፣  በመጠጥ ውሀ፣  በቴሌኮም፣  በኤሌክትሪክ አቅርቦት ረገ ድ የ ተመዘገ ቡ 

አበረታች ውጤቶች ድህነ ትን ለመቀነ ስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርገ ዋል፡ ፡  በመንገ ድ ክረምት ከበጋ ወደሚያስኬደው መንገ ድ 

ለመድረስ የ ሚወስደው አማካይ ጊዜ ወደ 2.1 ወርዷል፡ ፡  የ መጠጥ ውሃ ሽፋንም ወደ 68.5 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  

የ ኤሌክትሪክ አቅርቦት ሽፋን 56 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

 

በአጠቃላይ እስካሁን የ ተመዘገ ቡ የ ልማት ውጤቶች ህዝቡን በየ ደረጃው ተጠቃሚ በማድረግ ድህነ ትን ለመቀነ ስ 

አስችለዋል፡ ፡  ሆኖም በሀገ ሪቱ ያለው የ ድህነ ት ደረጃ ስር የ ሰደደ በመሆኑ ችግሩን በመሰረቱ ለመቅረፍ በኢኮኖሚ 

ዕድገ ትና በማህበራዊ ልማት እየ ተመዘገ ቡ ያሉ ውጤቶችን ቀጣይነ ት የ ሚያረጋግጡ የ ልማት ሥራዎች ተጠናክረው መቀጠል 

ይኖርባቸዋል፡ ፡  

1.4  የ ዋጋ ሁኔታ  

ከዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓላማዎች መካከል ቀጣይነ ት ያለው ዕድገ ት በማስመዝገ ብ ሒደት የ ተረጋጋ የ ማክሮ 

ኢኮኖሚና የ ዋጋ ሁኔታ መፍጠር አንዱ ነ ው፡ ፡  ሆኖም በተለይ በመጀመሪያዎቹ ሁለት የ እቅዱ ዓመታት የ ዋጋ ንረት 

በኢኮኖሚው ውስጥ ፈታኝ ክስተት የ ነ በረ ሲሆን ድህነ ትን የ መቀነ ስ እና ኢንቨስትመንትን የ ማስፋፋት ጥረቱ ላይ አሉታዊ 

ተፅ ዕኖ አሳድሯል፡ ፡  ረዘም ያለ ጊዜ የ ዋጋ ንረት በሚያሳየ ው የ አገ ር አቀፍ የ 12 ወራት ተንከባላይ አማካይ አጠቃላይ 

የ ዋጋ ንረት ስሌት መሰረት አጠቃላይ የ ዋጋ ንረት በሰኔ ወር 2003 እና 2004 እንደቅደም ተከተላቸው 18 እና 

33.7 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡   በተለይም በ2004 የ ዋጋ ንረት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሶ እንደነ በረ መገ ንዘብ 

ይቻላል፡ ፡  ይህን ሁኔታ ለመቀየ ር በ2003 እና በ2004 የ ተጀመሩ የ ማሻሻያ እርምጃዎች በ2005ም ተጠናክረው 

እንዲቀጥሉ ተደርጓል፡ ፡  በዚህም በ2005 በጀት ዓመት አማካይ አጠቃላይ የ ዋጋ ንረት ወደ 13.5 በመቶ ለማውረድ 

ተችሏል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ወርሃዊው የ ዋጋ ዕድገ ት ወደ ነ ጠላ አሃዝ ለማውረድ የ ተቻለ ሲሆን የ ሰኔ ወር 

2005 አጠቃላይ የ ዋጋ ንረት 7.4 በመቶ ደርሷል፡ ፡  ይህም በ2003 ሰኔ ወር ከነ በረው 40.6 በመቶ እና 

በ2004 ሰኔ ወር ከነ በረው 20.8 በመቶ ወርሃዊ የ ዋጋ ንረት ጋር ሲነ ፃ ፀር በእጅጉ ዝቅ ያለ መሆኑ መገ ንዘብ 

ይቻላል፡ ፡  

 

ሠንጠረዥ 3. የ አጠቃላይ የ ዋጋ ዕድገ ት ሁኔታ በመቶኛ 

አመልካች የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 
አፈጻጸም 

የ 12 ወራት ተንከባላይ አማካይ የ ዋጋ ዕድገ ት በሰኔ ወር  18.0 33.7 13.5 

የ ተመሳሳይ ወራት የ ሸማቾች ዋጋ ዕድገ ት በሰኔ ወር 40.6 20.8 7.4 

ምንጭ፡ - የ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ 

በ2005 በጀት ዓመት የ ዋጋ ንረት ለኢኮኖሚ አፈጻጸሙ ዋና ስጋት ሆኖ እንዳይቀጥል ተገ ቢውን ትኩረት በመስጠት 

የ ፖሊሲና አስተዳደራዊ ማሻሻያዎችን ተደርጓል፡ ፡  ከእነ ዚህ ውስጥ ጥብቅ የ ገ ንዘብና የ ፊስካል ፖሊሲ በሥራ ላይ ማዋል፣  

የ መንግስት የ በጀት ጉድለትና አሸፋፈኑ የ ዋጋ ንረት በማያባብስ መልኩ እንዲሆን ማድረግ ይገ ኙበታል፡ ፡   እንዲሁም 

የ ንግድ ሥርዓቱን ዘመናዊና ቀልጣፋ ለማድረግ እንዲቻል ቀደም ሲል የ ወጣው የ ንግድ ህግ ተጠናክሮ ተግባራዊ እንዲሆን 

አድርጓል፡ ፡  በተጨማሪም የ መሠረታዊ ሸቀጦች (ስኳር፣  ዘይትና ስንዴ) አቅርቦት በተመጣጣኝ ዋጋ እንዲጨምርና መሠረታዊ 

የ አገ ር ውስጥ የ ምርት አቅምም ከፍ እንዲል ተደርጓል፡ ፡  እነ ዚህ ማሻሻያዎች ከአንዳንድ ሸቀጦች የ ዓለም ገ በያ የ ዋጋ 

መቀነ ስ ጋር ተደምረው በ2005 በጀት ዓመት በአገ ራችን የ ዋጋ ሁኔታው እንዲረጋጋ አስችሏል፡ ፡  ዘላቂውና አስተማማኙ 

                                                             
1
 UNICEF ;  Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (IGME).  
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መፍትሄ ግን አሁንም የ ግብርና ምርታማነ ት ማሳደግ፣  የ ማኑፋክቸሪንግ ምርቶች ማስፋፋት እና በዚህም ሂደት ሰፋፊ የ ሥራ 

ዕድሎች መፍጠር እንደሆነ  ተደጋግሞ የ ተሰመረበት ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

1.5 የ ፊስካል ፖሊሲና የ መንግሥት ፋይናንስ አፈጻጸም  

ባለፉት ሶስት ዓመታት ተፈፃሚ የ ሆነ ው የ ፊስካል ፖሊሲ ያሉትን የ ታክስ ፖሊሲዎች በውጤታማነ ት በማስተዳደር የ ታክስ 

ገ ቢን ማሳደግ እና የ ወጪ አመዳደብ በካፒታል ኢንቨስትመንት እና ድህነ ትን በመዋጋት ረገ ድ ቁልፍ በሆኑ ዘርፎች ላይ 

እንዲያተኩር ማድረግ የ ሚል ነ ው፡ ፡  የ ፊስካል ፖሊሲው ዓላማም የ ወጪ በጀትን በሂደት በሀገ ር ውስጥ ገ ቢ በመሸፈንና 

የ በጀት ጉድለት ዝቅተኛ እንዲሆን በማድረግ ለዘላቂ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ምቹ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ማስፈን ነ ው፡ ፡  

በዚሁ መሰረት በበጀት ዓመታቱ በሥራ ላይ ያለውን የ ታክስ ፖሊሲ አስተዳደር ስርዓቱን ይበልጥ በማሻሻል የ ሀገ ር ውስጥ 

ገ ቢን በማሳደግና ለልማት የ ሚያስፈልገ ውን ፋይናንስ በውስጥ አቅም ለመሸፈን እየ ተደረገ  ያለውን ጥረት በማስቀጠል 

ረገ ድ አበረታች ውጤት የ ተመዘገ በባቸው ዓመታት ናቸው፡ ፡  አጠቃላይ የ መንግስት ወጪ በአብዛኛው ዕድገ ትን በሚያፋጥኑና 

ድህነ ትን በሚቀንሱ ዘርፎች ላይ የ ዋለ ሲሆን በበጀት ዓመታቱ የ በጀት ጉድለት በዕድገ ትና ትንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ 

እንደተመለከተው ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው ከ3 በመቶ እንዳይበልጥ በማድረግ ጥብቅ የ ፊስካል ፖሊሲ ተግባራዊ ተደርጓል፡ ፡   

1.5.1 ጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ 

ባለፉት ሶስት የ እቅድ ዓመታት የ መንግስት ጠቅላላ ገ ቢ (የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢና ዕርዳታ) በአማካይ በየ ዓመቱ ብር 113  

ቢሊዮን ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡  በ2005 በጀት አመት የ መንግስት ገ ቢ ዕርዳታን ጨምሮ ብር 137 ቢሊዮን የ ደረሰ ሲሆን 

ለዓመቱ በዕቅድ ከተያዘው የ 16 በመቶ ብልጫ አለው (ሠንጠረዥ 4)፡ ፡  የ 2005 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም በ2004 

በጀት ዓመት የ መንግስት ገ ቢ ጋር ሲነ ጻፀር በ18.6 በመቶ ከፍ የ ሚል ሲሆን ከ2003 አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር ደግሞ 

በ60 በመቶ ያህል የ ላቀ ነ ው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ከታክስ ምንጭ የ ተሰበሰበው ገ ቢ ከጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ 

ውስጥ 78 በመቶ ድርሻ የ ሚይዝ ሲሆን ይህም በ2003 ከተመዘገ በው የ 69 በመቶ ድርሻና በ2004 ከተመዘገ በው የ 70 

በመቶ ድርሻ ጋር ሲነ ፃ ፀር እጅግ ከፍ ያለ ነ ው፡ ፡  ይህም የ መንግስት ገ ቢ በአብዛኛው በታክስ ላይ እየ ተመሰረተ 

መምጣቱን ያሳያል፡ ፡   

ሀ.  የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ 

ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ባለፉት ሶስት ዓመታት 2005 በጀት ዓመትን ጨምሮ በአማካይ በየ ዓመቱ ብር 99.8 

ቢሊዮን ተሰብስቧል፡ ፡  ጠቅላላ የ አገ ር ውስጥ ገ ቢ በ2005 ወደ ብር 127.4 ቢሊዮን ብር ደርሷል፡ ፡   አፈጻጸሙ 

ከ2004 አፈጻፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር በ20 በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን፣  ከ2003 ክንውን ጋር ሲወዳደር ደግሞ በ79.5 

በመቶ ይልቃል::  የ አገ ር ውስጥ ገ ቢ ከጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ ያለው ድርሻ በ2003 በጀት ዓመት 81 በመቶ እና 

በ2004 89 በመቶ እንዲሁም በ2005 ወደ 90 በመቶ ነ ው፡ ፡   የ ባለፉት ሦስት ዓመታት የ አገ ር ውስጥ ገ ቢ 

አፈፃ ፀም ዕድገ ት ከማሳየ ት ባሻገ ር ከጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ ያለው ድርሻ እየ ተሻሻለ የ መጣ መሆኑንና የ መንግስት ገ ቢ 

ከጊዜ ወደ ጊዜ በራስ አቅም ላይ እየ ተመሰረተ መምጣቱ ይጠቁማል፡ ፡  

 

ሠንጠረዥ 4. ጠቅላላ  የ መንግስት ገ ቢ፣  ወጪ፣  የ ወጪ አሸፋፈን  (በሚሊዮን  ብር ) 

 አመልካቾች 

2003 

 2004 

2005 ከ2003-
2005 አማካይ 
አፈጻፀም  

የ 2007 
ግብ ዕቅድ አፈጻጸም 

አፈጻጸም 
በመቶኛ 

ጠቅላላ ገ ቢ ዕርዳታን ጨምሮ 85611 115659 118281 137192 116 112821 173,040 

ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ 69120 102864 94119 124077 132 98687 145,299 

የ ታክስ ገ ቢ 58981 85740 81228 107010 132 83910 127,212 

ታክስ ያልሆኑ ገ ቢዎች 10139 17124 - 17067 

 
14777 18,087 

የ ውጭ  ዕርዳታ 16491 12795 24162 13115 54 14134 27,741 

ጠቅላላ ወጪ 93831 124417 130187 153929 118 124059 201,146 

መደበኛ ወጪ 40535 51445 54383 62746 115 51575 78,924 

   የ ካፒታል ወጪ 53297 72971 75804 91183 120 72484 122,222 

የ ድህነ ት ተኮር ዘርፍ ወጪ 62378 87568 91131 107779 118 85908 146,837 

የ በጀት ጉድለት የ ውጭ ዕርዳታን ጨምሮ -8220 -8758 -11906 -16736 141 -11238 -28,106 

የ በጀት ጉድለት  አሸፋፈን 8220 8758 11906 16736 141 11238 28106 

ከውጭ ብድር (የ ተጣራ) 7798 6530 4974 16846 339 10391 5220 

ከአገ ር ውስጥ ብድር (የ ተጣራ) 111 3793 6932 1764 25 1889 22886 

file:///F:/Users/tterefe/AppData/Roaming/Mark/Desktop/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Downloads/Final%20Draft%20of%20APR%20Amharic(July%2026,%202012).doc%23_Toc331080602
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ከፕራይቬታይዜሽን ገ ቢ 1458 2763.9 - 1200 - 1807.3 - 

ምንጭ፡ - የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ለ. የ ታክስ ገ ቢ 

በሶስቱ የ ዕቅድ ዓመታት ከታክስ ገ ቢ በአማካይ በየ ዓመቱ ብር 83.9 ቢሊዮን የ ተሰበሰበ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት 

ብር107 ቢሊዮን ተሰብስቧል፡ ፡  ይህም የ 2005 በጀት ዓመት አፈጻጸም ለበጀት አመቱ ከተያዘው ዕቅድ የ 32 በመቶ 

እና ከ2004 አፈፃ ጸም የ 24.8 በመቶ (የ ብር 21.2 ቢሊዮን ጭማሪ) ብልጫ ነ በረው፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት 

የ ታክስ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በአማካይ 11.6 በመቶ ሆኗል፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት 

የ ተመዘገ በው የ ታክስ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ 12.5 በመቶ ያህል ደርሷል፡ ፡  በ2003 እና 

በ2004 ይህ ድርሻ 11.7 በመቶ እና 11.6 በመቶ እንደቅደም ተከተሉ እንደነ በረ ይታወሳል፡ ፡   
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 ስዕል  2.  የ 2005 በጀት ዓመት የ ሀገ ር  ወስጥ ገ ቢና  የ ታክስ  ገ ቢ ከጠቅላላ  የ መንግስት ገ ቢ ያላቸው  

 ድርሻ  በመቶኛ 

 

2003-2005 አማ ካይ 2005

74.4 78

13.1 12.4
12.5 9.6

ታ ክስ ገቢ ታ ክስ ያል ሆ ኑ ገቢዎ ች የውጭ ዕር ዳታ

 

 ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

የ ታክስ ገ ቢ አሰባሰብ አገ ራዊ ስርጭት እንደሚያመለክተው ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት በየ ዓመቱ በአማካይ በፌደራል 

መንግስት ብር 67.3 ቢልዮን የ ተሰበሰበ ሲሆን ይህም በተመሳሳይ ወቅት በአጠቃላይ መንግስት ከተሰበሰበው ብር 

83.9 ቢልዮን የ ታክስ ገ ቢ ውስጥ 80 በመቶውን ድርሻ ይወስዳል፡ ፡  የ ተረፈው 20 በመቶ ወይም ብር 17 ቢሊዮን 

በክልል መንግስታት በታክስ መልክ የ ተሰበሰበ ነ ው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ፌደራል መንግስት የ ታክስ ገ ቢ ብር 83 

ቢልዮን የ ነ በረ ሲሆን ይህም ከአጠቃላይ የ ታክስ ገ ቢ ውስጥ 78 በመቶ ድርሻ ይወስዳል፡ ፡  በተመሳሳይ በበጀት ዓመቱ 

የ ክልሎች የ ታክስ ገ ቢ ከአጠቃላይ መንግስት የ ታክስ ገ ቢ ያለው ድርሻ ወደ 22 በመቶ በመጨመር ብር 24 ቢልዮን 

ደርሷል፡ ፡   

 

ሠንጠረዥ 5. ጠቅላላ  የ መንግስት ገ ቢ፣  ወጪና  የ ወጪ አሸፋፈን  ከጠ/የ ሀገ ር  ውስጥ ምርት በጊዜው የ ገ በያ  ዋጋ ያላቸው ድርሻ  በመቶኛ 

 

አመልካቾች 2003 2004 

2005 2003-2005 

አማካይ 
አፈጻጸም 

የ 2007 
ግብ ዕቅድ አፈጻጸም 

አፈጻጸም 
በመቶኛ 

ጠቅላላ ገ ቢ ዕ ርዳታን ጨምሮ 16.9 15.7 19.2 16.1 83.9 16.2 20.4 

ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ 13.7 14 15.3 14.6 95.4 14.1 17.1 

የ ታክስ ገ ቢ 11.7 11.6 13.2 12.5 94.7 11.9 15 

ታክስ ያልሆኑ ገ ቢዎች 2.0 2.3 2.1 2.0 95.2 2.1 2.1 

የ ውጭ  ዕ ርዳታ 3.3 1.7 3.9 1.5 38.5 2.1 3.3 

ጠቅላላ ወጪ 18.5 16.9 21.1 18.1 85.8 17.8 23.7 

መደበኛ ወጪ 8.0 7.0 8.8 7.4 84.1 7.4 9.3 

  የ ካፒታል ወጪ 10.5 9.9 12.3 10.7 87.0 10.4 14.4 

የ ድህነ ት ተኮር ዘርፍ ወጪ 12.3 11.9 14.8 12.7 83.1 12.2 17.3 

የ በጀት ጉድለት የ ውጭ ዕ ርዳታን ጨምሮ -1.6 -1.2 -1.9 -2.0 105.2 -1.6 -3.3 

የ በጀት ጉድለት  አሸፋፈን 1.6 1.2 1.9 2.0 105.2 1.6 3.3 

ከውጭ ብድር (የ ተጣራ) 1.5 0.9 0.8 2.0 250.0 1.4 0.6 

ከአገ ር ውስጥ ብድር (የ ተጣራ) 0.0 0.5 1.1 0.2 18.2 0.2 2.7 

ከፕራይቬታይዜሽን ገ ቢ 0.3 0.4   0.1 0.0 0.3 - 

ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ከፌደራል መንግስት የ ታክስ ገ ቢ ውስጥ ከፍተኛውን ድርሻ የ ሚወስደው የ ኢምፖርት ቀረጥና ተያያዥ ታክሶች ሲሆን ባለፉት 

ሶስት ዓመት ከዘርፉ በአማካይ በየ ዓመቱ ብር 31.6 ቢልዮን ተገ ኝቷል፡ ፡  ይህም ካጠቃላይ የ ፌደራል የ ታክስ ገ ቢ 47 

በመቶ ድርሻ ከጠቅላላ መንግስት የ ታክስ ገ ቢ ደግሞ 38 በመቶ ድርሻ ይወስዳል፡ ፡  በተመሳሳይ የ ኢምፖርት ቀረጥ እና 
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ተያያዥ ግብር ገ ቢ በ2005 በጀት ዓመት ብር 38.2 ቢሊዮን የ ደረሰ ሲሆን ይህም ከአጠቃላይ መንግስት የ ታክስ ገ ቢ 

36 በመቶ ድርሻ አለው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ሀገ ር ውስጥ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች እንዲሁም የ ገ ቢ እና የ ንግድ 

ትርፍ ግብር ብር 24.5 ቢልዮን እና ብር 20.3 ቢልዮን እንደ ቅደም ተከተሉ በመሰብሰብ የ ሁለተኛ እና ሶስተኛ 

ደረጃ ይይዛሉ፡ ፡  

ሠንጠረዥ 6. ጠቅላላ  የ ፌደራል መንግስት ገ ቢ (በሚሊዮን  ብር ) 

 

  2003 2004 2005 

2003-

2005 

አማካይ 

 የ ታክስ ገ ቢ 48737 70000 82972 67236 

የ ገ ቢ እና የ ንግድ ትርፍ ግብር 12045 18561 20270 16959 

የ ሀገ ር ውስጥ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች 12966 18539 24524 18676 

የ ኢምፖርት ቀረጥ እና ተያያዥ ታክሶች 23726 32900 38177 31601 

 ታክስ ያልሆኑ ገ ቢዎች 7638 9161 12247 9682 

ጠቅላላ ገ ቢ 56374 79161 95218 76918 

የ ውጭ  ዕ ርዳታ 16491 21320 13115 16975 

ጠቅላላ ገ ቢ እርዳታ ጨምሮ 72866 100481 108333 93893 

ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

የ ክልሎች የ ገ ቢ ሁኔታ በተመለከተ የ ገ ቢ እና የ ንግድ ትርፍ ታክስ ከፍተኛውን ድርሻ የ ሚወስድ ሲሆን ባለፉት ሶስት 

ዓመታት ከዘርፉ በአማካይ ብር 10.7 ቢሊዮን ተሰብስቧል፡ ፡  ይህም ከክልል መንግስታት የ ታክስ ገ ቢ 64.4 በመቶውን 

ሲወስድ ከአጠቃላይ የ ክልሎች ገ ቢ 52.1 በመቶ ድርሻ ይወስዳል፡ ፡  በአንጻሩ ደግሞ ከከተማ መሬት የ ሊዝ ግብር እና 

ከገ ጠር መሬት የ አገ ልግሎት ግብር የ ሚሰበሰበው ገ ቢ እጅግ አነ ስተኛ ነ ው፡ ፡  

ሠንጠረዥ 7. ጠቅላላ  የ ክልል መንግስት ገ ቢ (በሚሊዮን  ብር ) 

 

  2003 2004 2005 
2003-2005 

አማካይ  

የ ታክስ  ገ ቢ 10249.8 15659.3 24038.7 16649.2 

የ ገ ቢ እና የ ንግድ ትርፍ ግብር 6768.6 10334.5 15084.6 10729 

የ ገ ጠር መሬት አገ ልግሎት ግብር 316.6 320.2 341.0 326 

የ ከተማ መሬት ሊዝ ገ ቢ ግብር 423.9 660.3 696.9 594 

የ ሀገ ር ውስጥ ቀጥታ ያልሆኑ ታክሶች  2740.7 4344.2 7916.3 5000 

ታክስ ያልሆኑ ገ ቢዎች 2501.4 4472.7 4820.5 3932 

ጠቅላላ ገ ቢ  12751.2 20132.0 28859.2 20581 

ምንጭ፡ - የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ባጠቃላይ በ2005 የ በጀት አመት የ ተሰበሰበው የ ታክስ መጠን ከፍተኛ ቢሆንም ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት አንጻር 

ሲታይ ክንውኑ ከዕቅዱ በመጠኑ ዝቅ ያለ ነ ው፡ ፡  ይህም የ ታክስ ገ ቢው ዕድገ ት ከኢኮኖሚው ዕድገ ት ጋር በተመጣጣኝ 

ባለመጨመሩ ምክንያት እንደሆነ  ማየ ት ይቻላል፡ ፡  በተመሳሳይ በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ሊደረስበት ከታቀደው የ 15 በመቶ 

የ አጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ አንጻር ሲታይ ተጨማሪ የ ታክስ አስተዳደር ጥረት መደረግ እንዳለበት አመላካች 

ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም በተመሳሳይ የ ኢኮኖሚ ደረጃ ላይ ከሚገ ኙ ከሰሀራ በታች ያሉ የ አፍሪካ ሀገ ራት አማካይ አፈጻጸም 

ላይ ለመድረስም በታክስ አስተዳደርና አሰባሰብ ተጨማሪ ጥረት መደረግ እንዳለበት ያመለክታል፡ ፡  
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 ስዕል 3.  ከ2003-2005 በጀት ዓመት የ ፌደራልና የ ክልል መንግሥታት የ ታክስ ገ ቢ አሰባሰብ  

 

 

 

ምንጭ፡ - የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

ለታክስ ገ ቢው በየ አመቱ መሻሻል የ ታክስ አስተዳደር ስርዓቱን ለማጠናከር እየ ተወሰደ ያለው እርምጃ ዋና ተጠቃሽ 

ነ ው፡ ፡  የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ታክስ ገ ቢ ግቦችን ከማሳካት አንጻር አራት ዋና ዋና ተግባራት 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  እነ ሱም ዘመናዊ የ ታክስ መረጃ ሥርዓትን ማጠናከር፣  የ ደንበኞች ትምህርትና ግንኙነ ትን ማሳደግ፣  

የ ታክስ ህግን ማስከበር እና የ ታክስና ገ ቢዎች መዋቅር ተቋማዊ  አቅም ማሳደግ ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንጻር ባለፉት ሶስት 

የ ዕቅድ ዓመታት በርካታ ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  

1. የ ማስፈፀም አቅም ግንባታ  

የ ሰው ኃይል አቅርቦትና ልማት ለዘርፉ ዕድገ ት ወሳኝ ግብአት በመሆኑ በበጀት ዓመቱ የ ሰራተኞች ቅጥር በሰፊው 

ተከናዉኗል፡ ፡  በሌላ በኩል የ ሥልጠና ፍላጎ ት በመለየ ትና የ ተሻለ ልምድ ያላቸው አገ ሮችና ተቋማት እንዲሳተፉ በማድረግ 

አመራሮች እና ፈፃ ሚዎች የ ተለያዩ የ አጭርና የ ረዥም ጊዜ ሥልጠና እና ትምህርት እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  ከዚህም 

በተጨማሪ አመራሮች እና ፈፃ ሚዎች ዘርፉ ለኪራይ ሰብሳቢነ ት ያለውን ተጋላጭነ ት ተገ ንዝበው፤  በመልካም ሥነ -ምግባር 
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እና በተገ ቢው አመለካከት የ ታነ ፀ እንዲሆንና የ ተሰጠውን ኃላፊነ ት በብቃት እንዲወጣ በሥነ -ምግባርና በአመለካከት 

ግንባታ ዙሪያ ተከታታይ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርቶች ተስጥቷል፡ ፡  

የ ፌደራል እና የ ክልል የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓቶች የ ታጣጣሙ እንዲሆኑ ለማድረግ ለክልሎቸ አስፈላጊው ድጋፍ 

ተደርጓል፡ ፡  ከዚህም አንፃ ር የ አምስት ዓመቱን የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለማሳካት የ ሚያስፈልገ ውን ገ ቢ 

በብቃት ለመሰብሰብ፤  ጠንካራ፣  ዘመናዊ፣  ፍትሐዊና ወጥ የ ሆነ  የ ታክስ አስተዳደር ስርዓት ለመዘርጋት እንዲቻል በአገ ር 

አቀፍ ደረጃ የ ተጣጣመ የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  ከዚህም አንጻር በሰው ኃብት ስራ 

አመራር እና ልማት፣  በዘመናዊ የ መረጃ ቴክኖሎጂ ግንባታ፣  በግብር ከፋዮች ስልጠናና ትምህርት፣  በደንበኞች አገ ልግሎት 

እና ድጋፍ፣  በህግ ማስከበር እና ገ ቢ አሰባሰብ ተግባራት ላይ በማተኮር የ ታክስ አስተዳደሩን የ ማጣጣም ሥራ እየ ተሠራ 

ይገ ኛል፡ ፡   

2. ዘመናዊ የ ታክስ መረጃ ሥርዓት መገ ንባት  

የ ዚህ አላማ ግብ የ ታክስ መረጃ አስተዳደር ሥርዓትን በማሻሻል ዘመናዊ፣  ቀልጣፋና ወጪ ቆጣቢ የ ሆነ  መረጃ አቅርቦትና 

ቅብብሎሽን በማሳደግ ህገ  ወጥ ንግድን መቆጣጠርና መከላከል እንዲሁም ለግብር ከፋዩ ህብረተሰብ ግልፅ ና ቀልጣፋ 

አገ ልግሎት በመስጠት ኢኮኖሚው የ ሚያመነ ጨውን የ ታክስ ገ ቢ በወቅቱና በብቃት መሰብሰብ ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ታክስ 

መረጃ አስተዳደር ሥርዓትን ማሻሻል፤  ቀላልና ወጪ ቆጣቢ የ ሆነ  መረጃ አቅርቦትን እና ቅብብሎሽን ማሳደግ እንዲሁም 

የ መረጃ ቴክኖሎጂ አቅርቦትን ማሳደግና አጠቃቀምን ማስፋፋት የ ሚሉት በበጀት ዓመቱ ትኩረት የ ተሰጣቸው ዓበይት ጉዳዮች 

ናቸው፡ ፡  ዝርዝሩ እንደሚከተለው ቀርቧል፡ ፡  

ሀ) የ ታክስ መረጃ አስተዳደር ሥርዓትን ማሻሻል 

የ ግብር ከፋይ መለያ ቁጥርን በጣት አሻራ ስርዓት (Biometric TIN)፦ ከ2001 በጀት ዓመት ጀምሮ ዘመናዊ 

የ ግብር ከፋዮች መለያ ቁጥር አሰጣጥ ሥርዓት ለምቶ በአገ ር አቀፍ ደረጃ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  ይህንንም ተከትሎ የ ግብር 

ከፋይ መለያ ቁጥር አሰጣጥ በጣት አሻራ ላይ የ ተመሠረተ እንዲሆን ተደርጓል፡ ፡  በዚህ መሠረት በ2005 በጀት ዓመት 

በአገ ር አቀፍ ደረጃ በቀጥታ ምዝገ ባ እና በቀጥታ ባልሆነ  ምዝገ ባ 249,839 የ ጣት አሻራ ተሰብስቧል፡ ፡  እስካሁን 

ድረስም በድምሩ 2,264,750  ያህል የ ጣት አሻራ የ ተሰበሰበ ሲሆን ለ1,545,504 (68.24%) ያህሉ የ ግብር 

ከፋይ መለያ ካርድ ታትሟል፡ ፡  የ ጣት አሻራ የ መሰብሰብ ሥራው ከ2004 በጀት ዓመት ጀምሮ በመደበኝነ ት በግብር 

ሰብሳቢ ተቋማት በማስቀጠል የ ታክስ ማዕከላት (የ ፌዴራል እና የ ክልል) የ ግብር ከፋዮችን መረጃ በየ ጊዜው እንዲያድሱ 

ማድረግ፣  የ ግብር መለያ ቁጥር ሰርተፊኬት ማዘጋጀት እና መስጠት ተችሏል፡ ፡  ሆኖም የ ጣት አሻራ መሰብሰቢያ መሣሪያ 

በቂ አለመሆን በአሰባሰቡ ላይ ተፅ እኖ አሳድሯል፡ ፡    

 

የ ሽያጭ መመዝገ ቢያ መሣሪያ አቅርቦትንና አጠቃቀምን ማስፋፋት፦ ለ14 የ ሽያጭ መመዝገ ቢያ መሣሪያ አቅራቢዎች እና 7 

የ ፊስካል ፕሪንተር ሶፍትዌር አቅራቢዎች ዕውቅና ተሰጥቶ ድጋፍና ክትትል ሲደረግ የ ቆየ  ሲሆን፣  በ2005 በጀት ዓመት 

በአገ ር አቀፍ ደረጃ 20,883 ግብር ከፋዮች 22,362 መሣሪያዎችን ገ ዝተው ጥቅም ላይ አውለዋል፡ ፡  በአጠቃላይ 

ትግበራው ከተጀመረበት ከ2000 በጀት ዓመት እስከ 2005 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በአገ ር አቀፍ ደረጃ 

66,250 ግብር ከፋዮች 72,969 መሣሪያዎችን ጥቅም ላይ አውለዋል፡ ፡  
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ለ) የ መረጃ ቴክኖሎጂ አቅርቦትን ማሳደግና አጠቃቀምን ማስፋፋት 

 

በኤሌክትሮኒክ ግብርን ማሳወቅ ፦ የ ተቀናጀ የ መንግሥት የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓትን ከኤሌክትሮኒክ ግብር ማስታወቂያን 

ማሳወቅ (SIGTAS E-Filing Deployment) ጋር በማቀናጀት የ ከፍተኛ ግብር ከፋዮች በስራ ቦታቸው ሆነ ው 

ግብራቸውን ማሳወቅ የ ሚችሉበትን ስርዓት ከመዘርጋት ጋር በተያያዘ  በበጀት ዓመቱ ለ869 ግብር ከፋዮች አካውንት 

ተፈጥሮላችዋል፤  በሥርዓቱ ዙሪያ ሥልጠና ከተሰጣቸው 816 ግብር ከፋዮች ውስጥ 634 ግብር ከፋዮች አስፈላጊውን 

ፎርማሊቲ አሟልተው ሥርዓቱን በመጠቀም የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ግብር ከፋዮች ግብራቸውን ማሳወቅ ጀምረዋል፡ ፡   

የ ተቀናጀ የ መንግሥት የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓትን (SIGTAS) በብሔራዊ ክልላዊ መንግሥታት  ገ ቢ ሰብሳቢ ተቋማት 

ተግባራዊ ማድረግን፦ ለሁሉም የ ታክስ ዓይነ ቶች የ ተቀናጀ የ መንግሥት የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓት በሁሉም የ ባለስልጣኑ 

ነ ባር የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የ ተደረገ  ሲሆን፣  በክልሎች ገ ቢ ሰብሳቢ ተቋማት ተግባራዊ 

(SIGTAS Regional Deployment) ማድረግን በተመለከተ ደግሞ በኦሮሚያ (5 የ ታክስ መሰብሰቢያ 

ማዕከላት)፣  በደቡብ ብ/ብ/ህዝቦች (6 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት)፣  በአማራ (4 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት)፣  

በትግራይ (5 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት) እና በሐረሪ ህዝብ (1 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከል) ክልላዊ መንግስታት 

ገ ቢ ሰብሳቢ ተቋማት እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አነ ስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤቶች (10 የ ታክስ 

መሰብሰቢያ ማዕከላት) እና በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ገ ቢዎች (1 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከል) ከ2004 በጀት 

ዓመት ጀምሮ በአጠቃላይ በተመረጡ 32 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት ተግባራዊ ማድረግ ተጀምሯል፡ ፡  ይህንን ተግባር 

በ2005 በጀት ዓመትም ተጠናክሮ እንዲቀጥል በማድረግ በኦሮሚያ (4 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት)፣  በደቡብ 

ብ/ብ/ህ (13 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት)፣  በአማራ (27 የ ታክስ መሰብሰቢያ ማዕከላት) ክልላዊ መንግስታት ገ ቢ 

ሰብሳቢ ተቋማት እንዲሁም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አነ ስተኛ ግብር ከፋዮች ቅ/ጽ/ቤቶች (6 የ ታክስ 

መሰብሰቢያ ማዕከላት) ተግባራዊ ተደርጓል፡ ፡   

የ ኤሌክትሮኒክስ የ ተሽከርካሪ የ መንገ ድ መቆጣጠሪያ መሳሪያ ተከላና ትግበራ (Electronics Cargo 

Tracking)፦ ለጉምሩክ ትራንዚት ቁጥጥር የ ተጀመረውን የ ኤሌክትሮኒክስ የ ተሽከርካሪ የ መንገ ድ መቆጣጠሪያ መሳሪያ 

(Electronics Cargo Tracking) ስርዓት በሁሉም የ ትራንዚት መስመሮች ማስፋፋትን በተመለከተ ከአዲስ 

አበባ - ጅቡቲ - መቀሌ እና ኮምቦልቻ መስመሮች ላይ ስራ መጀመር በሚያስችል ደረጃ የ ተጠናቀቀ ሲሆን በ95 

ተሽከርካሪዎች ላይ የ ኤሌክትሮኒክ ካርጐ ትራኪንግ መሣሪያ አክሰሰሪዎች በመግጠም ከአዲስ አበባ ወደ ጅቡቲ የ ትራንዚት 

ኮሪደር የ ክትትል የሙከራ ስራ ተጀምሮ መረጃውን ወደ ባለስልጣን መ/ቤቱና ለትራንስፖርት ባለሥልጣን ሲስተም 

ማስተላለፍ ጀምሯል፡ ፡   

የ ኤሌክትሮኒክስ የ ዕቃ ፍተሻ መሣሪያ ተከላና ትግበራ (Scanning Machine)፦ የ ኤሌክትሮኒክስ የ ዕቃ ፍተሻ 

መሣሪያ ተከላ (Scanning Machine) በማካሄድ አካላዊ የ ዕቃ ፍተሻን በዘመናዊ በኤሌክትሮኒክስ መሣሪያ 

የ ተደገ ፈ ለማድረግ አራት ተንቀሳቃሽ ስካኒ ንግ ማሽን (mobile Cargo Scanning)፣  2 ቋሚ (Re-

locatable Cargo Scanning) ስካኒ ንግ ማሽን፣  አስራ አንድ የ አውሮኘላን ካርጎ  ስካኒ ንግ ማሽን፣  5 

የ ምድር ላይ ክብደት ሚዛን (Weight Bridge) ወደ አገ ር ውስጥ የ ገ ቡ ሲሆን፣  በ2004 በጀት ዓመት የ አስራ 

አንዱ የ አውሮኘላን ካርጎ  ስካኒ ንግ ማሽን ተከላ ተከናውኖ ሥራ እንዲጀምሩ ተደርጓል፡ ፡   

የ ጉምሩክ የ ዋጋ መረጃ ዳታ ቤዝ ስርዓት ልማትና ትግበራ፦  የ ኢትዮጵያ የ ጉምሩክ የ ዋጋ መረጃ ዳታ ቤዝ ሥርዓት 

(Ethiopian Customs Valuation System - ECVS) የ ማልማት ሥራው እና ተጓዳኝ ስራዎች 

በመጠናቀቁ በአዲስ አበባ ኤርፖርት ጉምሩክ እና በአዲስ አበባ ቃሊቲ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች በሙከራ በመተግበር ላይ 

የ ተሻለ ውጤት አስገ ኝቷል፡ ፡    

የ ጉምሩክ መረጃ አስተዳደር ስርዓት (ASYCUDA++)፦ በሁሉም (ሃያ) የ ጉምሩክ መቅረጫ ጣቢያዎች ሙሉ በሙሉ 

ተግባራዊ ተደርጓል፣   

የ ጉምሩክ አስተላለፊዎችን ቢሮ የ ኤሌክትሮኒክ ሥርዓት መተግበር፦ በ2005 በጀት ዓመት የ ጉምሩክ አስተላለፊዎችን ቢሮ 

የ ኤሌክትሮኒክ ሥርዓት (Direct Trade Information–DTI) መተግበርን በዕቅድ የ ተያዘ ሲሆን፣  በዚሁ 

መሠረት በበጀት ዓመቱ ውስጥ የ ጉምሩክ አስተላለፊዎችን ቢሮ ከተቋሙ የ ጉምሩክ መረጃ አስተዳደር ስርዓት 

(ASYCUDA++) የ መረጃ ማዕከል ጋር የ ሚያገ ናኘውን የ ኔ ትዎርክ መስመር የ ማሳደግና የ ፋይቨር ኦኘቲክስ መስመር 
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የ መዘርጋት ሥራ ተከናውኗል፡ ፡  ይህም በባለሥልጣኑና በጉምሩክ አስተላላፊዎች መካከል ያለውን የ መረጃ ልውውጥ ቀልጣፋ 

እንዲሆን አድርጎ ታል፡ ፡   

ከሦስተኛ ወገ ኖች የ መረጃ ልውውጥ መፍጠር፡ - በ2005 በጀት ዓመት የ መረጃ ልውውጥን ቀልጣፋ ከማድረግ አኳያ 

ከባለስልጣን መ/ቤቱ ጋር በኢንተርፌስ መገ ናኘት ያለባቸውን ተቋማት መለየ ትና ተግባራዊ ለማድረግ ዕቅድ የ ተያዘ 

ሲሆን፣  በዚሁ መሠረት ከብሔራዊ ባንክ፣  ከገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣  ከግብርና ሚኒስቴር፣  ከመንገ ድ 

ትራንስፖርት ባለሥልጣን፣  በኢትዮ-ቴሌኮም፣  ከኢትዮጵያ አየ ር መንገ ድ እና ከጅቡቲ ጉምሩክ ጋር የ ኔ ትወርክ ግንኙነ ት 

እንዲኖር በማድረግ የ መረጃ ልውውጥ በመከናወን ላይ ይገ ኛል፡ ፡  እንዲሁም ከኢትዮጵያ ሆርቲካልቸር ኤጀንሲ በቀረበ 

ጥያቄ መሠረት ከጉምሩክ መረጃ አስተዳደር ስርዓት-(ASYCUDA++) መረጃ የ ሚያገ ኙበትን የ ኢንተርፌስ ሥርዓት 

የ ማልማት ሥራ ተጠናቋል፡ ፡   

3. የ ደንበኞች ትምህርትና ግንኙነ ት ማሳደግ   

ልማትን የ ሚደግፍ፣  ግብርና ታክስን በሚገ ባ የ ተረዳ እና የ ሕግ ተገ ዥ የ ሆነ  ልማታዊ የ ግብር ከፋይ ሠራዊት መፍጠር 

የ ዘርፉ ተግባር በመሆኑ በበጀት ዓመቱ የ የ ደንበኞች ትምህርትና ግንኙነ ት  ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በዚህም መሠረት 

ወደ ታክስ መረቡ የ ሚገ ቡ የ ታክስ ከፋዮች ቁጥር ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  ግብር ከፋዮች የ ግብር/ታክስ ምንነ ት እንዲያውቁ 

የ ትምህርትና የ ግንኙነ ት ሥራዎችን በማጠናከር ወደ ታክስ መረቡ ያልገ ቡ ግብር ከፋዮችን ለማስገ ባት ተከታታይ ጥረት 

ተደርጓል፡ ፡  በዚህም መሠረት በ2005 በጀት ዓመት በአጠቃላይ 29,743 (የ ፌዴራል 2,510 እና ክልሎችና የ ከተማ 

አስተዳደሮች 27,233) የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋዮች ተመዝግበዋል፡ ፡  የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ሥርዓት ተግባራዊ 

ከሆነ በት ጊዜ ጀምሮ እስከ 2005 በጀት ዓመት መጨረሻ ድረስ በአጠቃላይ 116,698 የ ተጨማሪ እሴት ታክስ ከፋዮች 

ተመዝግበዋል፡ ፡  በሌላ በኩል በ2005 በጀት ዓመት 3,107 (የ ፌዴራል 289  እና ክልሎችና የ ከተማ አስተዳደሮች 

2,818) ግብር ከፋዮች ከተጨማሪ እሴት ታክስ ከፉይነ ት ተሠርዘዋል፡ ፡  በ2005 በጀት አመት 26,436 (የ ፌዴራል 

2,409 እና ክልሎችና የ ከተማ አስተዳደሮች 24,027) ለንግድ ትርፍ ግብር ከፋይነ ት ተመዝግበዋል፡ ፡  በሌላ በኩል 

3,037 (የ ፌዴራል 284 እና ክልሎችና የ ከተማ አስተዳደሮች 2753) ግብር ከፋዮች ከንግድ ትርፍ ግብር ከፉይነ ት 

ተሠርዘዋል፡ ፡  በአጠቃላይ በአሁኑ ወቅት 123,226 (የ ፌዴራል 21,985 እና ክልሎችና የ ከተማ አስተዳደሮች 

101,241) በንግድ ትርፍ ግብር ከፉይነ ት ተመዝግበው ይገ ኛሉ፡ ፡    

4. የ ታክስ ህግ ማስከበር 

የ ዚህ ትኩረት መስክ ዓላማ በአስተማማኝ መረጃና በሕብረተሰብ ተሳትፎ በመታገ ዝ  ሕገ -ወጦች ለሕግ በማቅረብና ፍትሃዊ 

የ ሕግ ውሳኔ በማሰጠት እንዲታረሙ እና ከዚሁም በመነ ሳት ሌላው ሕብረተሰብ እንዲማርበት በማድረግ የ ሕግ ተገ ዥነ ትን 

ማሳደግ እንዲሁም የ ኮንትሮባንድ፣  የ ንግድ ማጭበርበር እና የ ታክስ ስወራና ማጭበርበርን መቀነ ስ ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር 

የ ታክስ ኦዲት ስርዓትን ማጠናከር፤  በተጠርጣሪዎች ላይ የ ሚደረግ ቀልጣፋ የ ውሳኔ አሰጣጥን ማሻሻል፤  ለህግና 

ለአስተዳደራዊ ውሳኔ የ ሚቀርቡ ጉዳዮችን ቅልጥፍና ውጤታማነ ት ማሳደግ፤  ህገ -ወጥነ ትን ለመከላከል ከህብረተሰቡና ጉዳዩ 

ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዕቅድና በውጤት ላይ የ ተመሰረተ ግንኙነ ትን ማዳበር እና የ ስጋት ሥራ አመራር ስርዓትን 

ማሳደግ የ ሚሉት ትኩረት የ ተሰጣቸው ዓብይት ጉዳዮች ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በዚህ የ ትኩረት መስክ በበጀት ዓመቱ 

የ ሚከተሉት ዋና ዋና ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡    

 

የ ታክስ ኦዲት ስርዓትን ማጠናከር፡ - በ2005 በጀት ዓመት በአጠቃላይ የ ታክስ ኦዲት ስርዓትን ማጠናከር ከአገ ር 

ውስጥ ታክስ በ8,492 ግብር ከፋዮች ማህደራት ላይ ኦዲት በማድረግ ብር 18,293.35 ሚሊዮን እንዲሁም ከጉምሩክ 

ቀረጥና ታክስ ብር 765.45 ሚሊዮን በድምሩ መንግስት ሊያጣው የ ነ በረው ብር 19,058.80 ሚሊዮን ተወስኗል፡ ፡  

    

በተጠርጣሪዎች ላይ የ ሚደረግ ቀልጣፋ የ ውሳኔ አሰጣጥን ማሻሻል፡ - በ2005 በጀት ዓመት የ ተቋሙን ከፍተኛ የ ሥራ 

ሃላፊዎች ጨምሮ ነ ጋዴዎችና ተባባሪዎች በታክስ ማጭበርበርና ስወራ፣  በህገ -ወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ ተጠርጥረው 

በቁጥጥር ሥር እንዲውሉና ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲታይ ተደርጓል፡ ፡  የ ተወሰደው እርምጃ መንግስት በፀረ-ሙስና 

ትግል ላይ ያለው ጠንካራ አቋም ያሳየ  ሲሆን የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓቱ ይበልጥ ለማጠናከር እንደሚስችል ይጠበቃል፡ ፡  

ተቋሙ በታክስ ማጭበርበርና ስወራ፣  በህገ -ወጥ ንግድና ኮንትሮባንድ ተጠርጥረው በቁጥጥር ሥር የ ሚውሉ ተጠርጣሪዎች 

መብትና ግዴታቸውን የ ማሳወቅ፣  ተጠርጣሪዎችን ቃል በመቀበል በህገ -መንግስታዊ መብታቸው መሠረት በ48 ሰዓት ውስጥ 

ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ እና ምርመራው በመረጃና በማስረጃ እስኪደገ ፍ በዋስትና እንዲቆዩ ማድረግ እንዲሁም 

በአስተዳደራዊ ውሳኔ የ ሚታይላቸውን አፋጣኝ ምላሽ በመስጠት፣  ሰብዓዊ መብታቸውን በመጠበቅ፣  ፍትሃዊ አገ ልግሎት 
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ማግኘት እንዲችሉ በማድረግ ላይ ያለ ሲሆን፣  ትክክለኛና የ ተሟላ መረጃ እንዲያገ ኙ ከማድረግ እና ተጠርጣሪው 

ለሚያቀርበው ቅሬታ ተገ ቢው ምላሽ ከመስጠት አንፃ ር በክትትልና በአፈፃ ፀም ግምገ ማ ሥርዓት መሰረት እንዲስተናገ ዱ 

እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡   

ለህግና ለአስተዳደራዊ ውሳኔ የ ሚቀርቡ ጉዳዮችን ቅልጥፍና ውጤታማነ ት ማሳደግ፡ - በ2005 በጀት ዓመት 

በኮንትሮባንድ፣  በንግድ እና በታክስ ስወራና ማጭበርበር በወንጀል ተጠርጥረው ጉዳያቸው ለፍርድ ቤት ከቀረቡ መዝገ ቦች 

1480 ለባለሥልጣኑ እና 161 ለተከሳሾች ተወስነ ዋል፡ ፡  ይህም የ ሚያመለክተው የ ባለስልጣን መ/ቤቱ የ መርታት አቅም 

በአማካይ 89.42 በመቶ እንደሆነ  ያመለክታል፡ ፡  በጀት ዓመቱ ጉዳያቸው ለፍርድ ቤት ከቀረቡ የ ፍትሐ ብሔር መዝገ ቦች 

478 ለባለሥልጣኑ እና 57 ለተከሳሾች ተወስነ ዋል፡ ፡  ይህም የ ሚያመለክተው ውሳኔ ካገ ኙት አንፃ ር በፍትሐ ብሔር 

የ ቀጥታ ክስ የ መርታት አቅም በአማካይ 86.00 በመቶ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  በ2005 በጀት አመት በኮንትሮባንድ፣  

በንግድ እና በታክስ ስወራና ማጭበርበር የ ታክስ ወንጀል ዓይነ ቶች ተጠርጥረው የ ወንጀል ምርመራ እንዲካሄድባቸው 

ከተመሩ 4,125 አዲስና ካለፈው ዓመት የ ዞሩ መዝገ ቦች ውስጥ 1,001 (18.31 በመቶ) በአስተዳደራዊ ውሳኔ 

ቀረጥና ታክስን ከነ መቀጫው ከፍለው መዝገ ባቸው እንዲዘጋ የ ተደረጉ ሲሆኑ፣  1887 (45.75 በመቶ) መዝገ ቦች ክስ 

የ ተመሰረተባቸው ናቸው፡ ፡   

ህገ -ወጥነ ትን ለመከላከል ከህብረተሰቡና ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በዕቅድና በውጤት ላይ የ ተመሰረተ 

ግንኙነ ትን ማዳበር፡ - ኮንትሮባንድ የ መከላከል ስራ ባለስልጣኑ ከሚያከናውናቸው ተግባራት አንዱ የ ኮንትሮባንድ ንግድን 

በመከላከል ህጋዊ ነ ጋዴዎችን ማበረታታት፣  ኢንቨስትመንትን መደገ ፍ እና የ ህብረተሰቡን ደህንነ ት መጠበቅ ነ ው፡ ፡  ከዚህ 

አንፃ ር፤  

 

 በየ ክልሉ የ ተቋቋመው የ ኮንትሮባንድን መከላከል የ ጥምር ኮሚቴ ተጠናክሮ እንዲሠራ ክትትልና ድጋፍ ተደርጓል፣  

  

 የ ኮንትሮባንድ ፍሰት ጉልቶ በሚታይባቸው ክልሎች ስለ ኮንትሮባንድ ምንነ ትና ጎ ጂነ ት እንዲሁም ኮንትሮባንድን 

ለመከላከልና ለመቆጣጠር በወጡ ህጎ ችና በተገ ኙ ውጤቶች ዙሪያ በተለያዩ የ ክልሎቹ ቋንቋዎች በመገ ናኛ ብዙሃን 

ሚዲያዎች ትምህርት ተሰጥቷል፣  

  

 በበጀት ዓመቱ በጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች ስር በሚገ ኙ የ ጉምሩክ መቆጣጠሪያ ጣቢያዎች እና በተለያዩ የ አገ ሪቱ 

ድንበር አካባቢ ያሉ የ ኮንትሮባንድ መተላለፊያ መንገ ዶችን በመለየ ት የ ኮንትሮባንድ ንግድን ለመከላከል 

በተደረገ  ቁጥጥር ከወጪ ኮንትሮባንድ ብር 40.48 ሚሊዮን (የ ቁም እንስሳት፣  ጫት፣  ቡና፣  ዘይት እና 

አትክልትና ፍራፍሬ) እንዲሁም ከገ ቢ ኮንትሮባንድ ብር 420.35 ሚሊዮን (የ ኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች፣  የ ምግብ 

ነ ክ ሸቀጦች፣  ልባሽ ጨርቆች፣  ጫማ፣  ኮስሞቲክሶች፣  ሲጋራና የ ትምባሆ ውጤቶች፣  መድሃኒቶች እና የ መኪና 

መለዋወጫ እቃዎች) በድምሩ ብር 460.83 ሚሊዮን የ ሚገ መቱ የ ተለያዩ ዕቃዎች በህገ -ወጥ መንገ ድ ከአገ ር 

ሲወጡ እና ወደ አገ ር ሲገ ቡ በቁጥጥር ሥር ውለዋል፡ ፡   የ በጀት ዓመቱ አፈፃ ፀም ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ 

ወቅት በህገ -ወጥ መንገ ድ አገ ር ሲገ ቡና ሲወጡ በቁጥጥር ከዋሉት ዕቃዎች ግምታዊ ዋጋ ጋር ሲነ ጻጸር በገ ቢ 

ኮንትሮባንድ ብር 112.96 ሚሊዮን ብልጫ፤  በወጪ ኮንትሮባንድ ደግሞ 13.86 ሚሊዮን ብር ግምታዊ ዋጋ 

ብልጫ ያላቸው ዕቃዎች ተይዘዋል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ ከፍተኛ የ ገ ቢ ኮንትሮባንድ ፍሰት የ ታየ ባቸው አካባቢዎች 

ጅጅጋ 88.99 ሚሊዮን ብር፣  ድሬዳዋ 86.49 ሚሊዮን ብር፣  ሞያሌ 79.48 ሚሊዮን ብር፣   ሐዋሳ 

62.40 ሚሊዮን ብር እና ሚሌ 53.99 ሚለዮን ብር ሲሆኑ፣  በወጪ ኮንትሮባንድ በኩል ባህርዳር 27.98 

ሚሊዮን ብር፣  ጅጅጋ 6.49 ሚሊዮን ብር፣   ድሬዳዋ 2.80 ሚሊዮን ብር፣   ሞያሌ 1.43 ሚሊዮን ብር እና 

መቀሌ 1.20 ሚሊዮን ብር ናቸው፡ ፡    

 

የ ስጋት ሥራ አመራር ስርዓት ማሳደግ፡ - ያለንን ውስን የ ሰብአዊ እና ቁሳዊ ሃብት በአግባቡ በመጠቀም ቀልጣፋና 

ውጤታማ በመሆን የ ተገ ልጋዩን የ እርካታ (የ አስመጪዎችን ጊዜና በፍተሻ የ ዕቃ መጉላላትን በመቀነ ስ) ደረጃ ከፍ 

ለማድረግ የ ስጋት ሥራ አመራር ሥርዓት በስምንት የ ስጋት መስፈርቶች (የ አስመጪው ድርጅት ኘሮፋይል፣  የ ጉምሩክ 

አስተላላፊ ኘሮፋይል፣  የ ዕቃው ታሪፍ ኮድ፣  የ ዕቃው ዋጋ፣  ዕቃው የ ተመረተበት አገ ር፣  ዕቃው የ ተጫነ በት አገ ር፣  

የ ጉምሩክ መስተንግዶ ኮድ (Customs Procedure Code or CPC) እና ከተጓዳኝ መ/ቤቶች የ ሚያፈልግ 

ማረጋገ ጫ) ተዘጋጅቶ በመተግበር ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በ2003 በጀት ዓመት ለሙከራ በሁለት የ ጉምሩክ ቅ/ጽ/ቤቶች 

የ ተጀመረውን አድማሱን በማስፋት የ ጉምሩክ መረጃ አስተዳደር ስርዓት (ASYCUDA++) በተዘረጋባቸው 29 የ ጉምሩክ 

መቅረጫ ጣቢያዎች ተግባራዊ ተደርጓል፡ ፡   
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ሐ. የ ውጭ ዕርዳታ 

ሌላው የ መንግስት የ ገ ቢ ምንጭ የ ውጪ እርዳታና ብድር ሲሆን ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት በአማካይ በየ ዓመቱ ብር 

14 ቢሊዮን የ ውጭ ሀብት ፈሷል፡ ፡  የ ውጭ ሀብት ፍሰቱ በ2004 ከነ በረበት ብር12.8 ቢሊዮን በ2005 ወደ ብር 

13.1 ቢሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  የ ተመዘገ በው የ ዕ ርዳታ ፍሰት ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ 54.3 በመቶ የ ሚሆነ ውን ያሳካ እና 

ከ2004 አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር ደግሞ በ2.3 በመቶ ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  የ ውጭ ዕርዳታ ፍሰት ከተቀመጠለት የ ብር 

24.2 ቢሊዮን ዕቅድ አንፃ ር ዝቅተኛ ሲሆን ይህ አፈፃ ጸም ከልማት አጋሮች የ ሚጠበቀውን የ ሀብት ፍሰት በእርግጠኝነ ት 

መተንበይ  (Aid Predictability) አለመቻሉን ከማመልከቱም በተጨማሪ ከጠቅላላ የ መንግስት ገ ቢ ያለው ድርሻ 

በየ ዓመቱ እየ ቀነ ሰ መጥቷል፡ ፡  በዚህም መሠረት በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ ውጭ ዕርዳታ ከጠቅላላ የ መንግስት 

ገ ቢ የ ነ በረው ድርሻ በቅደም ተከተል 19.26 በመቶ፣  11.06 በመቶ እና 9.56 በመቶ እንደነ በር መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡ ፡  

1.5.2 የ ወጪ በጀት አፈጻጸም 

የ መንግሥት የ በጀት ድልድል እና የ ወጪ አስተዳደር በዋነ ኛነ ት ዕድገ ትን በሚያፋጥኑና ድህነ ትን ለመዋጋት ቁልፍ ሚና 

ባላቸው ዘርፎች ላይ የ ሚያተኩር ሆኖ የ መደበኛ ወጪን ከሀገ ር ውስጥ ከሚሰበሰብ ገ ቢ የ መሸፈን እና የ ካፒታል ወጪን 

ደረጃ በደረጃ ሙሉ በሙሉ በሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ለመሸፈን የ ሚያስችል መርህን የ ተከተለ ነ ው፡ ፡  የ ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ 

ዓመታት የ መደበኛ ወጪ ፍላጐት ታሳቢ ካደረጋቸው ጉዳዮች ያለፈው በጀት ዓመት አፈጻጸም፣  የ ቀጣዩ በጀት ዓመት 

የ አገ ልግሎት መስፋፋት እና የ ዋጋ ንረት ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡   የ ካፒታል ወጪ ፍላጐትን በተመለከተ በመካሄድ ላይ 

ላሉ ነ ባር ፕሮጀክቶች ቅድሚያ በመስጠትና በመንግሥት ፖሊሲና ስትራቴጂ ትኩረት የ ተሰጣቸው የ ተመረጡ አዳዲስ 

ፕሮጀክቶች እንዲካተቱ በማድረግ ለማስተናገ ድ ጥረት ተደርጓል፡ ፡  እንዲሁም የ ካፒታል ወጪዎች በግብርና ልማት በምግብ 

ራስን ማስቻል፣  ውሃ፣  ትምህርት፣  ጤና፣  መንገ ድ፣  የ ገ ጠር ኤሌክትሪክ መስፋፋትና አገ ልግሎት ማዳረስ ቅድሚያ ትኩረት 

በመስጠት እንዲደለደሉ ተደርጓል፡ ፡  

ስዕል 4.   የ 2005 በጀት ዓመት የ መደበኛና  የ ካፒታል ወጪ(ሀ) ጠቅላላ  የ ድህነ ት ተኮር  ዘርፍ ወጪ(ለ ) ከጠቅላላ   የ መንግስት ወጪ ያለው ድርሻ  

በመቶኛ 

 

 
            (ሀ)                                       (ለ) 
ምንጭ፡ -የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር 

ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት ጠቅላላ የ መንግስት ወጪ በአማካይ ብር 124 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 

85.9 ቢሊዮን ለድህነ ት ተኮር ዘርፎች ወጪ የ ዋለ ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ በ2005 በጀት ዓመት የ ብር 130.1 ቢሊዮን 

የ ወጪ በጀት ዕቅድ ተይዞ የ ብር 153.9 ቢሊዮን አጠቃላይ ወጪ ተመዝግቧል፡ ፡  ከዚህ ወጪ ውስጥ ብር 91.2 ቢሊዮን 

(59 በመቶ) ለካፒታል ወጪ የ ዋለ ሲሆን ቀሪው ብር 62.7 ቢሊዮን (41 በመቶ) ደግሞ ለመደበኛ ወጪ መሸፈኛ ወጪ 

የ ተደረገ  ነ ው፡ ፡  ይህም የ ወጪ ድልድሉ የ ፊስካል ፖሊሲውን ተከትሎ ተጨማሪ ሃብት ለሚፈጥሩ የ ኢንቨስትመንት ሥራዎች 

የ ዋለ  መሆኑን ያሳያል፡ ፡  በሌላ በኩል የ በጀት አጠቃቀሙ ውጤትና በቁጠባ ላይ የ ተመሰረተ ለማድረግ የ ሚያስችል 
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ሥርዓት ከመዘርጋት አንጻር ከበርካታ ዓመታት በፊት ስራው የ ተጀመረው የ መንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ሪፎርም 

ፕሮግራም በተጠናከረ ሁኔታ ተግባራዊ እየ ተደረገ  ሲሆን በተለይም በቅርቡ ተግባራዊ የ ተደረገ ውና በጀትን ከውጤት ጋር 

ለማስተሳሰር ያስቻለው የ ፕሮግራም በጀት አሠራር ባለፉት ዓመታት በጀት ዓመት ሙሉ ለሙሉ በፌደራል መሥሪያ ቤቶች 

ተግባራዊ ተደርጓል፡ ፡   

ከ2005 በጀት ዓመት ጠቅላላ ወጪ ውስጥ 70 በመቶ ገ ደማ (ብር 107.8 ቢሊዮን) የ ሚሆነ ው ድህነ ትን ለመቅረፍ 

ትልቅ አስተዋጽኦ ለሚያደርጉ ቅድሚያ ለተሰጣቸው የ ማህበራዊና የ መሠረተ ልማት ፕሮግራሞች ማለትም የ ትምህርት፣  ጤና፣  

ውሃ፣  ግብርናና መንገ ድ ልማት ኢንቨስትመንት መሸፈኛ እንዲውል ተደርጓል፡ ፡  አብዛኛው የ መንግስት በጀት የ ሚመደበውና 

በሥራ ላይ የ ሚውለው እነ ዚህን የ ልማት ፕሮግራሞች ለማስፈጸም ነ ው፡ ፡  ይህም በ2004 ከተመዘገ በው አፈፃ ፀም ጋር 

ተመሳሳይ ሲሆን በ2003 ተመዝግቦ ከነ በረው 66 በመቶ ጋር ሲወዳደር ግን ከፍ ያለ አፈጻፀም ነ ው፡ ፡   
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ሠንጠረዥ 8. የ 2005 የ ድህነ ት ተኮር  መደበኛ እና  ካፒታል ወጪ አፈፃ ጸም (በሚሊዮን  ብር) 

የ ወጪ ዝርዝር 
2003 

  

2004 

  

የ 2005 የ በጀት ዓመት 
ከ2003-2005 
አማካይ አፈጻጸም 

የ 2007 

ግብ  ዕቅድ አፈፃ ጸም 
አፈፃ ጸም 
በመቶኛ 

ጠቅላላ  የ መንግሥት ወጪ  93831 124417 130187 153929 118 124059 201146 

 የ መደበኛ ወጪ 40535 51445 54383 62746 
115 

51575 78,924 

የ ካፒታል ወጪ 53297 72971 75804 91183 
120 

72484 122,222 

ጠቅላላ  የ ድህነ ት ተኮር ወጪ 62378 87568 91131 107779 118 85908 146837 

  ትምህርት 23345 29710 29579 34646 117 29234 44025 

  ጤና 6307 7626 8796 11331 129 8421 13894 

  ግብርና   8246 11042 15905 14650 92 11313 25699 

  ውሃ 5563 10147 8088 12358 153 9356 17321 

  መንገ ድ  18918 28836 28762 34907 121 27554 45898 

ምንጭ፡ - የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚ/ር 

 

ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት በአጠቃላይ ድህነ ትን ለመዋጋትና የ ኢኮኖሚ ዕድገ ትን ለማፋጠን ቁልፍ በሆኑ ዘርፎች ላይ 

የ ዋለው ጠቅላላ ወጪ ብር 258 ቢልዮን የ ሚጠጋ ሲሆን ይህም በየ ዓመቱ በአማካይ ብር 85.9 ቢሊዮን በነ ዚህ ዘርፎች 

እንደዋለ ያመለክታል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው ወጪ በ2004 ተመሳሳይ ወቅት ከተመዘገ በው ወጪ ጋር 

ሲነ ፃ ጸር የ ብር 20.2 ቢሊዮን (23 በመቶ) ብልጫ ያለው ሲሆን ለዚህ ከፍተኛ ዕድገ ት በተለይ ከ2004 የ በጀት 

ዓመት ጀምሮ ለብሔራዊ ክልላዊ መንግስታት የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት ግቦች ለማስፈጸም በፌዴራል መንግስት ለክልሎች 

የ ተመደበው የ ማጠናከሪያ በጀት ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረጉ ነ ው፡ ፡  ይህ የ ወጪ አመዳደብ የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት 

ግቦች ለማሳካትና ድህነ ትን ለማስወገ ድ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶ እየ ተሠራ መሆኑን የ ሚያመለክት ነ ው፡ ፡  

1.5.3 የ በጀት ጉድለት  

 

ከፊስካል ፖሊሲ አፈፃ ፀም አንፃ ር ያለፉት የ ዕቅድ አመታት የ ዋጋ ንረት ለመቆጣጠር የ መንግስት ገ ቢና ወጪን 

በማመጣጠንና የ በጀት ጉድለቱ የ ዋጋ ግሽበትን በማያስከትል ብድር እንዲሸፈን ማድረግ የ ተቻለበት ነ ው፡ ፡  በዚህም 

መሠረት የ በጀት ጉድለቱ በ2003፣  በ2004 እና በ2005 በጀት ዓመት በቅደም ተከተል የ 1.6 በመቶ፣  የ 1.2 

በመቶ እና የ 2 በመቶ የ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ድርሻ በመያዝ ጥብቅ የ ፊስካል ፖሊሲ በመተግበር አመታዊ የ ብድር መጠን 

ከአጠቃላይ ኢኮኖሚው 3 በመቶ በላይ እንዳይሆን ያስቀመጠውን መስመር የ ተከተለ ነ ው፡ ፡  የ 2005 የ በጀት ጉድለት ብር 

16.8 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን ከዚህ ውስጥ 95 በመቶ ያህሉ ከውጭ ሀገ ር ከተገ ኘ የ ተጣራ ብድር፣  5 በመቶ ያህሉ 

ከሀገ ር ውስጥ ከተገ ኘ የ ተጣራ ብድር እና ከፕራይቬታይዜሽን ከተገ ኘ ገ ቢ የ ተሸፈነ  ነ ው፡ ፡  

  

1.6 የ ውጭ ሀብት ግኝትና አስተዳደር 
 

1.6.1 የ ውጭ  ሀብት  ግኝት  

የ ውጭ  ሀብት  ግኝት (Commitment) ከተለያዩ መንግስታትና ተቋማት ቃል የ ተገ ባ የ እርዳታ እና ብድር ማለት 

ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በአለፉት ሶስት ዓመታት ከፍተኛ የ ሀብት ማሰባሰብ ሥራ ተሥርቷል፡ ፡  በዚህ መሠረት 

የ መንግስታትና የ መልቲላተራል የ ልማት አጋርነ ትን የ ሚያጠናክሩና የ ሚያበረታቱ ውጤቶች ተመዝግበዋል፡ ፡  ከ2003-2005 

በጀት ዓመት ከዓለም አቀፍ የ ፋይናንስ ተቋማት ትብብር፣  ከኢትዮ-ቻይና የ ልማት ትብብር እና ከእንግሊዝ የ ልማት ፈንድ 

የ ተሻለ ግኝት የ ተመዘገ በ ሲሆን ከሌሎች መንግስታት የ ልማት ትብብርም መልካም የ ሚባል ግኝት ተመዝግቧል፡ ፡   ባጠቃላይ 

ባለፉት ሶሰት ዓመታት በልማት ፋይናንስ፣  በቴክኒክ እርዳታ እና በዕዳ ቅነ ሳ መልክ በተለያዩ የ ልማት መስኮች 

ፕሮግራሞችንና ፕሮጀክቶችን ለማስፈፀም በልማት አጋሮች የ ተገ ባው የ እርዳታና የ ብድር ቃል (Commitment) ጥሩ 

የ ነ በረ ቢሆንም የ ገ ባውን ቃል (ግኝቱን) ወደ ተግባር (ወደ ፍሰት) ለማሸጋገ ር ውጣ ውረድና ፈተናዎች እንደነ በሩበት 

ታይቷል፡ ፡  
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1.6.2 የ ውጭ ሀብት ፍሰት  

የ ውጭ ሀብት ፍሰት (disbursement)፡ - የ ውጭ ሀብት ፍሰት ከተለያዩ መንግስታትና ተቋማት ከተገ ኘው ብድርና 

እርዳታ ግኝት (ከCommitment) ውስጥ በበጀት ዓመቱ ጥቅም ላይ እንዲውል የ ተለቀቀ እርዳታ እና ብድር ማለት 

ነ ው፡ ፡  ባለፉት ሶስት የ በጀት ዓመታት ውስጥ በአጠቃላይ 8.3 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ፍሰት አፈጻጸም 

ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም በእያንዳንዱ የ በጀት ዓመት በአማካይ 2.7 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ፍሰት ክንውን መኖሩን 

ያሳያል፡ ፡  ከአጠቃላይ የ ፍሰት መጠን ውስጥ 3.2 ቢሊዮን ዶላር (49 በመቶ) በአለም አቀፍ የ ፋይናንስ ተቋማት 

ትብብር በኩል የ ፈሰሰ ሲሆን 2.5 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር (38.5 በመቶ) ቻይናን ሳይጨምር በመንግስታት ትብብር 

በኩል የ ፈሰሰ ነ ው፡ ፡  በመንግስታት ትብብር በኩል ከፈሰሰው ውስጥ 46 በመቶ ያህሉ ከእንግሊዝ የ ልማት ፈንድ የ ፈሰሰ 

ነ ው፡ ፡  እንዲሁም 1.3 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር (20 በመቶ) ከተባበሩት መንግስታትና አህጉራዊ ትብብር፣  0.966 

ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር (14 በመቶ) ከኢትዮ-ቻይና የ ልማት ትብብር እና 0.361 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

(5.56 በመቶ) በአውሮፓ ህብረት በኩል ለተለያዩ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ድጋፍ የ ፈሰሰ ነ ው፡ ፡  በአጠቃላይ በሶስቱ 

ዓመታት ውስጥ የ ታየ ው የ ፍሰት አፈጻጸም ሁኔታ ተመሳሳይ (በአማካይ 2.7 ቢሊዮን የ አሜሪካ ዶላር) ነ ው፡ ፡  

ሠንጠረዥ 9. የ 2003-2005 በጀት ዓመት የ ውጭ ሀብት ፍሰት በሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

 
አበዳሪ ተቋማት የ 2003 

አፈፃ ጸም 
የ 2004 
አፈፃ ም 

የ 2005  የ 2003-2005 አፈጻጸም 

ዕቅድ አፈጻጸም ድምር አማካይ 

አለም አቀፍ  የ ፋይናንስ ተቋማት ትብብር 1066.2 951.1 1303.8 1218.4 3192.4 1064.1 

የ ተባበሩት መንግስታት ትብብር 569.69 424.8 218.1 303.7 1298.1 432.7 

ከሌሎች የ መንግስታት ትብብር 

 የ እንግሊዝ የ ልማት ፈንድ  

822.16 

392.3 

871.3 

343.0 

941.7 

467 

768.5 

397.0 

2461.9 

1132.3 

820.6 

377.4 

ቻይና ህ/ሪፐብሊክ 161.8 388.7 563.1 415.7 966.2 322.1 

አውሮፓ ህብረት  164.5 104.8 228.7 91.8 361.1 120.4 

ጠቅላላ ድምር 2784.2 2740.6  2798 8279.6 2759.9 

ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

በኢትዮ-ቻይና ትብብር በኩል የ ተካሄደ የ ፍሰት ክንውን በሶስቱ የ በጀት ዓመታት ውስጥ በተከታታይ ጭማሪ ያሳየ  ሲሆን 

በእነ ዚህ ዓመታት ውስጥ ከመንግስታት ትብብር እና ከአለም አቀፍ የ ፋይናንስ ተቋማት ትብብር የ ፍሰት ክንውን አማካይ 

ጭማሪ ተመዝግቧል፡ ፡  ነ ገ ር ግን በተባበሩት መንግስታትና በአውሮፓ ህብረት በኩል ቅናሽ ተመዝግቧል፡ ፡  ለዚህም በተለይ 

ከተባበሩት መንግስታትና አጉራዊ ትብብር በአለማቀፍ ደረጃ የ ተከሰተው የ ኢኮኖሚ መቀዛቀዝ ጋር ተያይዞ የ ተከሰተ ሲሆን 

በአውሮፓ ህብረት በኩል በየ ጊዜው የ ዕ ርዳታ ስምምነ ቶች በተለያዩ ምክንያቶች ወቅቱን ጠብቀው ባለመፈረማቸው በሚከሰት 

መጓተት ነ ው፡ ፡  

በአጠቃላይ ኢትዮጵያ የ ምታገ ኘው ብድርና ዕርዳታ ቅድሚያ ለምትሰጣቸው ፕሮግራሞች በማዋል ድጋፉ እየ ተመዘገ በ ላለው 

ፈጣን ልማት አስተዋፅ ኦ አድርጓል፡ ፡  ስለሆነ ም ብድርና ዕርዳታው በመጠንና በጥራቱ ከእስካሁኑም አፈፃ ፀም እየ ተሻሻለ 

ቢሄድ ልማቱ ይበልጥ ማጠናከር እንደሚያስችል ይታመናል፡ ፡  ይሁን እንጂ በ2005 ወደ ሀገ ሪቱ የ ፈሰሰው የ ነ ፍስ ወከፍ 

የ ውጭ ብድርና እርዳታ (Official Development Assistance) 34 የ አሜሪካን ዶላር ሲሆን ይህም 

ከሰሃራ በታች ካሉ አገ ሮች በ2003 በአማካይ ካስመዘገ ቡት የ 54 የ አሜሪካን ዶላር ንጥር የ ነ ፍስ ወከፍ የ ውጭ 

ብድርና እርዳታ ፍሰት አንጻር ሲታይ ፍሰቱ በመጨረሻ ደረጃ ላይ ይገ ኛል፡ ፡   

 

የ ኢትዮጵያ መንግስት በቀጣይ የ ውጭ ሀብት ግኝትና ፍሰት መጠንን በማሳደግና  በፓሪስ የ ውጤታማ ዕርዳታ አጠቃቀም 

አጀንዳ መሠረት በዕርዳታ ጥራት ላይ ትኩረት በመሰጠት ይሠራል፡ ፡  የ ዕ ርዳታ ጥራት ከማሳደግ አንጻር የ ኢትዮጵያ 

መንግስት ከሚከተላቸው መርሆዎች መካከል በልማት ውጤታማነ ት ላይ በመመርኮዝ የ ዕ ርዳታ መጠንን ማሳደግ፣  የ ዕ ርዳታ 

ድጋፎችን ከሀገ ራዊ የ ልማት ዕቅድና የ ትኩረት መስክ ጋር ማቀናጀት፣  የ ዕ ርዳታ ግኝትና ፍሰት በመንግስት ፋይናንስ 

አስተዳደር ሥርዓት መሰረት እንዲከናወን ማበረታታት፣  በልማት አጋሮች መካከል የ ተቀናጀ የ ሀብት ግኝትና ፍሰት 

እንዲጎ ለብት ማበረታታት፣  የ ዕ ርዳታ ግኝት በመካከለኛ እና በረጅም ዘመን ማዕቀፍ ውስጥ እንዲከናወን በማበረታታት 

የ ዕ ርዳታ አስተማማኝነ ት ችግሮችን (Aid predictability Problems) መቀነ ስ እና የ መንግስት እና 

የ ልማት አጋሮች የ ጋራ ተጠያቂነ ትን በማጎ ልበት የ ፓሪስ ዲክላሬሽን አመልካቾች እንዲሳኩ ማድረግ ትኩረት የ ተሰጣቸው 

ናቸው፡ ፡   



23 

 

1.6.3 የ ብድር አስተዳደር 

የ ውጭ ብድር ፍሰት፡ - ባለፉት ሶስት የ እቅድ ዓመታት የ ተለያዩ የ ልማት ፕሮግራሞች ማስፈጸሚያ የ ሚውል በድምሩ 6.4 

ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ውጭ ብድር ፈሷል፡ ፡  ይህም በእያንዳንዱ የ በጀት ዓመት በአማካይ 2.1 ቢሊዮን የ አሜሪካን 

ዶላር ፍሰት መመዝገ ቡን ያመለክታል፡ ፡  ከፍሰቱ ውስጥ 3.4 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ማዕከላዊ መንግስት 

ብድር፣ 1.2 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር በመንግስት ዋስትና ስር የ ተገ ኘ ብድር እና 1.9 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

ከመንግስት ዋስትና ውጭ የ ተገ ኙ ብድሮች ናቸው፡ ፡   የ 2005 በጀት ዓመት የ ፍሰት ክንውን ከ2004 በጀት ዓመት 

አፈጻጸም አንጻር ሲታይ በማዕከላዊ መንግስት ለተገ ኘ ብድር የ 41.4 በመቶ፣  የ መንግስት ልማት ድርጅቶች በመንግስት 

ዋስትና ከተገ ኙ ብድሮች 38.2 በመቶ እና ከመንግስት ዋስትና ውጭ ለተገ ኘ ብድር 172 በመቶ ብልጫ ታይቷል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 10. የ 2003- 2005 በጀት ዓመት የ ውጭ ብድር ፍሰት በሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

ምንጭ፡  የ ገ ንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር 

የ ውጭ ዕዳ ክፍያ (External Debt Service)፡ - ከ2003 እስከ 2005 ባሉት ዓመታት ውስጥ ከውጭ 

ከተለያዩ ተቋማት ለተገ ኙ ብድሮች በማዕከላዊ መንግስት፣  በመንግስት ዋስትና እና ያለመንግስት ዋስትና በጥቅሉ 

ለወለድና ለዋና ገ ንዘብ 297.2 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ዕዳ ክፍያ የ ተፈጸመ ሲሆን ከዚህ ውስጥ በ2003 በጀት 

ዓመት 74.9 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር፣  በ2004 በጀት ዓመት 100 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር እና በ2005 በጀት 

ዓመት 122.3 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ተከፍሏል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ከተፈጸመው የ ዕዳ ክፍያ ውስጥ 51.2 

በመቶ ለዋና ብድር ክፍያ እና ቀሪው 48.8 በመቶ ለወለድ ክፍያ የ ዋለ ነ ው፡ ፡  ከማዕከላዊ መንግስት የ ብድር ክፍያ 

ውስጥ 72.3 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለአለም አቀፍ የ ፋይናንሰ ተቋማት፣  50.1 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

ለመንግስታት ትብብር እና 3 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለባንክ አገ ልግሎት የ ተከፈለ ነ ው ፡ ፡  

ከዚህ በተጨማሪ ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ ዓመታት የ ማዕከላዊ መንግስት ዕዳ ያልሆኑ ነ ገ ር ግን ዋስትና የ ተሰጣቸው እና 

ዋስትና ያልተሰጣቸው ብድሮች በድምሩ 846.2 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሲሆን ከዚህ ውስጥ 170.4 ሚሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር በ2003፣  312.3 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር  በ2004 እና 435.3 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

በ2005 በጀት ዓመት የ ተከፈለ ነ ው፡ ፡  በአጠቃላይ በእነ ዚህ ዓመታት በመንግስት ዋስትና እና ያለ መንግስት ዋስትና 

ከተገ ኘው ብድር ውስጥ በመንግስት ዋስትና ስር ለተገ ኘ ብድር 224.5 ሚሊዮን ዶላር እና ከዋስትና ውጭ ለተገ ኘ 

ብድር 694 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ክፍያ ተፈጽሟል፡ ፡   

በእነ ዚህ ዓመታት ውስጥ ከነ በረው አጠቃላይ አፈፃ ፀም ማየ ት እንደሚቻለው የ መንግስት የ ውጭ ዕዳ የ መክፈል አቅም ከጊዜ 

ወደጊዜ እየ ተሻሻለ መምጣቱን ነ ው፡ ፡  የ አገ ራችን የ ውጪ እዳ ጫና ሁኔታ በተመለከተ የ ኢትዮጵያ መንግስት በየ ዓመቱ 

በሚያካሂደው የ ዕዳ ጫና ግምገ ማ ጥናት መሰረት በ2005 በጀት ዓመት ኢትዮጵያ አነ ስተኛ የ ዕዳ ጫና (low Risk) 

ካለባቸው ሀገ ራት ተርታ መሆኗን ያመለከተ ሲሆን በየ ዓመቱ በዓለም አቀፉ የ ገ ንዘብ ተቋምና በዓለም ባንክ በኩል 

በሚካሄድ የ ግምገ ማ ጥናትም ተመሳሳይ ድምዳሜ ላይ ደርሷል፡ ፡   

የ HIPC ዕዳ ቅነ ሳ፡ - በ2005 በጀት ዓመት በHIPC Initiative መሠረት ከአበዳሪዎች ይገ ኛል ተብሎ 

የ ተያዘው የ ዕዳ ቅነ ሳ 28 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሲሆን በበጀት ዓመቱ በተከናወኑ ውጤታማ ሥራዎች የ 36.2 

ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ዕዳ ቅነ ሳ ተድርጓል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በበጀት ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ የ 29.3 በመቶ 

ብልጫ ያለው የ ዕዳ ቅነ ሳ መደረጉን ያመለክታል፡ ፡  

ለበጀት ጉድለት መሙያ የ ተሸጠው የ መንግስት የ ግምጃ ቤት ሰነ ድና የ ሃ ገ ር ውስጥ ብድር ዕዳ ክፍያ፡ - ለ2005 በጀት 

ዓመት የ በጀት ክፍተት መሙያ 7.3 ቢሊዮን ብር የ ሚያወጣ የ ግምጃ ቤት ሰነ ድ ሽያጭ በማከናወን ገ ንዘቡን ወደ 

ማዕከላዊ መንግስት ሂሳብ ገ ቢ ተደርጓል፡ ፡  ከዚህ ውስጥ 2.2 ቢሊዮን ብር ዋናውን ዕዳ ለመክፈል እና ቀሪው 4.9 

ቢሊዮን ብር ደግሞ ለወለድ ክፍያ ውሏል፡ ፡  

የ ብድሩ ተጠቃሚ የ 2003 
አፈጻጸም 

የ 2004 
አፈጻጸም 

የ 2005 
አፈፃ ጸም 

የ 2003-2005 አፈፃ ጸም  

ድምር  አማካይ 

የ ማዕከላዊ መንግስት ብድሮች 898.48 1017.12 1438.46 3354.06 1118.0 

በመንግስት ዋስትና የ ተገ ኙ የ ልማት ድርጅቶች ብድሮች 305.09 360.4 497.92 1163.41 387.8 

ከመንግስት ዋስትና ውጭ የ ተገ ኙ ብድሮች 876.59 272.9 742.8 1892.24 630.7 

ጠቅላላ ድምር 2080.16 1650.4 2679.16 6409.71 2136.6 
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1.7 የ ገ ንዘብ ፖሊሲ  

የ ገ ንዘብ ፖሊሲ ዋነ ኛ ዓላማ የ ዋጋ ንረትን መቆጣጠር፣  የ ተረጋጋ የ ውጭ ምንዛሬ ተመን መፍጠር፣  ጤናማ የ ፋይናንስ 

ሥርዓትን ማስፈን፣  ብሎም የ ተረጋጋ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ እና ተከታታይነ ት ያለው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት እንዲኖር ማድረግ 

ነ ው፡ ፡   በዚሁ መሠረት በዕቅዱ የ መጀመሪያ ሦስት ዓመታት (2003- 2005) የ ዋጋ ንረት ከነ ጠላ አሃዝ 

እንዳይበልጥ ለማድረግ እና በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ላይ ተመስርቶ ያወጣቸውን ዝርዝር ዓላማዎችና ግቦች 

ለማሳካት በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል፡ ፡   ለዚህም የ ገ ንዘብ ዕድገ ት ከሃገ ር ውስጥ ምርት ዕድገ ትና ኢኮኖሚውን ከማዘመን 

(Modernization) ሂደት ጋር የ ተጣጣመ እንዲሆን ተደርጐ ተግባራዊ ተደርጓል፡ ፡  በዚሁ መሠረት የ ገ ንዘብ ፖሊሲ 

መልህቅ (Monetary Anchor) የ ሆነ ውን መሠረታዊ ገ ንዘብ (Reserve money) መጠን ከዋጋ ንረት ጋር 

የ ተጣጣመ ከማድረግ በተጨማሪ የ ኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ላስቀመጣቸውና አጠቃላይ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን 

ለመተግበር የ ሚያስችሉ የ ገ ንዘብ ፖሊሲ መሣሪያዎችን በመጠቀም ለኢኮኖሚው ሀይሎች ተገ ቢው ምልከታ እንዲኖራቸው 

ተደርጓል፡ ፡  

ከላይ የ ተጠቀሱትን የ ማክሮ ኢኮኖሚ ግቦችን እና የ ገ ንዘብ ፖሊሲ ለማሳለጥና ለማሳካት ባንኩ ቀጥተኛ እና ቀጥተኛ 

ያልሆኑ የ ገ ንዘብ ፖሊሲ ማስፈፀሚያዎችንና መሣሪያዎችን ተጠቅሟል፡ ፡  ባንኩ ከሚጠቀምባቸው የ ገ ንዘብ ፖሊሲ መሣሪያዎች 

መካከል ዋና ዋናዎቹ በቁጠባ ሂሣቦች ላይ የ ሚከፈለውን ዝቅተኛ የ ወለድ ተመን፣  ባንኮች በብሔራዊ ባንክ 

የ ሚያስቀምጡትን የ ግዴታ መጠባበቂያ ገ ንዘብ መጠን (Reserve requirement) እና ባንኮች የ ሚይዙትን ገ ንዘብ 

አከል የ ገ ንዘብ መጠን (Liquidity requirement) የ መወሰን እና የ መንግሥት የ ግምጃ ቤት ሰነ ድ ሽያጭ 

ማካሄድ እና መንግሥት ከብሔራዊ ባንክ የ ሚወስደውን የ ብድር መጠን መከታተልና መቆጣጠር  ናቸው፡ ፡  

በ2ዐዐ5 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ መሠረታዊ ገ ንዘብ ካለፈው በጀት ዓመት መጨረሻ ጋር ሲነ ፃ ፀር 12.2  በመቶ 

እንደሚጨምር ታቅዶ የ ነ በረ ሲሆን፣  በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ ጭማሪው 13.4 በመቶ ሆኗል፡ ፡  በመሆኑም መሠረታዊ 

የ ገ ንዘብ መጠን ከዋጋ ንረት ጋር የ ተጣጣመ በማድረግ ማክሮ ኢኮኖሚያዊ መረጋጋትን ለማስፈን ባንኩ በበጀት ዓመቱ 

ካስቀመጠው የ መሠረታዊ ገ ንዘብ ዕድገ ት ግብ የ 1.1 መቶኛ ነ ጥብ ልዩነ ት አሳይቷል፡ ፡  ይህ የ ሆነ ው በዋናነ ት የ ተጣራ 

የ ውጭ ምንዛሪ ክምችት ለዓመቱ ከተቀመጠው ግብ በላይ በመጨመሩና በተጣራ የ አገ ር ውስጥ ብድር እና በሌሎች ለዓመቱ 

ከተቀመጠላቸው ግቦች በታች መሆኑን በማካካስ ነ ው፡ ፡  

በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ የ ገ ንዘብ አቅርቦት 30 በመቶ ዕድገ ት እንደሚያሳይ ተገ ምቶ የ ነ በረ ሲሆን፣  

ከ2004 ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 24.2 በመቶ ዕድገ ት ተመዝግቧል፡ ፡   ይህም አጠቃላይ የ አገ ር ውስጥ ብድር 

እና የ ውጭ ምንዛሪ ክምችት በቅደም ተከተል በ23.4 በመቶ እና 14.7 በመቶ በማደጋቸው ነ ው፡ ፡  የ ሀገ ር ውስጥ 

ብድር ስብጥር በተመለከተ ለማዕከላዊ መንግሥት የ ተሰጠ  የ ተጣራ ብድር ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ፃ ፀር በ1.9 

በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን የ ሌሎች ዘርፎች ብድር ክምችት ደግሞ በ26.2 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡   

በገ ንዘብ ፖሊሲ ከሚካተቱ መሳሪያዎች መካከል መንግስት የ ሚያካሂደው የ መንግስት የ ግምጃ ቤት ሰነ ዶች ሽያጭ አንዱ 

ነ ው፡ ፡   በመሆኑም በ2005 በጀት ዓመት ብር 107.5 ቢሊዮን ዋጋ ያላቸው የ መንግስት የ ግምጃ ቤት ሰነ ዶች ለጨረታ 

ቀርበው ብር 109.2 ቢሊዮን ሽያጭ ተከናውኗል፡ ፡  ÃIU SÖ” "Kð¨< uËƒ ¯Sƒ Ò` c=’íì` ¾46.2 uS„ (ብር 34.49 ቢሊዮን ) 

ጭማሪ  ›dÃ…M:: በዚሁ መሠረት ጠቅላላ  ከተሸጠው የ ግምጃ ቤት ሰነ ድ ውስጥ የ ባንኮች ድርሻ አምና  ከነ በረበት ¾112.7 በመቶ °ÉÑƒ 

uTeS´Ñw Ÿ32.4 በመቶ ወደ 47.2 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ቀሪው 52.8 በመቶ ደግሞ ባንክ ነ ክ ላልሆኑ  ተቋማት የ ተሸጠ ነ ው፡ ፡  በሌላ  

በኩል በባንክ እና  ባንክ ነ ክ ያልሆኑ ድርጅቶች እጅ ያለ (Outstanding T-bills) የ ግምጃ ቤት ሰነ ድ ከአምናው በ30.2 በመቶ 

በመጨመር  ብር  26.0 ቢልዮን  ደርሷል፡ ፡  ከዚህ ውስጥ የ ባንኮች ድርሻ 13.2 በመቶ ሲሆን  ቀሪው በባንክ ነ ክ ያልሆኑ ድርጅቶች እጅ 

ያለ  ነ ው፡ ፡  

1.7.1 የ ወለድ መጣኔ  

የ ብሔራዊ ባንክ በተቀማጭ ገ ንዘብ ላይ የ ሚከፈለውን ዝቅተኛ የ ወለድ ተመን የ ሚወስን ሲሆን ከዚህ አንፃ ር ባንኩ 

በበጀት ዓመቱ የ ወለድ መጠን ክለሳ አላደረገ ም፡ ፡  ነ ገ ር ግን የ ንግድ ባንኮች የ ተቀማጭ ሂሣብን ለመሳብ የ ተቀማጭ 

ገ ንዘብ የ ወለድ ተመንን እንደ ተቀማጭ ሂሣቡ ዓይነ ት ከዝቅተኛው ተመን ማለትም ከ5 በመቶ የ በለጠ የ ወለድ ምጣኔ 

ይከፍላሉ፡ ፡  በዚሁ መሠረት በበጀት ዓመቱ በተቀማጭ ገ ን ዘብ ላይ የ ሚከፈለው ዝቅተኛ የ ወለድ ተመን 5 በመቶ፣  

ከፍተኛው ደግሞ 5.75 በመቶ እንዲሁም አማካይ ተመን 5.38 በመቶ ነ በር፡ ፡  በመሆኑም እውነ ተኛ የ ወለድ ምጣኔ 

(Real Interest Rate) በሰኔ ወር ላይ በአማካይ ከዜሮ በታች 2 በመቶ ነ በር፡ ፡  በሌላ በኩል በባንኮች 
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የ ሚወሰነ ው የ ማበደሪያ ወለድ ደግሞ ዝቅተኛው 7.5 በመቶ እና ከፍተኛው 16.25 በመቶ ሆነ ው ቆይተዋል፡ ፡  ስለዚህ 

አማካይ የ ማበደሪያ ወለድ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ላይ 11.8 በመቶ ነ በር፡ ፡   

1.7.2 የ ፋይናንስ ዘርፍ ስርዓት  

የ ፋይናንስ ዘርፍ ዕቅድ በዋናነ ት የ ሚያጠነ ጥነ ው የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ለማምጣት አስፈላጊ እና ምቹ የ ሆነ  የ ፋይናንስ 

ሥርዓትን መዘርጋት፣  የ ፋይናንስ ተቋማትን ጤናማና ተወዳዳሪ ማድረግ፣  የ ፋይናንስ አገ ልግሎት ተጠቃሚነ ትና የ ፋይናንስ 

ተቋማት ተደራሽነ ትን ማሳደግ፣  የ ኤሌክትሮኒክ  ካርድና ሌሎች እንደ ተንቀሳቃሽ ስልክ ያሉትን የ ኤሌክትሮኒክ 

መሣሪያዎች በመጠቀም የ ባንክ አገ ልግሎትን ለማስፋፋት እንዲሁም ለሸቀጦች እና ለአገ ልግሎት ግብይት የ ሚውለውን የ ጥሬ 

ገ ንዘብ መጠን መቀነ ስ እና የ ከፍያ ሥርዓቱ ዘመናዊ እንዲሆን የ ሚያግዙ ዓለም አቀፍ ደረጃዎችን የ ጠበቁ አዋጆች፣  

ደንቦችና የ አሠራር መመሪያዎችን በተግባር ላይ ማዋል ናቸው፡ ፡  

በዚሁ መሰረት በ2005 በጀት ዓመት የ ባንኮች አገ ልግሎት አሰጣጥና ትርፋማነ ት እያደገ  እንደመጣ መረጃዎች 

ያመለክታሉ፡ ፡  ለምሳሌ በ1999 በጀት ዓመት 10 በመቶ የ ነ በረው የ ንግድ ባንኮች የ ተበላሹ ብድሮች ጥምርታ (Non 

Performing Loans ratio) በ2000 በጀት ዓመት መጨረሻ ወደ 6.6 በመቶ ወርዶ የ ነ በረ ሲሆን የ ኢትዮጵያ ብሔራዊ 

ባንክ የ ንግድ ባንኮች የ ተበላሸ ብድር ጥምርታ ከ2002 በጀት ዓመት ጀምሮ ከ5 በመቶ እንዳይበልጥ ባወጣው መመሪያ 

መሰረት በ2005 በጀት ዓመት የ ተበላሹ ብድሮች ጥምርታ 3.4 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በመሆኑም በበጀት ዓመቱ የ ባንኮች 

ብድር መሰብሰብ በ24.6 በመቶ ዕድገ ት በማሳየ ት ብር 46 ቢሊዮን ደርሷል፡ ፡  

የ ባንኮች አገ ልግሎቶችን ከማስፋፋት አንፃ ር ባለፉት ሦስት ዓመታት ፈጣን ለውጦች ተመዝግበዋል፡ ፡  በአሁኑ ወቅት  16 

የ ግል እና 3 የ መንግስት በድምሩ 19 ባንኮች ስራ ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  ይህም የ ግል ባንኮች ብዛት በየ ጊዜው እየጨመረ 

መሄዱን ያመላክታል፡ ፡  ከአጠቃላይ የ ባንኮች ቁጥር ውስጥ 13 የ ግል ባንኮች ናቸው፡ ፡   ይሁን እንጂ በካፒታል አቅምና 

በባንኮች ቅርንጫፍ ብዛት ሲታይ የ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ትልቅ ድርሻ ይዞ ይገ ኛል፡ ፡   የ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 

በአገ ሪቱ በጠቅላላ ካሉ የ ባንክ ቅርጫፎች ብዛት ውስጥ 41 በመቶ ድርሻ ይዟል፡ ፡  በሥራ ላይ ያሉት ባንኮች ባለፉት 

ሦስት ዓመታት በፍጥነ ት አገ ልግሎታቸውን እያስፋፉ እንደሚገ ኙ መረጃው ያሳያል፡ ፡  በ2002 በጀት ዓመት 681 

የ ነ በረው የ ባንኮች ቅርንጫፍ በ2003 በጀት ዓመት ወደ 970፣  በ2004 በጀት ዓመት ወደ 1286 እንዲሁም 

በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ወደ 1724 ከፍ ብሏል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት 438 አዲስ ቅርንጫፎች የ ተከፈቱ 

ሲሆን ይህም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር የ 34.1 በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡  በድምሩ በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን የ መጀመሪያዎቹ ሦስት ዓመታት ብቻ በድምሩ 1043 የ ባንክ ቅርንጫፎች ተከፍተዋል፡ ፡  

በመሆኑም የ ባንክ ቅርንጫፍ ከሕዝብ ቁጥር ጋር ያለው ጥምረት በ2004 ከነ በረበት 66 096 ሕዝብ በ2005 ወደ 

49819 ሕዝብ ዝቅ ብሏል፡ ፡  ይሁን እንጂ አፈጻጸሙ በ2003 ከሰሀራ በታች ካሉ የ አፍሪካ ሀገ ራት ካስመዘገ ቡት 

የ 29 114 አማካይ አፈጻጸም እና በማደግ ላይ ካሉ የ አለም ሀገ ራት አማካይ አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር ዝቅ ያለ ነ ወ፡ ፡  

ስለሆነ ም ባለፉት ሦስት ኣመታት የ ታየ ው የ ባንኮች መስፋፋት ፈጣን የ ሚባል ቢሆንም ከዝቅተኛ የ ዕድገ ት ደረጃ በመነ ሳት 

የ ተገ ኘ በመሆኑ የ ተገ ኘው ውጤት አሁንም ይበልጥ መጎ ልበት ይጠበቅበታል፡ ፡  የ ኢንሹራንስ ዘርፍን በተመለከተ በ2ዐዐ5 

በጀት ዓመት 16 የ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች በሥራ ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ኢንሹራንስ ቅርንጫፎች ብዛት 

በ2ዐዐ4 በጀት ዓመት ከነ በረበት 4.3 በመቶ በመጨመር 255 ደርሷል፡ ፡   

የ ባንኮች የ ብድር ስርጭት በተመለከተ በበጀት ዓመቱ ብር 76.1 ቢሊዮን አዲስ ብድር ለተለያዩ የ ኢኮኖሚ ዘርፎች 

የ ተሰጠ ሲሆን ይህም በ2004 በጀት ዓመት ከተሰጠው አዲስ ብድር ጋር ሲነ ጻጸር በ4.4 በመቶ ቀንሷል፡ ፡  ከዚሁ 

ብድር ውስጥ ለግሉ ዘርፍ ብር 33 ሚልዮን (43 በመቶ) ይህሉ፣  ለመንግስት የ ልማት ድርጅቶች ደግሞ ብር 37 

ቢልዮን (49 በመቶ) እና 6 ቢልዮን (8 በመቶ) ለማኅበራት የ ተሰጠ ነ ው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ለውጪና ለአገ ር 

ውስጥ ንግድ ዘርፍ እና ለግብርና ዘርፍ የ ተሰጠው አዲስ ብድር ከ2004 በጀት አመት ጋር ሲነ ጻጸር በቅደም ተከተል 

በ14.7 በመቶ እና የ 31.5 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  ይሁን እንጂ የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ እና የ ቤቶችና ኮንስትራክሽን 

ዘርፍ በቅደም ተከተል በ16.9 በመቶ እና በ30.6 በመቶ አድጓል፡ ፡  የ አዲስ ብድር ስርጭት በክፍለ ኢኮኖሚ ዘርፍ 

ስንመለከት 25.4 በመቶ ለኢንዱስትሪ፣  21.4 በመቶ ለማዕድን ኢነ ርጂና ለውሀ ሀብት፣  18.8 በመቶ ለውጭ እና 

ለሀገ ር ውስጥ ንግድ፣  እንዲሁም 15.8 በመቶ እና 12.8 በመቶ በቅደም ተከተል ለቤቶች ኮንስትራክሽን እና 

ለግብርና ዘርፍ ሲሆን ቀሪው ለሌሎች ዘርፎች የ ተሰጠ ነ ው፡ ፡  ይኸም በአጠቃላይ የ ብድር አሰጣጡ የ ወጣውን የ ዘርፎች 

ቅደም ተከተል መሠረት ያደረገ  የ ብድር አሰጣጥ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  
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የ ባንኮች የ ካፒታል አቅም በ2005 በጀት ዓመት ብር 23.5 ቢሊዮን የ ደረሰ ሲሆን ይህም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር 

ሲነ ፃ ፀር በ30.5 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡   በተመሳሳይ በ2ዐዐ4 በጀት ዓመት አጠቃላይ የ ኢንሹራንስ ኩባንያዎች ካፒታል 

ብር 1.07 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን፣  በ2ዐዐ5 በጀት ዓመት 28.6 በመቶ ዕድገ ት በማስመዝገ ብ ብር 1.37 ቢሊዮን 

ደርሷል፡ ፡  

የ ባንኮች የ ቁጠባ አሰባሰብን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ ከፍተኛ መሻሻል ታይቷል፡ ፡  በመሆኑም በበጀት ዓመቱ አጠቃላይ 

የ ቁጠባ (Total Deposit) ተቀማጭ ብር 237.1 ቢሊዮን የ ደረሰ ሲሆን ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ፃ ፀር 

የ 26.6 በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡  ለቁጠባ ተቀማጭ መጨመር ምክንያቱ የ ተንቀሳቀሽ ሂሣብ፣  የ ቁጠባ ሂሣብ እና የ ጊዜ 

ገ ደብ ተቀማጭ ከ2004 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ፃ ፀር በቅደም ተከተል በ25.9 በመቶ 28.5 በመቶ እና 

19.2 በመቶ በማደጋቸው ነ ው፡ ፡  ከዚሁ አጠቃላይ የ ቁጠባ ተቀማጭ ሂሳብ ውስጥ 49  በመቶ የ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ፣  

44.7 በመቶ የ ቁጠባ ሂሳብ  እና 6.3 በመቶ የ ጊዜ ገ ደብ ተቀማጭ ሂሳብ ናቸው፡ ፡  በዚሁ መሠረት የ ተንቀሳቃሽ 

ሂሳብ እና የ ጊዜ ተቀማጭ ድርሻ ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ፃ ፀር (49 እና 63 በመቶ በቅደም ተከተል) መጠነ ኛ 

ቅናሽ ያሳዩ ሲሆን፣  የ ቁጠባ ሂሣብ ተቀማጭ ከ2004 0.6 መቶኛ ነ ጥብ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡   

የ ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች መስፋፋት ዝቅተኛ ገ ቢ ያለውን የ ህብረተሰብ ክፍል በመጥቀም የ ድህነ ትንና የ ስራ አጥነ ትን 

ችግር በመቅረፍ ለዘላቂ ልማት ጉልህ ሚና  አለው፡ ፡  በመሆኑም አነ ስተኛ የ ቁጠባና የ ብድር አገ ልግሎት የ ሚሰጡ 

የ ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶችን አገ ልግሎት ከማስፋፋት አንጻር በ2005 በጀት ዓመት አበረታች ውጤት ተመዝግቧል፡ ፡  

በበጀት ዓመቱ አጠቃላይ አነ ስተኛ የ ቁጠባና የ ብድር ተቋማት ካፒታል ብር 4.3 ቢሊዮን የ ደረሰ ሲሆን ይህም ከ2004 

በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር 22.8 በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡  ከዚህ ጋር ተያይዞ በ1999 በጀት ዓመት መጨረሻ ላይ 

እነ ዚህ የ ፋይናንስ ተቋማት ለደንበኞቻቸው ያበደሩት ጠቅላላ የ ገ ንዘብ መጠን ብር 1.96 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን፣  ይህ 

አሀዝ በ2004 በጀት ዓመት ብር 7.5 ቢሊዮን እና በ2005 በጀት ዓመት ብር 10.7 ቢሊዮን ደርሷል፡ ፡  ይህም 

ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር የ 43.3 በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡  እነ ዚህ የ ማይክሮ ፋይናንስ ድርጅቶች 

ያሰባሰቡት ተቀማጭ ገ ንዘብ በ2003 በጀት ዓመት ብር 3.8 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት ወደ ብር 

5.5 ቢሊዮን እንዲሁም በ2005 6.9 ቢሊዮን አድጓል፡ ፡   

1.7.3 የ ፋይናንስ ዘርፍ ሥርዓትና አገ ልግሎት  

በአገ ራችን ያለውን የ ፋይናንስ ሥርዓትና አገ ልግሎት ዘመናዊ፣  ቀልጣፋ፣  ተወዳዳሪ፣  ጥራትና ሰፊ ሽፋን ያለው በማድረግ 

የ ዕድገ ትና የ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ የ ክፍያ ሥርዓትን ዘመናዊ ማድረግ እና ቀልጣፋ የ ባንክ 

አገ ልግሎትን ማስፈን አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  በዚሁ መሠረት የ ክፍያ ሥርዓቱን ዘመናዊ ለማድረግ በሥራ ላይ የ ነ በሩትን 

ሁሉንም ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ጋር የ ሚያገ ናኝ የ ክፍያ ሥርዓት የ ተዘረጋ ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት ሥራ የ ጀመሩ 

ሁለት አዳዲስ ባንኮች በሥርዓቱ እንዲካተቱ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም የ ክፍያ ሥርዓቱ እና የ ባንክ አገ ልግሎት ዘመናዊ 

እንዲሁም ተደራሽ ለማድረግ ሁሉም ባንኮች የ ኮር ባንኪንግ ሥርዓት ተግባራዊ አድርጓል፡ ፡  ይህ ሥርዓት የ ባንኮችን ዋና 

መሥሪያ ቤት ከቅርንጫፎቻቸው ጋር እንዲሁም ከማዕከላዊው የ ክፍያ ሥርዓት ጋር ለማስተሳሰር አስችሏል፡ ፡  

በሌላ በኩል የ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ በ2003 የ በጀት ዓመት የ ብድር መረጃ ሥርዓትን ዘመናዊ ለማድረግ እና 

የ ፋይናንስ ተቋሞች በዚሁ የ መረጃ ሥርዓት ለማካተትና ተጠቃሚ ለማድረግ በዕቅድ ይዞ ዕቅዱ ሙሉ ለሙሉ ተግባራዊ 

መደረጉ ይታወሳል፡ ፡   በዚሁ መሠረት በ2004 እና በ2005 በጀት ዓመት ባንኮች የ ብድር ሁኔታን የ ሚያሳይ ቀልጣፋ 

የ መረጃ ሥርዓት ተጠቃሚ የ ሆኑ ሲሆን፣  የ ማይክሮ ፋይናንስ ተቋማትንም ለማካተት ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር 

በመሆን ጥረት እየ ተደረገ  ነ ው፡ ፡  ይህ የ መረጃ ሥርዓት በአበዳሪና ተበዳሪ መካከል ያለውን የ መረጃ ክፍተት የ ሚያጠብ 

ከመሆኑም በላይ ከብድር ጋር ተያይዘው የ ሚመጡ ስጋቶችን ለመቀነ ስ ጠቀሜታ አለው፡ ፡  
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1.7.4 የ ውጭ ኢኮኖሚ ዘርፍ እንቅስቃሴ 
 

1.7.4.1 የ ሸቀጦች ወጭ ንግድ   
 

በአምስት አመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንደተመለከተው የ ወጪ ንግድ ከአጠቃላይ አገ ራዊ ምርት ድርሻ 

2003 በጀት አመት ከነ በረበት 6.7 በመቶ ድርሻ በእቅዱ ዘመን መጨረሻ ወደ 15.6 በመቶ እንዲሁም የ ገ ቢ ሸቀጦች 

ድርሻ ከ26.5 በመቶ ወደ 32 በመቶ ከፍ እንደሚል ተገ ምቷል፡ ፡  የ አምስቱ አመታት ትንበያ ከውጭ ንግድ የ ሚገ ኘው 

የ ውጭ ምንዛሬ በ2007 በጀት ዓመት መጨረሻ እስከ 8 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር፣  ለገ ቢ ንግድ የ ሚወጣው የ ውጭ 

ምንዛሬ 16.7 ቢሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ያመለክታል፡ ፡  

 

በ2005 በጀት ዓመት ከጠቅላላ ሸቀጦች ወጪ ንግድ 3.1 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ተገ ኝቷል፡ ፡  በ2004 በጀት 

ዓመት ከዘርፉ ከተገ ኘው ጠቅላላ ገ ቢ ጋር ሲነ ጻጸር በ2.5 በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን ለበጀት ዓመቱ ከተያዘው የ 5 ቢሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር ሸቀጦች ወጪ ንግድ  ዕቅድ ጋር ሲጻጸር 61.5 በመቶ ያህሉ መሳካቱን ያመለክታል፡ ፡  ይህ ቅናሽ 

ከቡና፣  ከወርቅ፣  ከቅባት እህሎች፣  ከአበባ፣  ከቁም ከብት፣  ከስጋና የ ስጋ ዉጤቶች እና ከአትክልትና ፍራፍሬ ወጪ 

ምርት መቀነ ስ ወይም በአለም አቀፍ ገ በያ የ ዋጋ መውረድ ወይም በሁለቱም ምክንያቶች መሆኑን መመልከት ይቻላል፡ ፡  

 

ከቡና ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው ገ ቢ 745 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ደረሰ ሲሆን ይህም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር 

ሲነ ጻጸር የ 10.6 በመቶ ቅናሽ አለው፡ ፡  ለዚህ ቅናሽ ሙሉ ለሙሉ አስተዋፅ ኦ ያደረገ ው የ ቡና ዋጋ በአለም አቀፍ 

ገ በያ መውደቅ ነ ው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ወደ ውጪ የ ተላከው የ ቡና መጠን 198.7 ሚ ኪ.ግ ሲሆን ይህም 

በ2004 ከተላከው169.4 ሚ ኪ.ግ መጠን ጋር በ17 በመቶ ያህል ከፍ ያለ ነ ው፡ ፡  ከቡና ንግድ የ ተገ ኘው ገ ቢ 

ከጠቅላላው የ ወጪ ሸቀጦች ንግድ ገ ቢ ያለው ድርሻ በ2004 ከነ በረበት 26.4 በመቶ ወደ 24 በመቶ ዝቅ ሊል 

ችሏል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በቀጣይ የ ቡና ግብይት ሥርዓቱን ይበልጥ ግልፅ እና ተወዳዳሪ በማድረግ ቡናን በጥራትና 

በብዛት ለውጭ ገ በያ ማቅረብ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሠራበት የ ሚገ ባ ጉዳይ ይሆናል፡ ፡   በተመሳሳይ ወቅት ከወርቅ ወጪ 

ንግድ 584.4 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ተገ ኝቷል፡ ፡  ይህም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር 3 በመቶ ቅናሽ 

አለው፡ ፡  ለዚህም ብቸኛ ምክንያት የ ወርቅ የ አለም ገ በያ ዋጋ በ3.9 በመቶ በመቀነ ሱ ነ ው፡ ፡   በ2005 በጀት ዓመት 

ወደ ውጪ የ ተላከው የ ወርቅ መጠን 12.3 ሚልዮን ኪግ ሲሆን ይህም በ2004 ከተላከው 12.2 ሚልዮን ኪግ መጠን 

ጋር ተመሳሳይ  ነ ው፡ ፡  የ ወርቅ ወጪ ንግድ ከሀገ ሪቱ ዋና ዋና ወጪ ምርቶች አንዱ እየ ሆነ  የ መጣ ሲሆን በበጀት ዓመቱ 

ከተገ ኘው ጠቅላላ የ ሸቀጦች ወጪ ንግድ ገ ቢ ውስጥ 18.9 በመቶ ድርሻ ይዟል፡ ፡   

 

በ2005 ከቅባት እህሎች ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው ገ ቢ 437 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሲሆን፣  ከ2004 በጀት ዓመት 

ጋር ሲነ ጻጸር የ 7.4 በመቶ ቅናሽ አለው፡ ፡  ለዚህ ዝቅተኛ ዕድገ ት መገ ኘት ሙሉ በሙሉ አስተዋጽኦ ያደረገ ው ወደ ውጭ 

የ ተላከው የ ቅባት እህሎች ምርት መጠን በ2004 ከነ በረበት 367.4 ሚልዮን ኪ. ግራም በ2005 ወደ 280 ሚልዮን 

ኪ. ግራም በመቀነ ሱ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ከቅባት እህሎች ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው ገ ቢ ከጠቅላላው የ ወጪ ሸቀጦች ንግድ ገ ቢ 

ያለው ድርሻ በ2004 ከነ በረበት 15 በመቶ ወደ 14 በመቶ ዝቅ ሊል ችሏል፡ ፡  

 

የ አበባ ወጪ ምርት በ9.6 በመቶ ስለወረደ ከአበባ ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው የ ውጭ ምንዛሬ በ2004 ከተገ ኘው ጋር 

ሲነ ጻጸር በ5.5 በመቶ ዝቅ በማለት 186 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሊሆን ችሏል፡ ፡  የ አበባ ወጪ ምርት ከቅርብ ጊዜ 

ወዲህ በውጭ ምንዛሬ ምንጭነ ት ከዋና ዋና ወጪ ምርቶች አንዱ እየ ሆነ  የ መጣ ቢሆንም በበጀት ዓመቱ ከምርቱ ወጪ ንግድ 

የ ተገ ኘው ገ ቢ ከጠቅላላው የ ወጪ ሸቀጦች ንግድ ገ ቢ የ ያዘው ድርሻ በ2004 በጀት ዓመት በነ በረበት የ 6 በመቶ 

ቀጥሏል፡ ፡      

 

ከቁም ከብት ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው ገ ቢ ከአምናው ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 19.8 በመቶ ቅናሽ በማሳየ ት 166 ሚሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር ሊሆን ችሏል፡ ፡  ለዚህም ዋነ ኛ ምክንያት ወደ ውጭ የ ተላከው የ ምርት መጠን በ30.5 በመቶ መቀነ ሱ 

ነ ው፡ ፡  ከወጪ ምርቱ የ ተገ ኘው ገ ቢ በበጀት ዓመቱ ከተገ ኘው ጠቅላላ የ ሸቀጦች ወጪ ንግድ ገ ቢ ውስጥ 5.4 ድርሻ 

ያለው ሲሆን ይህም አምና ከነ በረው ድርሻ የ 17.7 በመቶ ቅናሽ ያሳያል፡ ፡   በ2005 በጀት ዓመት የ ስጋና ስጋ 

ውጤቶች ዓለም አቀፍ ዋጋ በ7.6 በመቶ እድገ ት ቢያሳይም ወደ ውጭ የ ተላከው የ ምርቱ መጠን በ12.6 በመቶ ቅናሽ 

በማሳየ ቱ ከዚህ የ ወጪ ንግድ 74 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ተገ ኝቷል፡ ፡  ይህም ካለፈው በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር 

5.9 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  የ ስጋና ስጋ ውጤቶች ወጪ ንግድ ገ ቢ ከጠቅላላ ወጪ ንግድ ገ ቢ ያለው ድርሻ በ2004 

በጀት ዓመት ከነ በረው የ 2.5 በመቶ ድርሻ ወደ 2.4 በመቶ ዝቅ ብሏል፡ ፡  
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ሠንጠረዥ 11. ዋና  ዋና  የ ወጪ ምርቶች  አቅርቦት በሚሊዮን ኪ.ግ. እና ገ ቢ በሚሊዮን  የ አሜሪካን  ዶላር 

ወጪ ሸቀጦች 2003 2004 

2005 
የ 2005 ዕድገ ት 

በመቶኛ 
2003-2005 

አማካይ አፈጻጸም እቅድ 
አፈጻጸም አፈጻጸም 

በመቶኛ 
 

ቡና 841.8 833.1 
1,066.

3 
745.1 69.9 -10.6 806.6 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 196.1 169.4   198.7   17.3 188.1 

የ ቅባት እህሎች 326.6 472.3 553.5 437.1 79.0 -7.4 412.0 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 254.2 367.4   280.2   -23.8 300.6 

ቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች 103.8 109.9 126.9 120.6 95.0 9.7 111.4 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 5.2 4.4   4.6   3.6 4.7 

ጥራጥሬዎች 137.9 159.7 199.5 232.5 116.5 45.6 176.7 

መጠን በሚ. በኪ.ግ. 224.5 226.2   356.1   57.4 268.9 

ስጋና የ ስጋ ውጤቶች 63.3 78.8 109.6 74.1 67.6 -5.9 72.1 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 16.9 17.7   15.4   -12.6 16.7 

አትክልትና ፍራፍሬ 31.5 44.9 87.9 43.7 49.7 -2.8 40.0 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 91.6 123.5   134.6   9.0 116.6 

አበባ 175.3 197.0 235.7 186.1 79.0 -5.5 186.1 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 41.6 46.8   42.3   -9.6 43.6 

ወርቅ 461.7 602.4 694.5 584.4 84.1 -3.0 549.5 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 11.2 12.1   12.3   1.0 0.0 

የ ቁም ከብት 147.9 207.1 253.8 166.0 65.4 -19.8 173.7 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 112.8 144.9   100.7   -30.5 119.5 

ጫት 238.3 240.3 300.0 270.6 90.2 12.6 249.8 

መጠን በሚ. ኪ.ግ. 41.0 41.1   47.1   14.6 43.0 

የጨርቃጨርቅ ውጤቶች 61.1 84.7 110.0 97.2 88.3 14.8 81.0 

ጠቅላላ የ ወጪ ንግድ ገ ቢ 2747.1 
3152.

7 

3,872.

9 
3069.6 79.3 -2.6 2989.8 

ምንጭ፡  የ ገ ቢዎችና ጉሙሩክ ባለስልጣን 

 

ምንም እንኳ የ አትክልትና ፍራፍሬ ወጪ ንግድ ምርት መጠን 9 በመቶ እድገ ት ቢያሳይም የ ምርቱ ዓለም አቀፍ ዋጋ 

10.8 በመቶ በመቀነ ሱ ምክንያት ከዘርፉ የ ተገ ኘው ገ ቢ 43.7 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ከአምናው ተመሳሳይ ወቅት 

ጋር ሲነ ፃ ፀር በ2.8 በመቶ ያነ ሰ ሊሆን ችሏል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ አትክልትና ፍራፍሬ ወጪ ንግድ ገ ቢ ድርሻ 1 

በመቶ ሲሆን ይህም አምና ከነ በረው ድርሻ የ 0.6 በመቶ ቅናሽ ያሳያል፡ ፡  

ይህ በእንዲህ እንዳለ በበጀት ዓመቱ ከጫት ወጪ ንግድ 270.6 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ገ ቢ የ ተገ ኘ ሲሆን 

ከአምናው ከተገ ኘው ገ ቢ ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 12.6 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  ለዚህም ብቸኛ ምክንያት ለውጭ ገ በያ 

የ ቀረበው የ ምርቱ መጠን በ14.6 በመቶ (6 ሚሊዮን ኪ.ግ) መጨመር ሲሆን የ ጫት ወጪ ንግድ ገ ቢ ከጠቅላላው 

የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ያለው ድርሻ አምና በተመሳሳይ ወቅት ከነ በረበት 7.6 በመቶ ወደ 8.8 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡    

 

በዚሁ ወቅት ከጥራጥሬ ወጪ ንግድ 232.5 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ተገ ኘ ሲሆን ይህም ካለፈው በጀት ዓመት ጋር 

ሲነ ፃ ፀር የ 45.6 በመቶ ዕድገ ት ያሳያል፡ ፡  ለዚህም የ ምርቱ መጠን በ57.4 በመቶ መጨመር ብቸኛ ምክንያት ነ ው፡ ፡  

በመሆኑም ከጥራጥሬ ወጪ ንግድ ገ ቢ ድርሻ አምና በተመሳሳይ ወቅት ከነ በረበት 5.1 በመቶ ወደ 7.6 በመቶ ከፍ 

ብሏል፡ ፡  በተመሳሳይ የ ቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች  ወጪ ንግድ ምርት ዓለም አቀፍ ዋጋ 5.8 በመቶ በማደጉ እንዲሁም የ ወጪ 

ምርቱ መጠን በ3.6 በመቶ በመጨመሩ ከዘርፉ 120.6 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለማግኘት ተችሏል፡ ፡  ይህም ከአምናው 

ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነ ፃ ፀር በ9.7 በመቶ አድጓል፡ ፡   በበጀት ዓመቱ የ ቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች ወጪ ንግድ ገ ቢ ድርሻ 

3.9 በመቶ ሲሆን ይህም አምና ከነ በረው ድርሻ የ 12.6 በመቶ ጭማሪ ያሳያል፡ ፡  ከጨርቃ-ጨርቅ ወጪ ንግድ 1.1 

ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር  ለማግኘት ታቅዶ 97 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ተገ ኝቷል፡ ፡  

 

በአጠቃላይ በ2005 በጀት ዓመት የ ታየ ው የ ኤክስፖርት አፈፃ ፀም ከዕቅዱና ካለፈው ዓመት አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀ ር 

አነ ስተኛ ነ ው፡ ፡  የ ተጠበቁት የ ማኑፋክቸሪንግ ውጤቶችና ሌሎች አዳዲስ ምርቶች በስፋት ለውጪ ገ በያ ለማቅረብ 

ባለመቻሉም የ ኤክስፖርት ስብጥሩ ብዙ ለውጥ አላሳየ ም፡ ፡  ስለሆነ ም በቀጣይ ዓመታት የ ግብርና ምርታማነ ት በማሳደግና 

በአምራች ኢንዱስትሪዎች መስክ የ ሚካሄደውን ኢንቨስትመንት በማስፋፋት የ ውጪ ምንዛሪ ግኝቱን ከፍ ማድረግ እና 

የ ኤክስፖርት ስብጥሩ ማሻሻል ይገ ባል፡ ፡  
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1.7.4.2 የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ 

 

በ2005 በጀት ዓመት ዋጋቸው 11.5 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ሚያወጡ ሸቀጦች ወደ ሀገ ር ውስጥ ገ ብተዋል፡ ፡  

ይህም ከ2004 ዓመት አፈጸጸም ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 3.7 በመቶ ብልጫ አለው:: ለዚህ የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ወጪ ዕድገ ት 

ምክንያት የ ነ በረው ለካፒታል ዕቃዎችና መሳሪያዎች (20.6 በመቶ) እና ለነ ዳጅ (1.8 በመቶ) ገ ቢ ንግድ 

የ ተከፈለው የ ውጭ ምንዛሬ መጨመር ነ ው፡ ፡  በ2005 ለፍጆታ ሸቀጦች ጠቅላላ ገ ቢ ንግድ የ ተከፈለው የ ውጭ ምንዛሬ 

ከ2004 ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር በ2.2 በመቶ ዝቅ ያለ ሲሆን የ ዚህ ምክንያቱ አላቂ የ ፍጆታ ምርቶች ገ ቢ 

ንግድ ወጪ በ2.6 በመቶ እና አላቂ ያልሆኑ ምርቶች ገ ቢ ንግድ ወጪ በ1.4 በመቶ መቀነ ሳቸው ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ 

ወቅት ለነ ዳጅ ገ ቢ ንግድ 2.2 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ወጪ ተደርጓል፡ ፡  ይህም ከ2004 በጀት ዓመት የ ነ ዳጅ ወጪ 

ጋር ሲነ ፃ ፀር በ39.1 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ወይም 1.8 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  ለዚህም ዋናው ምክንያት ወደ 

ሀገ ሪቱ የ ገ ባው የ ነ ዳጅ መጠን በ3.4 በመቶ መጨመሩ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም የ ነ ዳጅ ገ ቢ ንግድ ወጪ ከጠቅላላው የ ሸቀጦች 

የ ወጭ ንግድ (የ ኤክስፖርት) ገ ቢ ጋር በመቶኛ ሲነ ፃ ፀር በ2004 ተመሳሳይ ወቅት ከነ በረበት 67.4 በመቶ ወደ 70 

በመቶ ከፍ ሊል ችሏል:: 

 

በዚሁ ወቅት የ ኢንዱስትሪ፣  የ ትራንስፖርትና የ ግብርና  ዕቃዎች ገ ቢ ንግድ ወጪ በቅደም ተከተል በ24.9 በመቶ፣  

11.5 በመቶ እና 8.8 በመቶ በማደጋቸው የ ካፒታል ዕቃዎች ገ ቢ ንግድ ወጪ በ2004 ከነ በረበት 3 ቢሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር ወደ 3.6 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሊያድግ ችሏል፡ ፡  ስለሆነ ም የ ካፒታል ዕቃዎች ገ ቢ ንግድ 

ከጠቅላላ የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ወጪ ድርሻ፣  በ2004 በጀት አመት ከነ በረበት 26.9 በመቶ ወደ 31.2 በመቶ ከፍ 

ብሏል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 12. የ ገ ቢ ንግድ ወጪ በሚሊዮን  የ አሜሬካን  ዶላር  

ገ ቢ ሸቀጦች 
   

2003 2004 

የ 2005  2003-2005  

አማካይ አፈጻጸም 

እቅድ አፈጻጸም 
አፈጻጸም 
በመቶኛ 

ጥሬ እቃ 183.7 199.7 219.5 145.6 66.3 176.3 

በከፊል ያለቀላቸው እቃዎች 
1,228.

0 1,957.2 1,933.0 1,753.9 90.7 

1646.3 

ነ ዳጅ 
1,659.

3 2,124.8 2,525.9 2,163.9 85.7 

1982.6 

የ ካፒታል እቃዎች 
2,757.

0 2,961.7 4,031.9 3,572.6 88.6 

3097.1 

የ ትራንሰፖርት እቃዎች 688.1 809.7 1,619.4 903.1 55.8 800.3 

የ ግብርና እቃዎች 63.6 119.5 154.6 129.9 84.1 104.3 

የ ኢንዱስትሪ እቃዎች 
2,005.

4 2,032.5 2,258.1 2,539.6 112.5 

2192.5 

የ ፍጆታ እቃዎች 
2,294.

8 3,531.7 1,284.3 3,452.4 268.8 

3093.0 

ጠቅላላ የ ገ ቢ ንግድ 
8,253.

3 

11,061.

2 

13162.5

7 

11,467.

3 87.1 

10260.6 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ ገ ቢዎችና ጉምሩክ ባለሥልጣን 

1.7.4.3 የ ንግድ ሚዛን 
 

በአጠቃላይ በ2005 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ጭማሪ በማሳየ ቱና የ ወጪ ንግድ ቅናሽ በማሳየ ቱ 

የ ሀገ ሪቱ የ ሸቀጦች የ ውጭ ንግድ ሚዛን ጉድለት አምና ከነ በረበት የ 7.9 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ወደ 8.4 ቢሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር ሊሰፋ ችሏል፡ ፡  በመሆኑም ከሸቀጦች ወጪ ንግድ የ ተገ ኘው የ ውጭ ምንዛሪ የ ሸቀጦች የ ገ ቢ ንግድ ወጪን 

28.6 በመቶ ይሸፍን ከነ በረበት የ አምናው መጠን በ2005 በጀት ዓመት 26.8 በመቶውን መሸፈን ወደሚችል ደረጃ 

ዝቅ ብሏል፡ ፡  

 

1.7.4.4 የ ውጭ ክፍያ ሚዛን (Balance of Payment)  
 

በ2003 ፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ጭማሪ ከወጪ ንግድ ጭማሪ በላይ 

በመሆኑ የ ሀገ ሪቱ የ ሸቀጦች የ ውጭ ንግድ ሚዛን ጉድለት በ2003 ከነ በረበት የ 5.5 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 



30 

 

በ2004 ወደ 7.8 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር (43.6 በመቶ) እና በ2005 ወደ 8.4 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

(53 በመቶ) ሊሰፋ ችሏል፡ ፡  በዚህም ምክንያት በ2003 እና በ2004 የ በጀት ዓመት ከሸቀጦች የ ወጪ ንግድ 

የ ሚገ ኘው ገ ቢ በቅደም ተከተል 33.3 በመቶ፣  28.5 በመቶውን የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ ወጪን ይሸፍን ከነ በረበት 

በ2005 መጠነ ኛ መሻሻል በማሳየ ት 29.4 በመቶውን ለመሸፈን ወደ ሚያስችልበት ደረጃ ደርሷል፡ ፡  

 

ሠንጠረዥ 13. የ ውጭ ክፍያ  ሚዛን  በሚሊዮን  የ አሜሪካን  ዶላር 

 

ዝርዝር 

የ 2003 
አፈጻጸም 

የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 የ አፈጻጸም ንፅ ፅ ር በመቶኛ 
የ 2003-
2004 

ዕቅድ አፈፃ ጸም 
ከ2005 
ዕቅድ 

ከ2004 
ክንውን 

አማካይ 
አፈፃ ጸም 

የ ንግድ ሚዛን -5,506.2 
-

7,908.5 
-9,289.7 -8,392.1 90.3 6.1 -7268.93 

የ ሸቀጦች ወጪ ንግድ 2,747.1 3,152.6 3,872.9 3,075.2 79.4 -2.5 2991.63 

የ ሸቀጦች ገ ቢ ንግድ 8,253.3 11,061 13,162.6 11,467.3 87.1 3.7 10260.53 

የ አገ ልግሎት ወጪ ንግድ ገ ቢ (የ ተጣራ) 688.1 74.9 120.2 476.9 396.7 536.7 413.30 

የ ግል ሐዋላ 2746.7 3,245.8 4,175.2 3,889.2 93.2 19.8 3293.90 

የ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ሚዛን (መንግሰታዊ 
ሐዋላን ሳይጨምር) 

-2071.4 
-

4,587.8 
-4,994.3 -4,026 80.6 -12.2 -3561.73 

ኦፊሴሊያዊ ሐዋላ 1,860.7 1,787.9 1,588.1 1,267.6 79.8 -29.1 1638.73 

የ ተንቀሳቃሽ ሂሳብ ሚዛነ  (ኦፊሴሊያዊ  
ሐዋላን ጨምሮ) 

-210.6 
-

2,799.9 
-3,406.2 -2,758.4 81.0 -1.5 -1922.97 

የ ካፒታል ሂሳብ 2,535.5 2,119.8 3,406.1 3,226.4 94.7 52.2 2627.23 

ማስተካከያ -940.7 -292.7 0.0 -582.2 
 

98.9 -605.20 

አጠቃላይ የ ክፍያ ሚዛን 1,384.2 -972.8 0.0 -114.2 
 

-88.3  

የ ክፍያ ሚዛን አሸፋፈን -1,384.2 972.8 0.0 114.2 
  

 

አለም አቀፍ መጠባበቂያ ሂሳብ (ሪዘርቨ) -1375.8 980.8 0.0 123.2 
  

 

የ ዕዳ እፎይታ -8.4 -8 
 

-9 
  

 

ምንጭ፡   የ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 

በበጀት ዓመቱ ከአገ ልግሎቶች የ ወጪ ንግድ 476.9 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ተጣራ ገ ቢ ተገ ኝቷል፡ ፡  ይህ ገ ቢ 

በ2004 ተመሳሳይ ወቅት ከተገ ኘው 75 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ተጣራ ገ ቢ ጋር ሲነ ፃ ጸር በ536.7 በመቶ 

ጨምሯል፡ ፡  ለገ ቢው መጨመር ለግለሰብ ተጓዦች እና ለመንግሥታዊ ጉዳዮች ከተሰጡ አገ ልግሎቶች የ ተገ ኘው የ ውጭ ምንዛሪ 

ገ ቢ መጨመር እና ለተለያዩ አገ ልግሎቶች የ ተደረገ ው ክፍያ መቀነ ስ ዋና ምክንያቶች ናቸው፡ ፡   

በበጀት ዓመቱ ከአገ ልግሎቶች የ ወጪ ንግድ 476.9 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ተጣራ ገ ቢ ተገ ኝቷል፡ ፡  ይህ ገ ቢ 

በ2004 ተመሳሳይ ወቅት ከተገ ኘው 75 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ተጣራ ገ ቢ ጋር ሲነ ፃ ጸር በ536.7 በመቶ 

ጨምሯል፡ ፡  ለገ ቢው መጨመር ለግለሰብ ተጓዦች እና ለመንግሥታዊ ጉዳዮች ከተሰጡ አገ ልግሎቶች የ ተገ ኘው የ ውጭ ምንዛሪ 

ገ ቢ መጨመር እና ለተለያዩ አገ ልግሎቶች የ ተደረገ ው ክፍያ መቀነ ስ ዋና ምክንያቶች ናቸው፡ ፡   

በ2005 በጀት ዓመት በግለሰቦችና መንግሥታዊ ባልሆኑ የ ዕ ርዳታ ድርጅቶች አማካይነ ት ወደ ሀገ ር ውስጥ የ ገ ባው የ ግል 

ሐዋላ (Private Transfers) 3.9 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ሲሆን ይህ አፈፃ ጸም በ2004 በጀት ዓመት 

ከተገ ኘው 3.2 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 20 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ ከተለያዩ 

ዓለም አቀፍ የ ፋይናንስ ተቋማትና ለጋሽ መንግስታት የ ፈሰሰው የ መንግሥት ዕርዳታ (Official Transfer) 

በ2004 ከነ በረበት 1.8 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ወደ 1.3 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ዝቅ ብሏል፡ ፡  ይህም 

ከ2004 አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር የ 28 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  እንዲሁም ባለፉት ሶስት አመታት በድምሩ 3.59 

ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ንጥር የ ውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት ፍሰት የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2003 1.2 የ አሜሪካን 

ዶላር በ2004 1.1 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር እና በ2005 1.3 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር አፈጻጸም 

ተመዝግቧል፡ ፡  በመሆኑም የ 2005 በጀት ዓመት የ ሀገ ሪቱ የ ክፍያ ሚዛን 114.2 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ጉድለት 

አሳይቷል፡ ፡  ይህም በ2004 የ በጀት ዓመት ከተመዘገ በው የ 972.8 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ጉድለት ጋር ሲነ ፃ ፀር 

መሻሻል ያሳየ  ቢሆንም በ2003 ተመዝግቦ ከነ በረው ትርፍ ጋር ሲነ ፃ ፀር ግን ደካማ ነ ው፡ ፡  በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 

የ ነ በረው የ ውጪ ምንዛሪ 2.22 ያህል ወራት የ ገ ቢ ሸቀጦችን ሊሸፍን የ ሚችል ነ ው፡ ፡  ይህም በ2003 ከነ በረው 

2.94 ወራት እና በ2004 ከነ በረው 2.23 ወራት ጋር ሲነ ፃ ፀር በመጠኑ ዝቅ ያለ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም የ ውጪ ምነ ዛሪ 

ክምችትን ለማጠናከር በተለይ የ ኤክስፖር ገ ቢን ማሳደግ ይገ ባል፡ ፡   
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1.7.5.5  የ ውጭ ምንዛሬ ሁኔታ 

ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ አመታት የ ውጭ ምንዛሬ ተመን የ ተረጋጋ ሆኖ ቆይቷል፡ ፡  በመሆኑም በባንኮች መካከል የ ተካሄደ 

የ ውጭ ምንዛሬ ገ በያ በ2003 በጀት ዓመት ከተወሰደው እርምጃ በኋላ የ ብር ዋጋ በአሜሪካን ዶላር በአማካይ በ6.3 

በመቶ የ ቀነ ሰ ሲሆን ይህም የ ውጭ ክፍለ ኢኮኖሚው ከውጭ ምንዛሬ መዋዠቅ ጋር ተያይዞ ከሚከሰቱ ችግሮች ነ ጻ እንዲሆን 

አስችሏል፡ ፡  በተመሳሳይ ወቅት በጥቁር ገ በያው ላይ የ ተመዘ ገ በው የ ምንዛሬ ማሽቆልቆል 8.1 በመቶ ነ በር፡ ፡  በ2005 

በጀት ዓመት በየ ዕለቱ በባንኮች መካከል የ ተካሄደ የ ውጭ ምንዛሬ ገ በያ አንድ የ አሜሪካን ዶላር በአማካይ በብር 

18.1947 የ ተመነ ዘረ ሲሆን ይህም በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረው አማካይ ተመን ብር 17.2536 ጋር ሲነ ጻጸር 

በ5.5 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  በተመሳሳይ ወቅት በጥቁር ገ በያ አንድ የ አሜሪካን ዶላር በብር 19.3022 

የ ተመነ ዘረ ሲሆን ከ2004 በጀት ዓመት አማካይ ተመን ብር 17.9883 ጋር ሲነ ጻጸር በ7.3 በመቶ ወርዷል፡ ፡  

በመሆኑም በህጋዊውና በጥቁር ገ በያው መካከል የ ነ በረው የ ውጭ ምንዛሬ ተመን አማካይ ልዩነ ት በ2004 በጀት ዓመት 

ከነ በረበት 4.3 በመቶ ወደ 6.1 በመቶ ሰፍቷል፡ ፡  ለዚህም ዋነ ኛ ምክንያት የ ጥቁር ገ በያው የ ውጭ ምንዛሬ ተመን 

ከባንክ ለባንክ የ ውጭ ምንዛሬ ተመን በከፍተኛ ፍጥነ ት በመውረዱ ነ ው፡ ፡  

ሠንጠረዥ 14. በባንኮች  መካከል  የ ተካሄደ የ ውጭ  ምንዛሬ  ግብይት 

 

ወቅት 
አማካይ የ ውጭ ምንዛሪ ተመን 

ብር/ዶላር 
አማካይ የ ጥቁር ገ በያ ምንዛሪ ተመን 

ብር/ዶላር 

2003 16.1178 16.5292 

የ መጀመሪያ ሩብ ዓመት  14.5535 14.9833 

ሁለተኛ ሩብ ዓመት 16.4667 16.9567 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 16.6342 17.1067 

አራተኛ ሩብ ዓመት 16.8169 17.0700 

2004 17.2536 17.9883 

የ መጀመሪያ ሩብ ዓመት  17.0011 17.3900 

ሁለተኛ ሩብ ዓመት 17.1522 17.8333 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 17.3107 18.2400 

አራተኛ ሩብ ዓመት 17.5503 18.4900 

2005 18.1947 19.3022 

የ መጀመሪያ ሩብ ዓመት  17.8705 18.4400 

ሁለተኛ ሩብ ዓመት 18.0782 18.7333 

ሶስተኛ ሩብ ዓመት 18.2971 19.8367 

አራተኛ ሩብ ዓመት 18.5331 20.1988 

  ምንጭ፡  የ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ 

1.8 የ ግሉ ዘርፍ ልማት  

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ የ ግሉ ዘርፍ ዋናው የ ኢኮኖሚው ዕድገ ት አንቀሳቃሽ እንደሚሆን ይጠበቃል፡ ፡  

በዚህም መሰረት ለግል ባለሀብቶች ሁሉን አቀፍ ቀልጣፋ ድጋፍ በመስጠት መካከለኛና ከፍተኛ አምራች ኢንዱስትሪዎች 

እንዲሁም የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት እንዲስፋፉ ማድረግ፣  ፈጣንና ቀጣይ የ ቴክኖሎጂ ሽግግር እንዲያረጋግጡ ማገ ዝ ፣  

የ አምራች ኢንዱስትሪው መስክ ከማንኛውም ዘርፍ የ ፈጠነ  ዕድገ ት ለማረጋገ ጥ በአምራች ኢንዱስትሪዎች ለሚሠማሩ የ ግል 

ባለሀብቶች በባንክ ብድር አቅርቦትም ሆነ  በሌሎች ማትጊያዎች ቅድሚያ እንዲያገ ኙ ማድረግ፣  የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል 

በበቂ መጠንና ጥራት ለማቅረብ  የ ከፍተኛ ትምህርትና የ ቴክኒክና ሙያ ሥልጠና በኢንዱስትሪ ልማት የ ተቃኘ እንዲሆን 

ማድረግ በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ግሉ ዘርፍ ልማት ስትራቴጂ ዋና አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  

ከዚህ አንፃ ር የ ግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ ጉልህ ሚና እንዲጫወት የ ሚያስችሉ መሠረታዊ ሁኔታዎች  ተጠናክረው 

እንዲቀጥሉ ተደርጓል፡ ፡  የ ተረጋጋ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ቀጣይነ ትን በማረጋገ ጥ ለልማታዊ የ ግል ባለሀብቶች ምቹ 

የ ኢንቨስትመንት ሁኔታዎች እንዲፈጠሩ ተደርጓል፡ ፡  የ ፕራይቬታይዜሽን ሂደት በተጠናከረ ሁኔታ እንዲቀጥል የ ተደረገ  

ሲሆን በመንግስት የ ልማት ድርጅቶች የ ተያዙ የጨርቃ ጨርቅና አልባሳት፣  የ መጠጥ አምራች ኢንዱስትሪዎች ለግሉ ዘርፍ 

እንዲተላለፉ ተደርጓል፡ ፡  ባጠቃላይ ባለፉት ሶስት የ ዕቅድ አመታት በግሉ ዘርፍ ልማት የ ተከናወኑ ተግባራት እና 

የ ተገ ኙ ውጤቶች እንደሚከተለው ቀርቧል፡ ፡  
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1.8.1 የ ኢንቨስትመንት ህግና አገ ልግሎት አሰጣጥ 
 

የ ግሉ ዘርፍ ኢንቨስትመንትን ይበልጥ ለማበረታታ ቀደም ሲል ሥራ ላይ የ ነ በረው የ ኢንቨስትመንት ህግ እንዲሻሻል 

ተደርጓል:: የ ተሻሻለው ሕግ በተለይ በማፋክቸሪነ ግ እና በኤክስፖርት የ ተሰማሩትን ይበልጥ ለማበረታታት እንደሚያግዝ 

ይታመናል:: በተያያዘም የ ኢንቨስትመንት የ አንድ ማዕከል አገ ልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ የ ኢትዮጵያ የ ኢንቨስትመንት 

ኤጀንሲ መልሶ እንዲደራጅ እየ ተደረገ  ሲሆን ይኸው ሙሉ በሙሉ ሲጠናቀቅ የ ሚታየውን የ አገ ልግሎት አሰጣጥ እንዲሻሻል 

እና ኢንቨስትመንት እንዲስፋፋ ለማድረግ እንደሚያግዝ ይጠበቃል:: 

1.8.2 የ ግሉ አምራች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የ አቅም ግንባታ ሥራዎች 

የ ግሉ ዘርፍ ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ ልማት አንቀሳቃሽ ሞተር በመሆኑ በሁሉም የ ኢኮኖሚ ዘርፎች የ ሚደረገ ውን ተሳትፎ 

መንግስት እያበረታታ ይገ ኛል፡ ፡  በተለይ የጨርቃጨርቅና የ ቆዳ ኢንዱስትሪዎችን በተጠናከረ መንገ ድ ለመደገ ፍ እንዲቻል 

የጨርቃጨርቅና የ ቆዳ ኢንስቲትዩቶቹን አቅም መገ ንባት እንዲሁም በዓለም አቀፍ ደረጃ የ ተደረሰባቸውን ምርጥ ተሞክሮዎች 

በየ ፋብሪካዎች ተግባራዊ ለማድረግ የ ተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል፡ ፡  እነ ዚህም፡ - 

የ ቁርኝት ፕሮግራም፡ - በጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪ የ ቁርኝት ፕሮግራም እና የ ምርጥ ተሞክሮውን ሊተገ በሩ 

ይችላሉ ተብለው የ ታመነ ባቸውና በዋናነ ት የ ህንዱ Southern India Textile Research 

Association (SITRA) እና National Institute of Fashion Technology (NIFT) 

ጋር  በቁርኝት እንዲሰሩ መግባባት ላይ የ ተደረሰ ሲሆን በቁርኝት ኮንትራቱ ውል መሠረት የ ኒፍት ኃላፊዎች ሀገ ር 

ውስጥ ገ ብተው ሥራ ጀምረዋል፡ ፡  በተመሳሳይ የ ቆዳውን ንዑስ ዘርፍ ልማት ለመደገ ፍና ለመምራት የ ተቋቋመውን የ ቆዳ 

ኢንዱስትሪ ኢንስቲቲዩት አቅም ለማሳደግ ኢንስቲትዩቱን ህንድ ሀገ ር ከሚገ ኘው CLRI ከተባለ የ ምርምር ተቋም 

ለማቆራኘት የ ስምምነ ት ሠነ ድ በመፈረም ወደ ትግበራ ተሸጋግሯል፡ ፡  

የ ቤንችማርኪንግ ትግበራ፡ -  የጨርቃጨርቅና አልባሳት ኢንዱስትሪዎችን በሥራ አመራር፣  በምርታማነ ት፣  በግብዓት 

ትስስር፣  በገ በያ፣  በሰው ኃይል ልማትና በምርት ጥራት ላይ የ ትግበራ ሥራ የ ተጠናቀቀ ሲሆን በየ ፋብሪካው በተቋቋመው 

የ ለውጥ ትግበራ ቡድን አማካኝነ ት በምርታማነ ት ፣  በምርት ጥራት ቁጥጥር፣  በመሣሪያ ጥገ ና እና ሌሎች የ ተለያዩ 

የ ቴክኒክ ድጋፎች እየ ተከናወኑ ይገ ኛሉ፡ ፡  እንዲሁም በቆዳና ቆዳ ውጤቶች ልማት የ ቤንችማርኪንግ ትግበራ ፕሮግራም 

ተነ ድፎ ተግባራዊ እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡  በዚህም ፋብሪካዎቹ በሥርዓት ዝርጋታ፣  አዳዲስ ምርቶችን በማልማት፣  በጥራት 

ሥራ አመራር፣  በሰው ሃብት ሥራ አመራር፣  በጥገ ና ሥራ አመራር፣  በፋይናንስ ሥራ አመራር፣  በአካባቢ ጥበቃ ሥርዓት 

ሥራ አመራር፣  በንብረት ሥራ አመራር፣  በዶክመንቴሽንና ማኑዋል ዝግጅት መስኮች ያሉባቸውን ችግሮች በመለየ ትና 

የ ቴክኖሎጂ አቅም የ ማሳደግ ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  

የ ካይዝን ፍልስፍና ትግበራ፡ - በ2005 የ በጀት ዓመት የ ካይዘን ፍልስፍናን በኢንዱስትሪ ዘርፍ በአግሮ ስኳር፣  

በጨርቃጨርቅና ቆዳ፣  በኬሚካልና በብረታ ብረት ኢንዱስትሪዎች ለመተግበር የ አሠራር ማሻሻያ ስልጠና፣  የ ማማከር፣  

የ ክትትልና ድጋፍ አገ ልግሎት ተሰጥቷል፡ ፡  ሥልጠና እና የ ማማከር አገ ልግሎት በተሰጣቸው ተቋማት የ ካይዘን የ ልማት 

ቡድኖችን በማቋቋምና በማንቀሳቀስ ካይዘንን የ ማስረጽና የ መተግበር ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከጃፓን ዓለም አቀፍ 

ትብብር በተገ ኘ የሙያ ድጋፍ የ ካይዘን ፍልስፍና ተቋማዊ አቅምን ለማጎ ልበት የ ሚያስችሉ ሥራዎች በከፍተኛ የ ትምህርት 

ተቋማት በመካሄድ ላይ ናቸው፡ ፡   በማምረቻ ድርጅቶች ብክነ ቶችን በመለየ ትና በማስወገ ድ የ ሥራ ቦታን በማደራጀት የ ሥራ 

ስታንዳርድ በማዘጋጀት የ ምርታማነ ትና የ ጥራት ደረጃን ከፍ በማድረግ አበረታች ውጤቶች የ ተመዘገ ቡ ሲሆን ከዚህ አንፃ ር 

በወንጂና በመተሐራ ፋብሪካዎች የ ተከናወኑ ሥራዎች ያስገ ኟቸውን ውጤቶች ለአብነ ት ያህል መጥቀስ ይቻላል፡ ፡    

በግብዓት አቅርቦት ረገ ድ፡ - ለጨርቃጨርቅ ፋብሪካዎች የ ጥጥ አቅርቦትን ለማሟላት የ ሚያስችል ስርአት እንዲፈጠር 

በመስራት የ ሚገ ኝ ሲሆን ከዚህ ጎ ን ለጎ ንም ኢንዱስትሪዎች የ ኬሚካልና ቀለማቀለም ግብዓቶችን አቅርቦት በአገ ር ውስጥ 

በቦንድ መጋዘን ሥርዓት ተግባራዊ በመደረግ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በአጠቃላይ ለኢንዱስትሪ ልማት ማነ ቆ የ ሆኑት የ ጥጥ፣  

የ ቆዳ፣ … ግብአቶች በስፋት በማቅረብ የ ኢንዱስትሪ ልማቱን ለማፋጠን የ ግብርና ምርታማነ ት ዕድገ ት ማፋጠንና ጎ ን 

ለጎ ንም የ ግብይት ሥርዓቱ ማስተካከል ይገ ባል፡ ፡  

በትምህርትና ስልጠና ረገ ድ፡ - ለቆዳው ኢንዱስትሪ ዘርፍ የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል በማቅረብ ንዑስ ዘርፉን ከመደገ ፍ 

አንጻር የ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ቴክኖሎጂ ኢንስቲቲዩት በተለያዩ የ መደበኛ መርሃ-ግብሮች ትምህርት በመሰጠት ላይ 

ይገ ኛል፡ ፡  
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በገ በያና ምርት ትስስር ድጋፍ ረገ ድ፡ - በፋብሪካዎች መካከል የ ንግድ ትስስሮች እንዲፈጠሩ እንዲሁም ፋብሪካዎቸ 

ገ ዢዎች ባስቀመጡት የ ማቅረቢያ ጊዜ ማቅረብ እንዲችሉ ለማድረግም ከባንኮች፣  ከጉምሩክ፣  ከአየ ር መንገ ድ የ ካርጎ 

አገ ልግሎት፣  ከንግድ መርከብ፣  ከባህር ትራንዚት ድርጅት፣  ከትራንስፖርት ድርጅቶች፣  ከኮንቴይነ ር ድርጅቶች ጋር 

በመተባበር እየ ተሰራ ይገ ኛል፡ ፡  

1.8.3 የ ኢንዱስትሪ ዞን ልማት 

የ ግሉ ዘርፍ በተለይም በኢንዱስትሪው ዘርፍ የ ተሰማራው የ ግል ዘርፍ ሌላው ማነ ቆ የ ለማ የ ኢንዱሰትሪ መሬት ማግኘት 

ሲሆን ይኸንን ችግር ለመቅረፍ ባለፉት ዓመታት  በተለያዩ ከተሞች  የ ተከለሉ የ ኢንዱስትሪ ዞኖችን በማቋቋምና መሠረተ 

ልማታቸው እንዲሟላ በማድረግ ለልማታዊ ባለሀብቱ ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት ባለው አሠራር ለማስተላለፍ የ ኢንዱስትሪ ዞኖች 

ልማት ፕሮግራም እየ ተተገ በረ ይገ ኛል፡ ፡  በዚሁ መሠረት በአዲስ አበባ፣  በኮምቦልቻ፣  በድሬዳዋ እና በሀዋሳ በድምሩ 

3537 ሄክታር መሬት ተዘጋጅቷል፡ ፡  የ ኢንዱስትሪ ዞን ልማት በመንግስት እንዲካሄድ አቅጣጫ ከተያዘ ወዲህ በ4 

ከተሞች ልማቱን ለማካሄድ በ5 ቦታዎች መሬት ተከልሎ በአንዱ ዞን (በአዲስ አበባ በቦሌ ለሚ) የ ልማት ሥራው 

ተጀምሯል፡ ፡   

በግሉ ዘርፍ የ ሚለሙ የ ኢንዱስትሪ ዞኖችን በተመለከተ በኦሮሚያ ክልል በዱከም እና በፊንፊኔ ዙሪያ የ ኢንዱስትሪ ዞኖች 

ግንባታ በመካሄድ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  ኢስተርን የ ኢንዱስትሪ ዞን ፕሮጀክት በአንድ ቻይናዊ ባለሀብት በኦሮሚያ ክልል 

ዱከም ከተማ አካባቢ በመልማት ላይ ያለ ሲሆን በዚህ ኢንዱስትሪ ዞን ውስጥ ሲካሄድ የ ቆየ ው የ 6 ተጨማሪ የ ፋብሪካ 

ህንፃ ዎች ግንባታ በዙሪያቸው ከሚካሄደው የ ውስጥ ለውስጥ የ ኮንክሪት አሰፋልት መንገ ዶች ሥራ በስተቀር ግንባታቸው 

ተጠናቅቆ ለኪራይ ዝግጁ ሆነ ዋል፡ ፡  የ ሊፋን ሞተርስ ኩባንያ በኢንዱስትሪ ዞኑ ውስጥ ከተገ ነ ቡት 11 የ ፋብሪካ 

ህንፃ ዎች አንዱን በመውሰድ የ ኢንቨስትመንት ሥራውን በዚሁ ለማካሄድ ከአልሚው ባለሀብት ጋር ስምምነ ት ተፈራርሟል፡ ፡  

በኢንዱስትሪ ዞኑ ውስጥ በመገ ንባት ላይ የ ሚገ ኘው የ ኢስት-ስቲል ብረታብረት ፋብሪካ የ ግንባታና የ ማሽነ ሪ ተከላ 

ሥራዎች በመከናወን ላይ ናቸው፡ ፡  በተመሳሳይ በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ዙሪያ በቱርክ ባለሀብት የ ሚለማ የ ሰንዳፋ 

የ ኢንዱስትሪ ዞን ግንባታ በመካሄድ ላይ የ ሚገ ኝ ሲሆን ሁዋጂያን ኢንተርናሽናል-ሲቲ የ ተሰኘ የ ጫማ ፋብሪካ በ5 ዓመት 

ውስጥ እስከ 214 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ኤክስፖርት ገ ቢ ለማስመዝገ ብ ዕቅድ ይዞ በአዲስ አበባ ከተማ የ ጫማና 

የ ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ዞን ለመመስረት በመንቀሳቀስ ላይ ነ ው፡ ፡   

1.8.4 የ መንግስት የ ልማት ድርጅቶች ወደ ግል ይዞታ ማዘዋወር 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ እንደተመለከተው የ ግሉ ዘርፍ በአጥጋቢ ሁኔታ በሚገ ባባቸው መስኮች በመንግስት እጅ 

ያሉ የ ልማት ድርጅቶችን ወደ ግሉ ዘርፍ በማዛወር የ ግል ዘርፉን ኢንቨስትመንት ለማበረታታት ስትራቴጂ ተቀምጧል፡ ፡  

ከዚህ አንጻር በፕራይቬታይዜሽን ፕሮግራሙ በ2003 በጀት ዓመት 14፣  በ2004 በጀት ዓመት 13 እና በ2005 

በጀት ዓመት 5 ድርጅቶችና ቅርንጫፎች በሽያጭ እንዲሁም በ2003 በጀት ዓመት እና በ2004 በጀት ዓመት 5 

ድርጅቶች በጋራ ልማት በድምሩ በአለፉት ሶስት ዓመታት 37 ድርጅቶች ወደ ግል ይዞታ ተዛውረዋል፡ ፡  በ2005 የ በጀት 

ዓመት 24 የ ልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ለማስተላለፍ ታቅዶ የ ነ በረ ሲሆን የ ግሉ ዘርፍ በሚጠበቀው ደረጃ ግሉ ዘርፍ 

ፍላጎ ት ማጣት ምክንያት አፈጻጸሙ 5 ድርጅት ወይም የ ዕቅዱን 26.3 በመቶ ሆኗል፡ ፡   

1.8.5 የ ብድር አገ ልግሎት 

በ2004 እና በ2005 በቅደም ተከተል ብር 79.6 ቢሊዮን እና ብር 76.13 ቢሊዮን በድምሩ ብር 155.73 

ቢሊዮን የ ብድር አገ ልግሎት ተሰጥቷል፡ ፡  በእነ ዚህ ዓመታት በተሰጠው የ ብድር አገ ልግሎት በተለይ ቅድሚያ ለሚሰጣቸው 

ዘርፎች ከፍ ያለ ብድር ለማቅረብ ጥረት ተደርጓል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በ2004 እና በ2005 ከተሰጠው የ ብድር 

አገ ልግሎት የ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የ 53.47 በመቶ እና የ 51.34 በመቶ ድርሻ ነ በረው፡ ፡   

ሠንጠረዥ 15. የ ብድር  ስርጭት፣  (መጠን   በሚሊዮን   ብር፣  ድርሻ   በመቶኛ)  

ተበዳሪ ዘርፍ  

የ ብድር ስርጭት 

2004 2005 

 መጠን  ድርሻ (%) መጠን  ድርሻ (%) 

የ ግል ክፍለ ኢኮኖሚ 42567.7 53.47 39079.8 51.34 

 ለግል ባለሀብቶች (Sole proprietorship, PLCs, Share companies ,etc) 30,362.

6 

38.14 33,112.

2 

43.50 
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 ለማህበራት (Cooperatives association,etc ) 12,116.

3 

15.22 5,967.6 7.84 

 ባንክ ለባንክ 88.8 0.11 0.0 0.0 

የ መንግስት የ ልማት ድርጅቶች 
37,035.

5 
46.53 

37,046.

7 
48.66 

ድምር 
79,603.

1 
100 

76,126.

5 
100 

ምንጭ፡ - ብሔራዊ ባንክ 

1.8.6 የ ኢንቨስትመንት እንቅስቃሴ 

1.8.6.1 የ ሀገ ር ውስጥ ኢንቨስትመንት  

ባለፉት ሶስት አመታት በሁሉም የ ክልልና የ ከተማ አስተዳደር 132 ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘገ ቡ 16,807 የ አገ ር 

ውስጥ ባለሃብቶች የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ የ ተሰጠ ሲሆን፣  ከነ ዚህ መካከል ካፒታላቸው 1.30 ቢሊዮን ብር የ ሆነ  91 

ፕሮጀክቶች ግንባታ የ ጀመሩ እና ካፒታላቸው 0.59 ቢሊዮን ብር የ ሆነ  117 ኘሮጀክቶች ወደ ማምረት የ ተሸጋገ ሩ 

ናቸው:: ሥራ የ ጀመሩት ኘሮጀክቶችም ለ4.6 ሺህ ዜጐች ቋሚና ለ11.7 ሺህ ዜጎ ች ጊዜያዊ የ ሥራ ዕድሎች 

ተፈጥረዋል፡ ፡  

ፈቃድ የ ተሰጣቸው የ አገ ር ውስጥ ፕሮጀክቶች ክፍለ-ኢኮኖሚያዊ ሥርጭትን ሲቃኝ 1389 (8.3 በመቶ) ፕሮጀክቶች 

የ ግብርና፣  2637 (13.7 በመቶ) ፕሮጀክቶች የ ማኑፋክቸሪንግ እና 12781 (76 በመቶ) ፕሮጀክቶች የ አገ ልግሎት 

ናቸው፡ ፡  ይኸም አብዛኛው የ አገ ር ውስጥ ኢንቨስትመንት በአገ ልግሎት ዘርፍ ለመሰማራት ያቀደ እንደሆነ  ያሳያል፡ ፡  

ከነ ዚህ ውስጥ ግንባታ የ ጀመሩ እና ወደ ማምረት የ ተሸጋገ ሩት 74 ፕሮጀክቶች የ ግብርና (35.6 በመቶ)፣  19 

ፕሮጀክቶች የ ማኑፋክቸሪንግ (9.2 በመቶ) እና 115 ፕሮጀክቶች የ አገ ልግሎት (55.3 በመቶ) ናቸው፡ ፡  የ እነ ዚህ 

ፕሮጀክቶች የ ኢንቨስትመንት ካፒታል ድርሻ የ ግብርና 0.14 ቢሊዮን ብር (7.4 በመቶ)፣  የ ማኑፋክቸሪንግ 0.20 

ቢሊዮን ብር (10.58 በመቶ) እና የ አገ ልግሎት 1.55 ቢሊዮን ብር (82.01 በመቶ) ነ ው፡ ፡  

ሠንጠረዥ 16. ግንባታ የ ጀመሩ እና  ወደ ማምረት የ ተሸጋገ ሩት የ ሀገ ር  ውስጥ ባለሀብቶች ፕሮጀክቶች 

ዘርፍ 2005 

ፕሮጀክት በቁጥር ካፒታል በቢሊዮን ብር 

ግብርና  74 0.14 

አምራች ኢንዱስትሪ 19 0.2 

 አገ ልግሎት 115 1.55 

ድምር 208 1.89 

ምንጭ፡  የ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኤጀንሲ 

የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ የ ተሰጣቸው የ አገ ር ውስጥ ፕሮጀክቶች ክልላዊ ስርጭት ሲተነ ተን 11,140 (66.3 በመቶ) 

ፕሮጀክቶች በአዲስ አበባ፣  2110 (12.6 በመቶ) ፕሮጀክቶች በአማራ፣  1910 (11.4 በመቶ) ፕሮጀክቶች 

በኦሮሚያ፣  485 (2.9 በመቶ) ፕሮጀክቶች በድሬዳዋ፣  325 (1.9 በመቶ) ፕሮጀክቶች በትግራይ እና የ ተቀሩት 

837 (5 በመቶ) ፕሮጀክቶች በሌሎች ክልሎች ነ ው፡ ፡   

1.8.6.2  የ ውጭ ቀጥተኛ ኢንቨስትመንት (FDI) 

ከብሔራዊ ባንክ በተገ ኘው መረጃ መሰረት ባለፉት ሶስት አመታት 3.59 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ንጥር የ ውጭ ቀጥተኛ 

ኢንቨስትመንት ፍሰት የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2003 1.24 የ አሜሪካን ዶላር በ2004 1.1 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 

እና በ2005 1.25 ቢሊዮን የ አሜሪካን ዶላር አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  በተመሳሳይ ባለፉት 3 ዓመታት 187.31 

ቢሊዮን ብር ካፒታል ላስመዘ ገ ቡ 2164 የ ውጭ ባለሃብቶች የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ የ ተሰጠ ሲሆን፣  ከእነ ዚህ ውስጥ 

ካፒታላቸው 21.5 ቢሊዮን ብር የ ሆነ  133 ኘሮጀክቶች ግንባታ ጀምረዋል፡ ፡  ካፒታላቸው ብር 28.28 ቢሊዮን የ ሆነ  

637 ኘሮጀክቶች ወደ ማምረት ተሸጋግረዋል፡ ፡  ሥራ የ ጀመሩት የ ውጭ ኘሮጀክቶችም ለ26 ሺህ ዜጐች ቋሚና ለ35 ሺህ 

ዜጎ ች ጊዜያዊ የ ሥራ ዕድል ፈጥረዋል፡ ፡  ፈቃድ የ ተሰጣቸው የ ውጭ ፕሮጀክቶች ክፍለ-ኢኮኖሚያዊ ሥርጭትን ሲቃኝ 423 

(19.5 በመቶ) ፕሮጀክቶች የ ግብርና፣  888 (41 በመቶ) ፕሮጀክቶች የ ማኑፋክቸሪንግ እና 855 (40 በመቶ) 

ፕሮጀክቶች የ አገ ልግሎት ናቸው፡ ፡  ከእነ ዚህ ውስጥ ግንባታ የ ጀመሩ እና ወደ ማምረት የ ተሸጋገ ሩት 28 ፕሮጀክቶች 

የ ግብርና (7.6 በመቶ)፣  164 ፕሮጀክቶች የ ማኑፋክቸሪንግ (44.6 በመቶ) እና 176 ፕሮጀክቶች የ አገ ልግሎት 
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(47.8 በመቶ) ናቸው፡ ፡  ይህ የ ውጪ ኢንቨስትመንት ከአገ ር ውስጥ ኢንቨስትመንት ይልቅ ፈጥኖ ወደ ትግበራ 

እንደሚገ ባ ያሳያል፡ ፡  የ እነ ዚህ ፕሮጀክቶች የ ኢንቨስትመንት ካፒታል ድርሻ የ ግብርና 4.85 ቢሊዮን ብር (9.7 

በመቶ)፣  የ ማኑፋክቸሪንግ 23.20 ቢሊዮን ብር (46.61 በመቶ) እና የ አገ ልግሎት 22.73 ቢሊዮን ብር (45.7 

በመቶ) ነ ው፡ ፡  

ፈቃድ ከተሰጣቸው የ ውጭ ፕሮጀክቶች መካከል 41 በመቶ እና 40 በመቶ ያህሉ በማኑፋክቸሪንግ እና አገ ልግሎት ዘርፍ 

በቅደም ተከተል የ መሰማራት ፍላጎ ት ያላቸው ሲሆን 76 በመቶ የ ሀገ ር ውስጥ ባለሀብቶች ግን በአገ ልግሎት ዘርፍ 

የ መሰማራት ፍላጎ ት አሳይተዋል፡ ፡  ይህም የ ሀገ ር ውስጥ ባለሀብቶች በአብዛኛው በአገ ልግሎት ዘርፉ የ ተወሰኑ ሲሆን 

በሌላ በኩል የ ግብርና ዘርፍ በውጭ ባለሀብቶች እና በሀገ ር ውስጥ ባለሀብቶች ተመራጭ አለመሆኑን ያሳያል፡ ፡   

ባለፉት ሶስት ዓመታ የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ ከተሰጣቸው 2164 የ ውጭ ፕሮጀክቶች ሀገ ራዊ ስርጭት ሲተነ ተን የ ቻይና 

322 (14.9 በመቶ) ፕሮጀክቶች፣  የ ሱዳን 310 (14.3 በመቶ) ፕሮጀክቶች፣  የ ሕንድ 180 (8.3 በመቶ) 

ፕሮጀክቶች፣  የ ቱርክ 98 (4.5 በመቶ) ፕሮጀክቶች እና የ አሜሪካ (ኢትዮጵያውያን ዳያስፖራ) 81 (3.7 በመቶ) 

ፕሮጀክቶች የ መጀመሪያውን 5 ደረጃዎች ሲይዙ ባስመዘገ ቡት ካፒታል ግን የ ቱርክ ፕሮጀክቶች ብር 46.12 ቢሊዮን፣  

የ ሕንድ ፕሮጀክቶች ብር 32.34 ቢሊዮን፣  የ ቻይና ፕሮጀክቶች ብር 9.82 ቢሊዮን፣  የ ሳዑዲ አረቢያ ፕሮጀክቶች ብር 

9.45 ቢሊዮን እና የ ሳዑዲ-ኢትዮጵያውያን ፕሮጀክቶች (በቅንጅት) ብር 8.48 ቢሊዮን የ መጀመሪያውን 5 ደረጃዎች 

ይዘዋል፡ ፡  ወደ ግንባታ እና ወደ ማምረት/አገ ልግሎት ወደ መስጠት ከተሸጋገ ሩት ፕሮጀክቶች አንጻር ሲታይ ብዙ 

ፕሮጀክቶችን የ ያዙት ቻይና፣  ሱዳን፣  ቱርክ፣  ሕንድ እና አሜሪካ የ መጀመሪያዎቹ 5 አገ ሮች ናቸው፡ ፡  

ባጠቃላይ የ ግሉ ዘርፍ በኢኮኖሚው ውስጥ የ ሚያደርገ ው ተሳትፎ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ትን ለማፋጠንና ለዜጎ ች የ ሥራ ዕድል 

በመፍጠር ድህነ ትን ለማጥፋት በሚደረገ ው ሀገ ራዊ ጥረት የ ማይተካ ሚና የ ሚጫወት በመሆኑ ዘርፉ በሀገ ሪቱ የ ተፈጠሩ ምቹ 

የ ኢንቨስትመንት ሁኔታዎችን በመጠቀም እና መንግስት ያስቀመጣቸውን የ ኢንቨስትመንት የ ትኩረት አቅጣጫዎች በመከተል 

ከእስካሁኑ በላቀ ደረጃ በልማቱ ውስጥ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል፡ ፡   
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ሠንጠረዥ 17.  የ ማክሮ ኢኮኖሚና የ ዋና ዋና ዘርፎች ግቦች አፈጻጸም  

ተ.ቁ    ዘርፍ/አመልካች የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈጻጸም 

የ 2005 
ዕቅድ 

የ 2005 
አፈጻጸም 

በ2007 
የ ሚደረስበት 

I የ ማክሮ ኢኮኖሚ እና የ መንግስት ፋይናንስ አመልካቾች      

1.1 የ ማክሮ ኢኮኖሚ አፈፃ ጸም      

 ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ዕድገ ት በ2003 በተሠራበት ዋጋ በመቶኛ 11.4 8.8 11.27 9.7 11.4 

 የ ነ ፍስ ወከፍ ገ ቢ በጊዜው የ ገ በያ ዋጋ (በአሜሪካን ዶላር)  387 510 -- 550 523 

 ጠቅላላ የ ፍጆታ ወጪ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 87.2 85.0 87.6 82.3 85.0 

 ጠቅላላ ኢንቨስትመንት ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 27.9 33.1 28.1 33 28.2 

 አጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 12.7 15 12.4 17.7 20.0 

1.2 የ መንግሥት ፋይናንስ አፈፃ ጸም      

 ጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ዕርዳታን ጨምሮ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 16.9 15.7 19.2 16.1 20.4 

 ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 13.7 14.0 15.3 14.6 17.1 

 የ ታክስ ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 11.7 11.6 13.2 12.5 15.0 

 የ ድህነ ት ተኮር ዘርፍ ወጪ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ  12.3 11.9 14.8 12.7 17.3 

 ጠቅላላ ወጪ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በመቶኛ 18.5 16.9 21.1 18.1 23.7 

 የ ካፒታል ወጪ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 10.5 9.9 12.3 10.7 14.4 

 የ መደበኛ ወጪ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 8 7 8.8 7.4 9.3 

 የ በጀት ጉድለት ዕርዳታን ጨምሮ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ (1.6) (1.2) (1.9) (2.0) (3.3) 

 የ ውጭ ብድር (የ ተጣራ) ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 1.5 0.9 0.8 2.0 0.6 

 የ ውስጥ ብድር (የ ተጣራ) ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 0 0.5 1.1 0.2 2.7 

1.3 የ ውጭ ዘርፍ አፈጻጸም       

 የ ሸቀጦችና አገ ልግሎቶች ወጪ ንግድ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 17.0 13.9 19.2 12.7 22.5 

 የ ሸቀጦችና አገ ልግሎቶች ገ ቢ ንግድ ከጠ/የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ 32.1 32.0 34.9 28.0 35.7 

 የ ሀብት ክፍተት ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በመቶኛ (15.1) (18.1) (15.7) (15.3) (13.1) 

II የ ኑሮ ደህንነ ት ሁኔታ      

 ከአጠቃላይ ድህነ ት መስመር በታች የ ሚኖረው ሕዝብ ብዛት በመቶኛ 29.6 27.6 24.7 26.0 22.2 

 ከምግብ ድህነ ት መስመር በታች የ ሚኖረው ሕዝብ በመቶኛ 33.6 32.7 23.6 31.8 21.2 

III የ ኢኮኖሚ ዘርፍ       

3.1 ግብርና      

 የ ግብርና ተጨማሪ ዕሴት ዕድገ ት 9.0 4.9 8.6 7.1 8.7 

 የ ዋና ዋና ሰብሎች ምርት መጠን በሺህ ቶን 22182 23244 22596 25105 26774 

 የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርታማነ ት  ኩንታል/ሄክታር 16.5 17.0 19.2 17.82 22.0 

 አበባ/በሚሊዮን ዘንግ/ 1804.7 2102 4419.7 2257.3 5859.1 

 ፈርጀ ብዙ ጠቀሜታ ባላቸው ዛፎች የ ተሸፈነ  መሬት በሄክታር 6994.1

7 

9550 11563.19 14574.17 16212.01 

 የ ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት ተጠቃሚዎች ብዛት በሺህ ቁጥር 9044 10505 11406 11657 14640 

 የ ሥጋ ወጪ ንግድ በሜትሪክ ቶን 16877 17779.8 29220.69 15521 111000 

 በል/ሴፍቲኔት ፕ/የ ተሳተፉ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው ቤተሰቦች በሚሊዮን  7.7 7.6 2.63 6.89 1.3 

3.2 ኢንዱስትሪ      

 የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተጨማሪ ዕሴት ዕድገ ት በመቶኛ 15.0 17.1 21.4 18.5 23.7 

 የ ስኳር ምርት መጠን በሚሊዮን ቶን 0.28 0.26 0.978 0.232 2.25 

 የጨርቃጨርቅና ስፌት ኢንዱስትሪ የ ወጪ ንግድ ገ ቢ በሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር 62.2 84.6 211.7 98.98 1000 

 የ ቆዳና ቆዳ ውጤቶች ኢንዱስትሪ ዘርፍ የ ወጪ ንግድ ገ ቢ በሚሊዮን የ አሜሪካን 
ዶላር 

104.3 112.1 233.3 123.4 496.87 

 የ ሀገ ሪቱን አጠቃላይ ሲሚንቶ የ ማምረት አቅም በሚሊዮን ቶን 6.45 10.6 13.6 12.1 27 

 የ ብረታ ብረት የ ነ ፍስ ወከፍ ፍጆታ በኪ.ግ. 12 - 22.23 17.75 34.7 

3.3 ማዕድን       

 የ ወርቅ ኤክስፖርት በኪሎ ግራም 4376 3983.72 

5,000 

4,193.71

8 

8700 

 በባህላዊ ማዕድናት አምራቾች ለብሔራዊ ባንክ የ ቀረበ የ ወርቅ መጠን በኪ.ግራም 7296 8327.73 5,100 8,386.6 5250 

 የ ተለያዩ ማዕድናት ምርቶች የ ወጪ ንግድ ገ ቢ በሚሊዮን ዶላር  509 602.2 
100 166.43 

- 

Field Code Changed
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ሠንጠረዥ 17. የ ማክሮ ኢኮኖሚና የ ዋና ዋና ዘርፎች ግቦች አፈጻጸም…የ ቀጠለ 

ተ.ቁ    ዘርፍ/አመልካች የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈጻጸም 

የ 2005 
ዕቅድ 

የ 2005 
አፈጻጸም 

በ2007 
የ ሚደረስበት 

IV የ ኢኮኖሚ መሠረተ ልማት       

4.1 መንገ ድ      

 አጠቃላይ የ መንገ ድ ርዝመት በሺህ ኪ.ሜ. 53.1 56.2 58.2 58.34 64.5 

 ለሁሉም አየ ር ፀባይ ከሚሆን መንገ ድ ለመድረስ የ ሚወስደው ጊዜ በሰዓት 3.5 2.9 1.9 2.1 1.4 

 የ መንገ ድ ጥግግት ኪ.ሜ/1000 ኪ.ሜ ስኩዌር 48.1 57.4 89.3 78.2 123.7 

 የ መንገ ድ ጥግግት ኪ.ሜ/1000 ህዝብ አሰፋፈር 0.66 0.75 1.18 1 1.54 

 በጥሩ ይዞታ ላይ የ ሚገ ኝ መንገ ድ በመቶኛ 82 86 84.6 86 86.7 

 ለሁሉም የ አየ ር ፀባይ ከሚሆን መንገ ድ ከ5 ኪ.ሜ. ርቀት በላይ የ ሚገ ኙ ቦታዎች 
በመቶኛ  

61.8 56.3 40.9 45.8 29 

 ሁሉንም የ ገ ጠር ቀበሌዎች ከዋና መንገ ድ ጋር የ ሚያገ ናኝ አዲስ የ ገ ጠር መንገ ድ 
ግንባታ በኪ.ሜ 

854 10219 40044 27628 71522 

4.2 ባቡር      

 የ ባቡር ትራንስፖርት ኔ ትወርክ /በኪሎ ሜትር/ 0 0   2395 

4.3 ኢነ ርጂ      

 የ መብራት አገ ልግሎት ሽፋን በመቶኛ 45.4 48.5 65 53.5 75 

 የ ኃይል ማመንጨት አቅም በሜጋ ዋት 2048.5 2177 3117 2177 8000 

 የ ማከፋፈያ መስመር ግንባታ ርዝመት በኪሎ ሜትር 138832 153230 172238 154687 258038 

 የ ኃይል ማሰራጫ መስመር መልሶ ግንባታ ርዝመት በኪሎ ሜትር 967 1688 5694 3071 8130 

4.4 ቴሌኮሙኒኬሽን       

 የ መደበኛ ስልክ ጥግግት በመቶኛ  1.03 0.95 2.4 0.9 3.4 

 የ መደበኛ ስልክ ተጠቃሚዎች ብዛት በሚሊዮን 0.854 0.805 1.95 0.79 3.05 

 የ ሞባይል ስልክ ተጠቃሚዎች ብዛት በሚሊዮን 10.7 17.3 22.65 23.76 40 

 የ ኢንተርኔት አገ ልግሎት ተጠቃሚዎች ብዛት በሚሊዮን 0.129 0.221 1.12 4.43 3.69 

4.5 ውሀ       

 አጠቃላይ መጠጥ ውሀ ሽፋን በመቶኛ 52.12 58.25 87.0 68.45 98.5 

 የ ንፁህ መጠጥ ውሀ ሽፋን በገ ጠር በ1.5 ኪ.ሜ ክልል ውስጥ በመቶኛ  48.85 55.21 86.0 66.50 98 

 ንፁህ መጠጥ ውሀ ሽፋን በከተማ በ0.5 ከ.ሜ ክልል ውስጥ በመቶኛ 74.64 78.71 97.0 81.30 100 

 በመካከለኛና በከፍተኛ መስኖ የ ለማ መሬት በሄክታር 32034 42229 124624 96650 98475 

4.6 የ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን      

 በቤቶች ልማት ፕሮግራም አማካኝነ ት የ ተፈጠሩ የ ሥራ ዕድሎች በሺህ ቁጥር 176 193 25 111.9 182 

 በአነ ስተኛና ጥቃቅን  ተቋማት አማካኝነ ት የ ተፈጠረ የ ሥራ ዕድል በሚሊዮን 0.542 1.148  1.942 0.74 

 የ ተጎ ዱና የ ተጨናነ ቁ አከባቢዎችን መቀነ ስ በመቶኛ 50 45 42 - 30 

 በከተሞች የ ድንጋይ ንጣፍ መንገ ድ ግንባታ በኪ.ሜትር 222.2 246 765 836 3738 

V የ ማህበራዊ ልማት      

5.1 ትምህርት      

 የ አንደኛ ደረጃ ንጥር ተሳትፎ በመቶኛ 85.3 85.4 93.4 85.7 100 

 የ ሥርዓተ ፆታ የ መጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎ ጥምርታ  0.94:1 0.93፡ 1 0.94፡ 1 0.94፡ 1 1፡ 1 

 የ ተማሪ መጽሐፍት ጥምርታ 1.2:1 1፡ 1 1፡ 1 1፡ 1 1:1 

 የ ጎ ልማሶች ትምህርት ተሳትፎ በሚሊዮን ቁጥር 1.2 2.1  3.4 - 

 በከ/ትምህርት ተቋማት የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት ተሳትፎ /በቁጥር/ 444553 491871 386345 553,846 467445 

 የ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ተማሪዎች ጠቅላላ ብዛት 371347 335058 620820 238884 1127330 

5.2 ጤና      

 የ ጤና አገ ልግሎት ሽፋን በመቶኛ 96 93 100 93 100 

 ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህፃ ናት ሞት መጣኔ  ከ1000 88 

(2011 

EDHS) 

-  68
2
 68 

 ከአንድ ዓመት በታች የ ሆኑ የ ህፃ ናት ሞት መጣኔ ከ1000 59 

(2011 

EDHS) 

-  59 31 

 የ እናቶች ሞት መጣኔ  ከ100000 676 

(2011 

EDHS) 

-  676 267 

 ከአንድ ዓመት በታች የ ሆኑ ህፃ ናት የ ፔንታቫለንት 3 ክትባት ሽፋን በመቶኛ 84.7 84.9 90 87.6 96 

 የ ቤተሰብ ምጣኔ የ ተጠቀሙ (CPR) በመቶኛ 29 

(2011 

EDHS) 

-  29 66 

 የ ቤተሰብ ምጣኔ አገ ልግሎት በመቶኛ (CAR) 61.7 60.4 62 60.0 82 

 በሰለጠነ  የ ጤና ባለሙያ የ ታገ ዙ ወላዶች ብዛት በመቶኛ 16.6 20.4 49.4 23.1 62 

 የ ኤችአይቪ/ኤድስ ሥርጭት በመቶኛ 1.5 1.3  1.3 2.4 

 የ ሳንባ ቲ.ቢ. በአክታ ምርመራ የ ማግኘት ሽፋን በመቶኛ 36.8 71.8 71 58 75 

                                                             
2
  Source: UN-Inter Agency Group for Child Mortality Estimation (2013), http://www.childmortality.org 
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ምዕራፍ ሁለት 
የ ኢኮኖሚ ዘርፍ አፈፃ ጸም 

2.1 የ ግብርና ዘርፍ 

በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ ዘመን የ ግብርና ዘርፍ ዋና የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ምንጭ ሆኖ እንዲቀጥል እና በየ ዓመቱ 

በአማካይ የ 8.6 በመቶ ዕድገ ት እንዲያስመዘግብ ታቅዷል፡ ፡  ይህንን ግብ ለማሳካት የ ሰብልና እንስሳትን ምርታማነ ትና 

ምርት ማሳደግ፣  የ ተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀምን ማሻሻል፣  የ አደጋ መከላከልና ዝግጁነ ትን ማጎ ልበት፣  የ ግብርና 

ግብይትን ማሳደግና በዘርፉ የ ግል ባለሀብቶችን ልማታዊ ተሳትፎ ማበረታታት ዋና ዋና የ ማስፈፀሚያ ስልቶች ሲሆኑ 

እነ ዚህን ስልቶች ውጤታማ ለማድረግ የ መስኖ እርሻን ማስፋፋት፣  የ ሞዴል አርሶ አደሮችን ተሞክሮ ወደ ሌሎች 

አርሶአደሮች ማስፋፋት፣  የ ግብርና ግብዓት አጠቃቀምን ማሳደግና የ ግብርና ኤክስቴንሽንን ማስፋፋት የ ትኩረት አቅጣጫዎች 

ናቸው፡ ፡   

በ2005 በጀት ዓመት የ ግብርና ተጨማሪ እሴት በ7.1 በመቶ በማደግ ለተመዘገ በው የ 9.7 በመቶ አጠቃላይ የ ኢኮኖሚ 

ዕድገ ት ዋና ምንጭ ሆኖ አገ ልግሏል፡ ፡  በ2004 በጀት ዓመት የ ግብርና ዘርፍ ተጨማሪ ዕሴት በ4.9 በመቶ ብቻ 

በማደጉ አጠቃላይ ኢኮኖሚው በ8.8 በመቶ ብቻ ዕድገ ት አስመዝግቦ እንደነ በረ ይታወሳል፡ ፡  የ 2005 የ ግብርና 

አፈፃ ፀም አጠቃላይ የ ኢኮኖሚው ዕድገ ት ምን ያህል ከግብርና ዕድገ ት ጋር የ ተቆራኘ እንደሆነ  ያሳየ  ነ ው ማለት 

ይቻላል፡ ፡  ከ2003 እስከ 2005 ባሉት ሦስት ዓመታት የ ግብርና ዘርፍ በአማካይ በየ ዓመቱ በ8.6 በመቶ ለማሳደግ 

ታቅዶ በአማካይ የ 7 በመቶ ዓመታዊ ዕድገ ት ተመዝግቧል፡ ፡  በቀሩት ሁለት ዓመታት ፈጣን ዕድገ ቱን ለማስቀጠል 

በግብርናው ዘርፍ ላይ መረባረቡ ወሳኝ ነ ው፡ ፡  በየ ንዑስ ዘርፉ የ ታዩ ዝርዝር አፈፃ ፀሞች እንደሚከተለው ቀርበዋል፡ ፡  

2.1.1 የ ሰብል ምርትና ምርታማነ ት 

የ ሰብል ምርት፡ - የ ሰብል ምርትን ማሳደግ የ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገ ጥና የ ኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃ አቅርቦትን እና የ ወጪ 

ንግድ ገ ቢን ለማሳደግ ጉልህ ሚና አለው፡ ፡  የ ሰብል ምርት ከጠቅላላ የ ግብርና ምርት ውስጥ ያለው ድርሻ እና 

ለአጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት የ ሚያበረክተው አስተዋፅ ኦ ከፍተኛ በመሆኑ የ ዘርፉ ምርት ማደግ ለግብርና ዘርፍና 

ለአጠቃላይ ኢኮኖሚ እድገ ት እንዲሁም ለዜጎ ች የ ገ ቢ አቅምና የ ኑሮ ሁኔታ መሻሻል ትልቅ ሚና አለው፡ ፡  ስለሆነ ም 

ከግብርና ዘርፍም ዋናው የ ዕድገ ት ምንጭ ሆኖ እያገ ለገ ለ ያለው የ ሰብል ምርት ንዑስ ዘርፍ ሲሆን ከአጠቃላይ አገ ር 

ውስጥ ምርት 30 በመቶ ያህል ድርሻ አለው፡ ፡  እንዳለፉት ዓመታት በ2005 በጀት ዓመትም የ ሰብል ምርትን ለማሳደግ 

የ ወጣውን ስትራቴጂ በተሻለ ብቃት ለመፈፀም ጥረት ተደርጓል፡ ፡  

በ2005 የ በጀት ዓመት በበልግና በመኸር ወቅቶች ከአነ ስተኛ አርሶ አደሮችና ከንግድ እርሻ በዋና ዋና የ ምግብ 

ሰብሎች (የ ብርዕና የ አገ ዳ፣  የ ጥራጥሬና የ ቅባት ሰብሎች) 251.05 ሚሊዮን ኩንታል ምርት ተገ ኝቷል (ሠንጠረዥ 

18)፡ ፡  በ2005 የ ተመዘገ በው የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ በ25.1 ሚሊዮን ኩንታል 

ብልጫ ያለው ሲሆን በ2004 ከተገ ኘው 232.44 ሚሊዮን ኩንታል ጋር ሲነ ፃ ፀር ደግሞ የ 18.61 ሚሊዮን ኩንታል 

ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  ይህም በ2005 በጀት ዓመት የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት በ2004 ከተገ ኘው ምርት ጋር 

ሲነ ፃ ጸር 8 በመቶ ማደጉን ያመለክታል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ 2005 የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት ዕድገ ት 

ከ2004 ምርት ዕድገ ት ጋር ሲነ ፃ ፀር የ 3.2 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡   በሌላ በኩል በ2005 የ በጀት ዓመት 

የ ተመዘገ ው የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት በዕቅዱ መነ ሻ ዓመት ከተገ ኘው 202.46 ሚሊዮን ኩንታል ጋር ሲነ ፃ ፀር 

የ 48.6 ሚሊዮን ኩንታል ጭማሪ እና የ 24 በመቶ ዕድገ ት እንደነ በረው ከማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ የ ተገ ኙ 

መረጃዎች ያሳያሉ፡ ፡  ለዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት ዕድገ ት መጨመር በመኸር ወቅት የ ተገ ኘው የ ምርት ዕድገ ት 

እንዳለ ሆኖ በበልግ ወቅት የ ታየ ው የ ምርት ዕድገ ት በተለይም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር የ ተሻለ መሆኑ እና 

እንዲሁም በንግድ እርሻ የ ታየ ው የ ተሻለ አፈፃ ፀም ተጠቃሽ ናቸው፡ ፡   
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ሠንጠረዥ 18.  በ2005 የ በጀት ዓመት የ ታረሰ መሬትና የ ተገ ኘ ምርት 

አፈፃ ፀም የ ታረሰ መሬት በሚሊዮን ሄክታር ምርት በሚሊዮን ኩንታል 

አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች   
(በመኸር) 

አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች  
(በበልግ) 

የ ንግድ 
እርሻ 

ድምር አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች         
(በመኸር) 

አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች 

(በበልግ) 

የ ንግድ 
እርሻ 

ድምር 

የ 2003  11.82 1.17 0.45 13.4

5 

203.48 9.01 9.33 221.8

2 

የ ብርዕና የ አገ ዳ 
ሰብሎች 

9.69 0.93 0.18 10.8 177.61 8.05 6.11 191.7

7 

የ ጥራጥሬ እህሎች 1.36 0.21 0.013 1.59 19.53 0.94 0.22 20.69 

የ ቅባት እህሎች 0.77 0.03 0.26 1.06 6.34 0.02 3.00 9.36 

የ 2004  12.1 1.17 0.42 13.6

9 

218.57 6.82 7.05 232.4

4 

የ ብርዕና የ አገ ዳ 
ሰብሎች 

9.58 0.89 0.18 10.6

5 

188.09 5.81 4.92 198.8

2 

የ ጥራጥሬ ሰብሎች 1.63 0.26 0.03 1.92 23.16 1.01 0.45 24.62 

የ ቅባት እህሎች 0.89 0.02 0.21 1.12 7.32 - 1.68 9 

የ 2005  12.28 1.23 0.57 14.0

8 

231.28 9.8 9.95 251.0

5 

የ ብርዕና የ አገ ዳ 
ሰብሎ 

9.6 0.96 0.26 10.8

1 

196 8.40 6.98 211.9 

የ ጥራጥሬ ሰብሎች 1.86 0.26 0.05 2.2 27.51 1.4 0.85 29.75 

የ ቅባት እህሎች 0.82 0.02 0.27 1.1 8.5 0.004 2.12 9.39 

ምንጭ፡  የ ማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ  

በሠንጠረዥ 18 መመልከት እንደሚቻለው በ2005 ከተመዘገ በው የ ዋና ዋና ሰብሎች ምርት ውስጥ 96 በመቶ (241 

ሚሊዮን ኩንታል) የ ሚሆነ ው በአነ ስተኛ አርሶ አደሮች (በመኸር እና በበልግ) እና ቀሪው 4 በመቶ (10 ሚሊዮን 

ኩንታል) በግል የ ንግድ እርሻ የ ተመረተ ነ ው፡ ፡  ይህም በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች ምርት 

በዋነ ኛነ ት ከአነ ስተኛ አርሶ አደሮች የ ተገ ኘ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  ከዚህ መረዳት የ ሚቻለው የ አነ ስተኛ አርሶ 

አደሮችን ምርታማነ ት ማሳደግ ቅድሚያ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገ ባና በዚህ ዙሪያ መንግስት የ ሚከተለው አቅጣጫ ትክክለኛ 

መሆኑን የ ሚያረጋግጥ ነ ው፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት በዋና ዋና ሰብሎች የ ተሸፈነ  መሬት 14.08 ሚለዮን ሄክታር የ ደረሰ ሲሆን ከበጀት ዓመቱ 

ዕቅድ በ2.2 ሚሊዮን ሄክታር እና ከዕቅዱ መነ ሻ ዓመት በ2.83 ሚሊዮን ሄክታር ብልጫ አለው፡ ፡  በዋና ዋና ሰበሎች 

የ ተሸፈነ ው መሬት በእድገ ትና ትራንስፎርሜሸን ዕቅድ ዘመን መጨረሻ ይደረስበታል ተብሎ ከተቀመጠው ግብ በ1.9 ሚሊዮን 

ሄክታር ብልጫ አለው፡ ፡  ይህም የ ሰብል ምርትን ለማሳደግ የ ሚታረስ መሬትን መጨመር ሳይሆን የ አነ ስተኛ አርሶ አደሮችን 

ምርታማነ ት ማሳደግ አሁንም ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገ ባ የ ሚጠቁም ነ ው፡ ፡  በሌላ መልኩ በበጀት ዓመቱ በዋና ዋና 

ሰበሎች ከተሸፈነ ው መሬት ውስጥ 76.8 በመቶ በብርዕና አገ ዳ፣  15.4 በመቶ በጥራጥሬ እና 7.8 በመቶ በቅባት 

እህሎች የ ተሸፈነ  ሲሆን 96 በመቶ በአነ ስተኛ አርሶ አደሮች አና 4 በመቶ በንግድ እርሻ የ ተያዘ ነ በር፡ ፡  ይህም 

ከ2004 አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር በብርዕና አገ ዳ ሰብሎች የ ተሸፈነ  መሬት አሁንም የ መቀነ ስ አዝማሚያ ሲያሳይ 

በጥራጥሬ ሰብሎች የ ተሸፈነ ው መሬት አንፃ ራዊ በሆነ  መልኩ ጨመሯል፡ ፡  በቅባት እህሎች የ ተሸፈነ ው መሬት ደግሞ መጠነ ኛ 

በሆነ  መልኩ ቀንሷል፡ ፡  አፈፃ ጸሙ አሁንም በገ በያ የ ተሻለ ዋጋ ወዳላቸው የ ሰብል ምርቶች የ ማተኮር አዝማሚያ እንዳለ 

የ ሚያመላክት ነ ው ሊባል ይችላል፡ ፡  

በአጠቃላይ በሦስቱ የ በጀት ዓመታት በዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች የ ተመዘገ በው ምርት በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

መጨረሻ ይደረስበታል ተብሎ የ ተያዘውን የ 267 ሚሊዮን ኩንታል ምርት  በቀሩት ሁለት ዓመታት ማሳካት እንደሚቻል 

ያመላክታል፡ ፡  ነ ገ ር ግን በከፍተኛ የ ዕድገ ት አማራጭ የ ተያዘውን በ2002 የ ነ በረውን 202.46 ሚሊዮን ኩንታል 

የ ሰብል ምርት በዕጥፍ የ ማሳደግ ግብ ለማሳካት የ ላቀ ጥረት እንደሚጠይቅ ከሦስቱ ዓመታት አፈፃ ጸሞች መገ ንዘብ 

ይቻላል፡ ፡  

የ ሰብል ምርታማነ ት፡ - በ2005 በጀት ዓመት የ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎችን አማካይ ምርታማነ ት ወደ 19.2 

ኩንታል/ሄክታር ለማድረስ ታቅዶ የ 17.82 ኩንታል/ሄክታር ምርታማነ ት ተመዝግቧል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው 

አማካይ ምርታማነ ት ከዕቅዱ ጋር ሲነ ፃ ፀር በ1.4 ኩንታል/ሄክታር ዝቅ ያለ ሲሆን በ2004 የ በጀት ዓመት 

ከተመዘገ በው የ 17 ኩንታል/ሄክታር አማካይ ምርታማነ ት ጋር ሲነ ፃ ፀር ደግሞ በ0.82 ኩንታል/ሄክታር ዕድገ ት 

አሳይቷል (ሠንጠረዥ 19)፡ ፡   
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ከሠንጠረዥ 19 መመልከት እንደሚቻለው በበጀት ዓመቱ በብርዕና የ አገ ዳ፣  በጥራጥሬ እና በቅባት እህሎች በቅደም 

ተከተል በአማካይ የ 19.59 ኩንታል/ሄክታር፣  የ 13.73 ኩንታል/ሄክታር እና የ 8.5 ኩንታል/ሄክታር ምርታማነ ት 

ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም በሦስቱም ዋና ዋና የ ምግብ ስብሎች የ ምርታማነ ት እድገ ት እየ ታየ  መምጣቱን ይጠቁማል፡ ፡  ጥሩ 

አፈፃ ፀም ካስመዘገ ቡ ዋና ዋና የ ምግብ ሰብሎች መካከል ጤፍ 13.55 ኩንታል/ሄክታር፣  ገ ብስ 15.97 

ኩንታል/ሄክታር፣  ስንዴ 20.50 ኩንታል/ሄክታር፣  ማሽላ 20.87 ኩንታል/ሄክታር፣  በቆሎ 26.12 

ኩንታል/ሄክታር፣  ቦለቄ 10.10 ኩንታል/ሄክታርና ባቄላ 16.33 ኩንታል/ሄክታር ይገ ኙበታል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 19.  የ 2005 የ ዋና ዋና ሰብሎች ምርታማነ ት በመኸር፣  በበልግ እና በንግድ እርሻ 

 

 2003 የ በጀት ዓመት 2004 የ በጀት ዓመት 2005 የ በጀት ዓመት 
የ ሰብል 
ዓይነ ት  

የ አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች 

የ ንግድ 
እርሻ 

አማካይ 

 

የ አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች  

የ ንግድ 
እርሻ 

አማካይ 

 

የ አነ ስተኛ አርሶ 
አደሮች 

የ ንግድ 
እርሻ 

አማካይ 

መኸር በልግ መኸር በልግ መኸር በልግ 

ዋናዋና 
ሰብሎች 

17.2 7.67 20.6

2 

16.49 18.08 5.82 16.65 16.99 18.8

3 

7.96 17.4

3 

17.82 

የ ብርዕና 
የ አገ ዳ 
ስብሎች 

18.3

2 

8.64 33.6

2 

12.42 19.61 6.51 26.69 18.64 20.4

6 

8.76 27.2

6 

19.59 

ጤፍ 12.6 5.55 14.4

8 

12.42 12.80 4.18 14.28 12.58 13.7

9 

6.43 14.0

9 

13.55 

ገ ብስ 16.2

7 

6.94 24.7

5 

15.03 16.72 5.77 24.43 15.24 17.4

8 

7.07 24.4

3 

15.97 

ስንዴ 18.3

8 

9.85 33.0

3 

18.41 20.28 8.91 26.19 20.07 21.1

0 

- 25.6

9 

20.50 

በቆሎ 25.3

9 

9.50 48.0

5 

22.5 29.53 7.15 31.48 25.11 30.5

9 

9.49 32.5 26.12 

ማሽላ 20.8

5 

7.0 24.0

6 

20.5 20.53 2.99 23.52 20.03 21.0

5 

5.36 24.8

8 

20.87 

የ ጥራጥሬ 
ሰብሎች 

14.3

8 

4.3 16.2

9 

13.05 14.32 3.87 15.92 12.91 14.7

6 

5.43 17.8

9 

13.72 

ባቄላ 15.1

9 

4.7 17.5

0 

15.10 15.62 1.90 17.29 15.47 16.4

4 

3.92 17.4

5 

16.33 

አተር 12.6

0 

6.61 23.7

0 

12.39 12.36 5.28 15.02 11.88 12.7

9 

7.78 15.1

7 

12.44 

ቦለቄ 14.3

3 

4.55 17.1

4 

10.18 11.69 3.85 17.51 8.73 12.6

2 

5.40 17.1

3 

10.10 

ሽምብራ 15.4

9 

2.39 15.9

7 

15.12 17.30 9.90 15.76 17.06 17.1

0 

9.04 15.8

5 

16.83 

የ ቅባት 
እህሎች  

8.18 0.55 11.6

6 

8.83 8.29  7.96 8.10 8.87 0.29 7.97 8.5 

ኑግ 5.8 - 6.5 5.85 6.02 - 6.93 - 6.99 - 7.02 7.0 

ተልባ 8.8 - 17.8

8 

8.83 9.67 - 15.83 9.60 9.54 - 14.4

2 

9.56 

ለውዝ 14.4

3 

- 17.2

0 

14.47 16.05 - 15.88 15.05 13.8

0 

- 16.2

2 

13.92 

ሱፍ 9.23 - 17.9

9 

9.34 10.85 - 17.99 12.16 11.6

3 

- 16.4

4 

10.93 

ሰሊጥ 8.52 0.61 11.6

7 

9.45 7.25 - 7.67 7.30 7.57 0.42 7.80 7.54 

ምንጭ፡  የ ማዕከላዊ ስታቲክስ ኤጀንሲ መረጃዎችን መሠረት በማድረግ የ ተሰላ፣  

አብዛኛው የ ሰብል ምርት (ከ92 በመቶ በላይ) የ ሚገ ኘው ከአነ ስተኛ አርሶ አደሮች ከመኸር ወቅት እርሻ በመሆኑ 

የ ዚህን ወቅት ምርታማነ ት ብቻ ወስዶ ማየ ቱ ይበልጥ ጠቃሚ ነ ው፡ ፡  በዕቅዱ ዘመን ከፍተኛ ትኩረት የ ተሰጠውም 

የ አነ ስተኛ አርሶ አደሮችን የ መኸር ወቅት ምርታማነ ት የ ማሳደግ ተግባር በመሆኑ ለብቻው መተንተኑ አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት በአነ ስተኛ አርሶ አደሮች በመኸር ወቅት የ ተገ ኘው የ ዋና ዋና ሰብሎች አማካይ ምርታማነ ት 

18.83 ኩንታል በሄክታር የ ደረሰ ሲሆን ይህም በ2004 ከተመዘገ በው ምርታማነ ት በ0.75 በመቶ ኩንታል በሄክታር 

ብልጫ ሲኖረው በ2003 ከነ በረው አፈፃ ፀም ደግሞ በ1.63 ኩንታል በሄክታር ከፍ ያለ ነ ው፡ ፡  በብርዕና የ አገ ዳ 

ሰብሎች በ2005 የ ተመዘገ በው አማካይ የ ምርታማነ ት መጠን 20.46 ኩንታል በሄክታር ሲሆን ይህም በ2004 ከነ በረው 

አፈፃ ፀም በ0.85 ኩንታል በሄክታር፣  ከ2003 አፈፃ ፀም ደግሞ በ2.14 ኩንታል በሄክታር ከፍ ያለ ነ ው፡ ፡  
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በጥራጥሬ ሰብሎችና በቅባት እህሎች ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ምርታማነ ት ዕድገ ት የ ታየ  ቢሆንም ዕድገ ቱ በብርዕና አገ ዳ 

እህሎች ከተመዘገ በው አፈፃ ፀም ያነ ሰ ነ ው፡ ፡  የ ዋና ዋና የ ብርዕና አገ ዳ ሰብሎች የ ምርታማነ ት ዕድገ ት ሲታይም 

በ2005 በጀት ዓመት በቆሎ 30.59 ኩንታል በሄክታር፣  ስንዴ 21.1 ኩንታል በሄክታር፣  ማሽላ 21.05 ኩንታል 

በሄክታር፣  ገ ብስ 17.48 ኩንታል በሄክታር እና ጤፍ 13.79 ኩንታል በሄክታር ምርታማነ ት አስመዝግበዋል 

(ሠንጠረዥ 19)፡ ፡  የ 2005 የ መኸር ወቅት የ ምርታማነ ት አፈፃ ፀም ከ2003 አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር በቆሎ የ 5.2 

ኩንታል/ሄክታር፣  ስንዴ የ 2.72 ኩንታል/ሄክታር፣  ገ ብስ የ 1.21 ኩንታል/ሄክታር፣  ጤፍ የ 1.19 ኩንታል/ሄክታር 

እና ማሽላ የ 0.2 ኩንታል/ሄክታር ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  ምንም እንኳን በመኸር ወቅት የ ተመዘገ በው የ ዋና ዋና ሰብሎች 

አማካይ ምርታማነ ት በተለይም በበቆሎና ስንዴ አበረታች ቢሆንም ለበጀት ዓመቱ ከታቀደው ግብ አንፃ ር ሲታይ 

ምርታማነ ትን ማሳደግ አሁንም ተጨማሪ ጥረት የ ሚጠይቅ ወሳኝ ተግባር መሆኑን ይጠቁማል፡ ፡   

ከዚሁ ጋር በተያያዘ ሊታይ የ ሚገ ባው የ ንግድ እርሻ ምርታማነ ት ሲሆን ይህም በአነ ስተኛ አርሶ አደሮች ምርታማነ ት ላይ 

አወንታዊ ተፅ ዕኖ እንደሚኖረው ይታመናል፡ ፡  የ ንግድ እርሻ ምርታማነ ት ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ  ቢሆንም በመኸር ወቅት 

ከተገ ኘው የ አነ ስተኛ አርሶአደሮች ምርታማነ ት ያነ ሰ መሆኑን የ ተገ ኙት መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  ይህም በአገ ር ደረጃ 

የ ተገ ኘው ምርታማነ ት በዋናነ ት ከአነ ስተኛ አርሶ አደሮች የ መነ ጨ መሆኑን መገ ንዘብ ያስችላል፡ ፡  በአንጻሩ ግን በንግድ 

እርሻ የ ሚታየውን ዝቅተኛ ምርታማነ ት መፈተሽና ማስተካከል በቀጣይ ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ድህረ 

ምርት ብክነ ት (Post-harvest loss) በተሟላ ሁኔታ ተገ ምግሞ በሚገ ኘው ውጤት መሠረት ብክነ ቱን ለመቀነ ስ 

የ ሚያስችሉ ዘዴዎችን መቀየ ስና ሥራ ላይ ማዋል በትኩረት ሊያዝ የ ሚገ ባ ጉዳይ ይሆናል፡ ፡   

በአጠቃላይ ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ተመዘገ በው የ ዋና ዋና ሰብሎች ምርታማነ ት እድገ ት አበረታች ቢሆንም በሚፈለገ ው 

ደረጃ ደርሷል ማለት ግን አይቻልም፡ ፡  ነ ገ ር ግን በ2007 መጨረሻ በመሰረታዊ የ እድገ ት አማራጭ የ አርሶ አደሩን 

አማካይ ምርታማነ ት ወደ 22 ኩንታል በሄክታር ከፍ ለማድረግ የ ተያዘውን ግብ ማሳካት የ ሚያስችል ሁኔታ እንዳለ 

የ ተመዘገ በው አፈፃ ፀም ያሳየ  ሲሆን ምርትን በእጥፍ ለማሳደግ የ ሚያስችል የ ምርታማነ ት እመርታ ለማምጣት ግን 

ከእስካሁኑ የ ላቀ ከፍተኛ ጥረት እንደሚጠይቅ ይጠቁማል፡ ፡  በመሆኑም በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ላይ 

የ ተቀመጠውን የ ማስፋት ስትራቴጂ አሟልቶ ተግባራዊ ማድረግ አሁንም ቁልፍ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  ምርታማነ ትን የ ሚያሳድጉ 

ግብዓቶችን አሟልቶ ማቅረብና የ አርሶ አደሮችን ስልጠና በስፋት ማከናወን እንዲሁም ዘመናዊ የ መስኖ እርሻን ማስፋፋት 

አሁንም ትኩረት ሊሰጣቸው ይገ ባል፡ ፡  በተጨማሪም በስፋት እየ ተሰራ ያለውን የ ተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም 

ማጎ ልበትና ውጤት እንዲያመጣ ማድረግ እንዲሁም የ ኤክስቴንሽን አገ ልግሎቱን በተጠናከረና ውጤታማ በሆነ  መልኩ 

እንዲቀጥል ማድረግ አስፈላጊ ነ ው፡ ፡    

የ ሰብል ምርምርና የ ግብዓት አቅርቦት፡ - የ ግብርና ምርትንና ምርታማነ ትን ለማሳደግ የ ሰብል ምርምርና የ ግብዓት 

አቅርቦት ወሳኝ ሚና አላቸው፡ ፡  በመሆኑም በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ግብርና ግብዓትን ማሳደግና የ ግብርና 

ምርምርን ማስፋፋት ልዩ ትኩረት ተሰጥቷቸዋል፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት ከሰብል ምርምር አኳያ ምርታማነ ትን 

የ ሚያሻሽሉ 161 ምሉዕ ቴክኖሎጂዎችን በጥቅል ለማግኘት ታቅዶ 181 ምሉዕ ቴክኖሎጅዎችን በማፍለቅ 12.4 በመቶ 

ብልጫ ያለው የ ዕቅድ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን በምርምር የ ተገ ኙ ቴክኖሎጂዎችን ለመጠቀም የ ሚያስችሉ የ አቅም ግንባታ 

ሥራዎችም ጎ ን ለጎ ን ተከናውነ ዋል፡ ፡  በተመሳሳይ በበጀት ዓመቱ 22010 ሄ/ር አሲዳማ አፈርን በኖራ በማከምና 

የ አፈር ለምነ ትን በማሻሻል ለማልማት ዕቅድ ተይዞ 6000 ሄ/ር መሬት ለማልማት ተችሏል፡ ፡  የ ተገ ኘው አፈፃ ጸም 

ከባለፉት አመታት ጋር ሲነ ፃ ጸር ጥሩ ቢሆንም አሁንም ብዙ ሥራ መስራት እንደሚገ ባ ያመለክታል፡ ፡  በሌላ በኩል በበጀት 

ዓመቱ የ ኮትቻ አፈርን በማንጠፍጠፍ ዘዴ 720 ሺህ ሄ/ር መሬት ለማልማት ታቅዶ 430.24 ሺህ ሄ/ር መሬት 

በማልማት የ ዕቅዱን 59.8 በመቶ ለማከናዎን የ ተቻለ ሲሆን አፈፃ ፀሙም ከ2005 በፊት ከነ በሩት ዓመታት የ ተሻለ 

ቢሆንም በዕቅድ ዘመኑ የ ተያዘውን 3000 ሺህ ሄክታር መሬት የ ማልማት ግብ ለማሳካት ልዩ ትኩረት እንደሚያሻ 

ይጠቁማል፡ ፡  

የ ግብርና ግብዓትን በሚመለከት ደግሞ በበጀት ዓመቱ 2729 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለማቅረብ ታቅዶ 2041 ሺህ 

ኩንታል ምርጥ ዘር በማቅረብ የ ዕቅዱን 75 በመቶ ለማሳካት ተችሏል፡ ፡  አፈፃ ፀሙም ከ2004 በጀት ዓመት ከተገ ኘው 

ጋር ሲነ ጻጸር የ 97.5 በመቶ ብልጫ ሲኖረው እስካሁን ከታዩት አፈፃ ጸሞች የ ላቀ ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡  ለዚህም 

በሚመለከተው አካል ከፍተኛ ክትትል መደረጉና አርሶ አደሮች በዘር ብዜት ላይ በስፋት እንዲሳተፉ መደረጉ አፈፃ ጸሙን 

ከፍ እንዲል አድርጎ ታል፡ ፡  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረት በ2007 3.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርጥ ዘር 

ለማቅረብ ግብ ተጥሏል፡ ፡  በተመሳሳይ 1261 ሺህ ሜትሪክ ቶን የ ኬሚካል ማዳበሪያ (ዩሪያና ዳፕ) ለማቅረብ ግብ 

ተጥሎ 995.4 ሺህ ሜትሪክ ቶን ማዳበሪያ በወቅቱ በማቅረብ በበጀት ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ 79 በመቶ ማሳካት 
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ተችሏል፡ ፡  አፈፃ ፀሙም ከ2004 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም በ177.3 ሺህ ሜትሪክ ቶን ቀንሷል፡ ፡  በእድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረት በ2007 1.67 ሚሊዮን ቶን ማዳበሪያ ለማቅረብ ግብ ተጥሏል፡ ፡  በተጨማሪ አርሶ 

አደሮች የ ተፈጥሮ ማዳበሪያ በማዘጋጀት በስፋት ጥቅም ላይ እያዋሉ እንደሆነ  ተመልክቷል፡ ፡   

የ ግብርና ግብዓትን በተመለከተ የ ምርጥ ዘር እና የ ማዳበሪያ አቅርቦት ከአለፈው ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር የ ምርጥ 

ዘር አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ የ ተሻሻለ ሲሆን የ ማዳበሪያ አቅርቦት ግን ቀንሶ ታይቷል፡ ፡   ነ ገ ር ግን በምርጥ ዘር 

አቅርቦትም ቢሆን የ በጀት ዓመቱን ፍላጎ ት ማሳካት የ ተቻለው 75 በመቶ ብቻ ነ ው፡ ፡   ይህም የ ዋና ዋና ሰብሎች 

ምርታማነ ት በተፈለገ ው ፍጥነ ት እንዳያድግ የ በኩሉን አስተዋፅ ኦ እንደሚያደርግ ይገ መታል፡ ፡  ስለዚህ በሁሉም ዘርፎች 

ከፍተኛ ክትትል ማድረግ ያስፈልጋል፡ ፡  በተጨማሪ በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ ይደረስባቸዋል ተብለው 

የ ተቀመጡ ግቦችን (1665 ሺህ ሜትሪክ ቶን በኬሚካል ማዳበሪያና የ 3.6 ሚሊዮን ኩንታል ምርጥ ዘር አቅርቦት) 

ለማሳካት ከፍተኛ የ ሆነ  ጥረት እንደሚያስፈልግ እስካሁን የ ተገ ኘው አፈፃ ጸም ይጠቁማል፡ ፡   

ሌላው በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትኩረት ተሰጥቶት እየ ተሰራ ያለው የ ዕ ፅ ዋት ጤና እና ጥራት ቁጥጥርን ማሳደግ 

ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ባዕድ ድንበር ዘለል ተባዮችንና አረሞችን ለመከላከል በ300 የ ተመረጡ ወረዳዎች አሰሳ 

በማካሄድ የ ክትትልና ድጋፍ ሥራዎችን ለማከናወን ታቅዶ በ244 ወረዳዎች ላይ ተፈፃሚ በማድረግ የ 81.3 በመቶ 

አፈፃ ፀም ተመዝግቧል፡ ፡  ሌላው በበጀት ዓመቱ ወደ ውጭ በሚላኩ 851.5 ሺህ ቶን ልዩ ልዩ ዕ ፅ ዋትና የ ዕ ፅ ዋት 

ውጤቶች ላይ የ ኳራንቲን ምርመራ ለማካሄድ ታቅዶ 87 በመቶ ተፈፃሚ ሆኗል፡ ፡  በተመሳሳይ ለ199597.69 ቶን ቡና 

የ ጤና እና የ ጥራት ማረጋጋጫ የ ምስክር ወረቀት ተሰጥቶት ወደ ውጭ ገ በያ እንዲቀርብ ተደርጓል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ ወደ 

አገ ር ውስጥ በሚገ ቡ 8 ሚሊዮን የ አበባ ቁርጥራጮች ላይ የ ኳራንቲን ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ 9.05 ሚሊዮን የ አበባ 

ቁርጥራጮች ምርመራ ተደርጎ ላቸው ወደ ሀገ ር ውስጥ እንዲገ ቡ ተደርጓል፡ ፡  ባለፉት ዓመታት የ ቁጥጥር ተግባሩ ተጠናክሮ 

በመቀጠሉና አዳዲስ የ ቁጥጥር ጣቢያዎች በመዘጋጀታቸው አፈጻጸሙ አበረታች ሊሆን ችሏል፡ ፡  

የ እንስሳት ምርታማነ ትና እና ምርትን ማሻሻል፡ - የ እንስሳት ሀብት ከአጠቃላይ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ውስጥ ቀላል 

የ ማይባል ድርሻ ያለው ሲሆን ይህ ድርሻ  በ2003፣  በ2004 እና በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 9.8 

በመቶ፣ 9.5 በመቶ እና 9.1 በመቶ እንደነ በረ የ ብሔራዊ አካውንት መረጃ ያመለክታል፡ ፡   የ እንስሳት ሀብት ልማት 

የ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገ ጥ፣  የ አገ ሮ ፕሮሰሲንግና የ ቆዳ ኢንዱስትሪን ለማስፋፋት እንዲሁም የ ወጪ ንግድን ለማሳደግ 

ያለው ሚና ከፍተኛ በመሆኑ በበጀት ዓመቱ የ እንስሳትን ምርታማነ ት ለማሳደግ የ ተለያዩ ሥራዎች የ ተከናወኑ ሲሆን 

መንግስትም ለዘርፉ ትኩረት በማድረግ ላይ ይገ ኛል፡ ፡   

በ2005 በጀት ዓመት የ ተሻሻለ ዝርያ ያላቸው ከብቶችን በ34.25 በመቶ ለማሳደግ ዕቅድ ተይዞ ወደ 36.47 በመቶ 

በማድረስ ከዕቅድ በላይ የ ሆነ  አፈፃ ፀም ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም ባለፉት ዓመታት የ ታቀዱት ግቦች በትክክል እየ ተፈፀሙ 

መሆኑን ያሳያል፡ ፡  ከእንስሳት ዝርያ ማሻሻያዎች ጋር በተያያዘ 1000 ሺህ ዶዝ አባለዘር ለማምረት ታቅዶ 604 ሺህ 

ዶዝ አባለዘር በማምረት የ ዕቅዱን 60 በመቶ ማከናወን ተችሏል፡ ፡  በተመሳሳይ በበጀት ዓመቱ 540 ሺህ ሊትር ፈሳሽ 

ናይትሮጅን ለማምረት ታቅዶ 252 ሺህ ሊትር የ ተመረተ ሲሆን ይህም የ ዕቅዱን 46.7 በመቶ ነ ው፡ ፡  ክልሎች 

በሚፈለገ ው መጠን ማምረት ያለመቻላቸውና የ ማምረቻ ማሽኑ በተደጋጋሚ መበላሸት አፈፃ ፀሙን ዝቅ እንዲል አድርጎ ታል፡ ፡  

በዚህም መሠረት የ ሀገ ር ውስጥ የ ዳልጋ ከብት ዝርያዎችንና የ ተሻሻሉ ታላቢ ላሞችን ለማፍራት በሚፈለጉ ባህርያት 

ከተሻሻሉ የ ዳልጋ ከብት ዝርያዎች ጋር የ ማዳቀል ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ሌላው የ እንስሳትን ምርታማነ ት ለማሳደግ 

የ መኖ ልማት ማካሄድና በቂ አቅርቦት ማረጋገ ጥ ነ ው፡ ፡   በበጀት ዓመቱ 86 ሺህ ኩንታል የ ተሻሻለ የ መኖ ዘር 

ለማቅረብ ዕቅድ ተይዞ 15.95 ሺህ ኩንታል የ መኖ ዘር በማቅረብ የ ዕቅዱን 18.5 በመቶ ለማከናወን ተችሏል፡ ፡  

ባለፉት ሦስት ዓመታት ውስጥ 98 ሺህ ኩንታል የ ተሻሻሉ የ መኖ ዘሮችን በማቅረብ የ 47.2 በመቶ አፈጻጸም 

ተመዝግቧል፡ ፡  እስካሁን የ ተከናወነ ው የ ተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና የ ተፋሰስ ልማት ለእንስሳት መኖ ልማት ምቹ ሁኔታ 

የ ፈጠረ ቢሆንም አሟልተን አልተጠቀምንበትም፡ ፡  ስለሆነ ም በዚህ ረገ ድ ያለው ሁኔታ ተፈትሾ ምቹ ሁኔታውን አሟጠን 

የ ምንጠቀምበትና የ መኖ ልማት የ ምናስፋፋበት ሁኔታ ማረጋገ ጥ አለብን፡ ፡  የ እንስሳትን ምርትና ምርታማነ ት ትርጉም ባለው 

ሁኔታ ለማሳደግ የ ተቀናጀ (በፋብሪካ የ ሚቀነ ባበርና ከተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ጋር ተሳስሮ የ ሚፈፀም) የ እንስሳትን መኖ 

አቅርቦት ልዩ ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  

ሌላው በዕቅዱ ዘመን የ እንስሳትን ምርትና ምርታማነ ት ለማሳደግ ትኩረት የ ተሰጠው የ እንስሳትን ጤንነ ት መጠበቅ ነ ው፡ ፡  

በመሆኑም የ ቆላ ዝንብና ገ ንዲን ለመከላከልና ድንበር ዘለል የ እንስሳት በሽታዎችን ለመቆጣጠር በ33 ወረዳዎች መደበኛ 

የ ቅኝት እና የ እንስሳት ምርመራ ሥራዎች የ ተከናወኑ ሲሆን የ እንስሳት በሽታ ቅድመ ቁጥጥር መረጃ የ ሚሰበሰብባቸውን 

ወረዳዎች ቁጥር ወደ 35 ከፍ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ 160.9 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት በማምረት 154.77 
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ሚሊዮን ዶዝ የ ክትባት ምርት ለማሰራጨት ታቅዶ በቅደም ተከተል የ 95.6 በመቶ እና የ  88 በመቶ አፈፃ ፀም 

ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም በ3 ዓመታት ውስጥ 414.85 ሚሊዮን ዶዝ ክትባት ማምረትና 389.16 ሚሊዮን ዶዝ መሸጥ 

መቻሉን የ ተገ ኙ መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  ይህም 65 በመቶ ለሚሆኑ እንስሳት በመደበኛ ፕሮግራም የ ህክምና እና 

የ ክትባት አገ ልግሎት እንዲያገ ኙ አስችሏል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ አርብቶ አደሩን አካባቢ የ እንስሳት ጤና እንክብካቤ 

ለማሻሻል 340 ባለሙያዎች በማህበረሰብ የ እንስሳት ጤና ቁጥጥር የ ሰለጠኑ ሲሆን 3 አዳዲስ የ መውጫና መግቢያ 

የ ቁጥጥር ጣቢያዎች የ ተገ ነ ቡ ሲሆን አንድ የ እንስሳትና የ እንስሳት ውጤቶች ጥራት ምርመራ ላቦራቶሪ እና በ3 ዓመታት 

ውስጥ 489 የ እንስሳት ጤና ኬላዎችን መገ ንባት ተችሏል፡ ፡   

የ እንስሳትን ምርታማነ ትና ምርት ለማሳደግ በርካታ ሥራዎች የ ተከናዎኑ ቢሆንም አንዳንድ በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ ላይ በዘርፉ የ ተቀመጡ ግቦችን ለማሳካት የ ላቀ ጥረት እንደሚያስፈልግ የ ተመዘገ በው አፈፃ ፀም ይጠቁማል፡ ፡  ዘርፉ 

በ2003፣  በ2004ና በ2005 በተከታታይ በ7.5 በመቶ፣  በ5.4 በመቶ እና በ5.2 በመቶ በማደግ በሦስቱ ዓመታት 

በአማካይ በየ ዓመቱ የ 6 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  በአጠቃላይ የ እንስሳት ንዑስ ዘርፍ ሀገ ሪቱ ካሏት እምቅ 

የ ልማት አቅም አንዱ ሲሆን ይህንን አቅም በመጠቀም የ ምግብ ዋስትናን ማረጋገ ጥ፣  የ አግሮ-ኢንዱስትሪ ልማትን ማፋጠን 

እና የ ውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግ እንደሚያስፈልግ ይታመናል፡ ፡  በመሆኑም የ ንዑስ ዘርፉን አስተዋፅ ኦ ለማሳደግ 

ከፍተኛ ጥረት ማድረግና ዘረፉን ትረጉም ባለው መልኩ ማገ ዝ እንደሚገ ባ የ ተገ ኘው አፈፃ ፀም ይጠቁማል፡ ፡  

የ ግብርና ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት፡ - ከላይ ለመግለፅ እንደተሞከረው የ አነ ስተኛ አርሶ አደሮችን ምርታማነ ት ለማሳደግ 

የ ግብርና ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት በጣም ወሳኝ ነ ው፡ ፡  የ ግብርና ኤክስቴንሽኑም በዋናነ ት በግብርና ቴክኖሎጂ 

አጠቃቀምና በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና አጠቃቀም ላይ ያተኩራል፡ ፡  ባለፉት ሦስት ዓመታት ለተመዘገ በው የ ግብርና ምርትና 

ምርታማነ ት የ ግብርና ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት ተጠናክሮ መቀጠሉ አስተዋፅ ኦ እንዳለው ይታመናል፡ ፡  በ2005 የ በጀት 

ዓመት የ ግብርና ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት ተጠቃሚ አርሶ/አርብቶ አደሮችና ከፊል አርብቶ አደሮች ጠቅላላ ቁጥር 

11.66 ሚሊዮን  የ ደረሰ ሲሆን ከዕቅዱ ጋር ሲነ ፃ ፀ ር የ 2.2 በመቶ ብልጫ፤  ከ2004 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም ጋር 

ሲነ ፃ ፀር ደግሞ በ1.1ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ብልጫ አለው፡ ፡  ይህም በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ 

ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን 14640 ሺህ የ ተጠቃሚዎች ቁጥር ማሳካት እንደሚቻል እና ይህም የ አርብቶ/አርሶ 

አደሮች ምርታማነ ት እንደሚያሻሽል ይጠበቃል፡ ፡  የ ኤክስቴንሽን አገ ልግሎት ተጠቃሚዎች ብዛት በዝርዝር ሲታይ 10.88 

ሚሊዮን አርሶ አደሮች ሲሆኑ የ ቀሩት 469 ሺህ የ ሚሆኑት አርብቶ አደሮች ናቸው፡ ፡  በተጨማሪም ከአጠቃላይ 

የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚዎች ውስጥ 6.64 ሚሊዮን አባወራዎች፣  3.15 ሚሊዮን እማወራዎች እና 1.1 ሚሊዮን ወጣቶች 

ናቸው፡ ፡  ይህም ከተጠቃሚዎች ውስጥ 30 በመቶ እማወራዎች እና 10 በመቶ ወጣቶች መሆናቸውን ያሳያል፡ ፡  የ ግብርና 

ኤክስቴንሽንን ማስፋፋትና የ ተጠቃሚዎችን ቁጥር ማሳደግ እንዲሁም በስፋት እየ ተሰራ ያለውን የ አርሶ/አርብቶ አደሮችን 

የ ግብርና ሙያ እና የ ሥራ ዝግጁነ ት የ ሚያሳድጉ ሰፋፊ ሥልጠናዎች ማካሄድ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  በተጨማሪ 

የ ተዘረጋውን የ ኤክስቴንሽን ሥርዓት ይበልጥ ውጤታማ የ ሚያደርጉ ተግባራትን ማከናወንና የ አርብቶአደሩን ተጠቃሚነ ት 

ይበልጥ ማረጋገ ጥ ይገ ባል፡ ፡  

2.1.2  የ ተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀምን ማሻሻል 

በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ ዘመን የ ተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም ለዘላቂ ልማት ወሳኝ በመሆኑ ልዩ ትኩረት 

ተሰጥቶት በመከናወን ላይ ይገ ኛል፡ ፡  የ ባለፉት ሦስት ዓመታት አፈፃ ፀም በጣም አበረታችና የ አርብቶ/አርሶ አደሩን 

ምርትና ምርታማነ ት ለማሳደግ መሰረታዊ ለውጥ ያመጣል ተብሎ ይጠበቃል፡ ፡  ለዚህም በተፋሰስ ልማት ዙሪያ የ ተገ ኙ ምርጥ 

ተሞክሮዎችን ወደ ሁሉም ክልሎች በማስፋት፣  በየ ደረጃው ያሉ አመራሮችና አርሶ አደሮች ስለተፋሰስ ልማት የ ጋራ 

ግንዛቤና አቅጣጫ እንዲይዙ በማድረግ፣  አርሶ አደሮች ካሁን በፊት ባካሄዷቸው የ ተፋሰስ ልማቶች ተጠቃሚ መሆናቸውን 

እንደማሳያ በመውሰድና እንዲሁም ስለ አየ ር ንብረት ለውጥ ግንዛቤ በመፍጠር በ2005 የ በጀት ዓመት የ ተቀናጁና 

የ ተደራጁ የ ተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና ልማት ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡   

በመሆኑም በበጀት ዓመቱ አርሶ አደሮች በፈቃደኝነ ት ነ ፃ  አገ ልግሎት በመስጠት ለግብርና ምርታማነ ት መሻሻል ከፍተኛ 

አስተዋፅ ኦ ያላቸው የ አፈር መከላትን የ ሚከላከሉና የ ውኃ ሥርገ ትን የ ሚያጐለብቱ የ መሠረተ ልማት ግንባታዎች 

አካሂደዋል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በ2005 በጀት ዓመት በ5940 ሺህ ሄክታር የ ማህበረሰብ ተፋሰሶች ላይ የ አፈርና የ ውሃ 

ጥበቃ ሥራዎችን ለማከናወን ታቅዶ በ13733.7 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ዕቅዱን ተግባራዊ በማድረግ ከበጀት ዓመቱ 

ዕቅድ 131.2 በመቶ ብልጫ ያለው አፈፃ ጸም ለማስመዝገ ብ ተችሏል፡ ፡  በሌላ በኩል በአርሶ አደሮች አማካይነ ት 

የ ተፈጥሮ ማዳበሪያን በመጠቀም በ1938 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የ አፈር ለምነ ትን ለመጨመር የ ሚያስችሉ ተግባራትን 

ለማከናወን ታቅዶ በ8423 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ የ ልማት ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ይህም ከዕቅዱ የ 334.6 በመቶ 
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ብልጫ ያለው ክንውን ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡  እንዲሁም በበጀት ዓመቱ 11.56 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ፈርጀ ብዙ ጠቀሜታ 

ባላቸው ዛፎች ለመሸፈን ዕቅድ ተይዞ 14.57 ሚሊዮን ሄክታር መሬት በፈርጀ ብዙ ዛፎች በመሸፈን ከዕቅዱ በላይ 

የ ሆነ  አፈፃ ጸም ተገ ኝቷል፡ ፡  በመሆኑም የ ሀገ ሪቱን የ ደን ሽፋን በ2005 በጀት ዓመት 15.9 ሚሊዮን ሄክታር 

ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ 6135.96 ኩንታል የ ዛፍ ዘር ለማሰባሰብና ለማሰራጨት ዕቅድ ተይዞ 

18150 ኩንታል የ ዛፍ ዘር በመሰብሰብ ለማሰራጨት ተችሏል፡ ፡   

በተመሳሳይ የ ተራቆቱ አካባቢዎችን መልሰው እንዲያገ ግሙ ለማስቻል በ2005 በጀት 7049 ሺህ ሄክታር መሬት ለመከለል 

ታቅዶ 10027 ሺህ ሄክታር መሬት በመከለል ከዕቅዱ በ42.3 በመቶ ብልጫ ያለው አፈፃ ፀም ለማግኘት ተችሏል፡ ፡  

ሌላው የ አነ ስተኛ አርሶ-አደሮችን ምርትና ምርታማነ ት ለማሳደግ የ አነ ስተኛና ዘመናዊ መስኖ ግንባታ ወሳኝ እንደሆነ  

ይታመናል፡ ፡  በመሆኑም በአነ ስተኛና ዘመናዊ መስኖ ግንባታ 1830 ሺህ ሄክታር መሬት በማልማት ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ 

የ 33.3 በመቶ ብልጫ ያለው አፈፃ ፀም ለማስመዝገ ብ ተችሏል፡ ፡   

የ ተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀምን በሚመለከት በተለይም የ አርሶ አደሩ ግንዛቤ እያደገ  መምጣቱና በሁሉም የ አመራር 

ደረጃ ያለው ግንዛቤ መጎ ልበት መቻሉ አፈፃ ፀሙን ከፍተኛ እንዲሆን አድርጎ ታል፡ ፡  የ ተመዘገ ቡ አፈጻጸሞች በእድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን መጨረሻ ይደረስበታል ከተባለው ግብ በላይ ናቸው፡ ፡  በተፈጥሮ ሀብት ዙሪያ የ ተገ ኘው 

አፈፃ ፀም ትርጉም እንዲኖረው የ ግብርናን ምርታማነ ት ለማሳደግ እና በሀገ ሪቱ የ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገ ጥ በሚያስችል 

መልኩ መቃኘትና አርሶ/አርብቶ አደሮች ከልማቱ ተጠቃሚ መሆናቸውን ማረጋገ ጥ ይገ ባል፡ ፡  

ሌላው በአገ ር ደረጃ ትኩረት የ ተሰጠውና ከተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ጋር ቀጥተኛ ግንኙነ ት ያለው የ ገ ጠር መሬት አስተዳደር 

ነ ው፡ ፡  በመሆኑም በ2005 የ በጀት ዓመት ለ109 ወረዳዎች የ መሬት አስተዳደር መረጃ ሥርዓት ለመዘርጋት ታቅዶ በ6 

ወረዳዎች ላይ ዕቅዱን ተፈፃ ሚ በማድረግ የ መረጃ ሥርዓት የ ተዘረጋላቸውን ወረዳዎች ጠቅላላ ቁጥር ወደ 66 ከፍ 

ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  ነ ገ ር ግን በገ ጠር መሬት አስተዳደር ዙሪያ የ ባለፉት ሦስት ዓመታት አፈፃ ፀም ከዕቅድ በታች 

በመሆኑ ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡  በሌላ በኩል በበጀት ዓመቱ ለ1.18 ሚሊዮን አባወራዎች/እማወራዎች የ መጀመሪያ 

ደረጃ የ ገ ጠር መሬት የ ይዞታ ማረጋገ ጫ መስጠት ተችሏል፡ ፡  ይህም ባለፉት ሦስት ዓመታት የ መጀመሪያ ደረጃ ሰርተፊኬት 

ያገ ኙ አባወራዎች/እማወራዎች ቁጥር 2.96 ሚሊዮን መድረሱን መረጃዎች ይጠቁማሉ፡ ፡  በተመሳሳይ ለ2.19 ሚሊዮን 

አባወራዎች/እማወራዎች የ ሁለተኛ ደረጃ የ ገ ጠር መሬት የ ይዞታ ማረጋገ ጫ ለመስጠት ታቅዶ ለ0.11 ሚሊዮን 

አባወራዎች/እማወራዎች የ ተሰጠ ሲሆን ባለፉት ሦስት ዓመታት ውስጥ ደግሞ በድምሩ ለ0.21 ሚሊዮን 

አባወራዎች/እማወራዎች የ ሁለተኛ ደረጃ ሰርተፊኬት ተሰጥቷል፡ ፡  በአጠቃላይ በመሬት አስተዳደር ዙሪያ የ ተከናወኑ 

ሥራዎች በበጀት ዓመቱ ከተያዙ ዕቅዶች አንፃ ር ዝቅተኛ አፈፃ ፀም የ ተመዘገ በባቸውን በቀሪዎቹ የ ዕቅድ ዓመታት ማሻሻል 

ያስፈልጋል፡ ፡   

2.1.3 የ ምግብ ዋስትና እና የ አደጋ መከላከልና ዝግጁነ ት 

የ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገ ጥ ሥር የ ሰደደ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን ቤተሰቦች በሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ 

ማድረግ፣  የ ቤተሰብ ጥሪት እንዲገ ነ ቡ ማድረግና ከልማታዊ ሴፍቲኔት ተመርቀው እራሳቸውን እንዲችሉ ማድረግ በመንግስት 

የ ተዘረጋ ሥርዓት ነ ው፡ ፡   በልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም 5.1 ሚልዮን ሥር የ ሰደደ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው 

ዜጎ ችን ተጠቃሚ ለማድረግ ቢታቀድም ከአፋርና ሶማሌ ክልሎች 64 ወረዳዎች በዕቅዱ ወቅት ያልታዩ 2.6 ሚሊዮን ዜጎ ች 

በፕሮግራሙ በመታቀፋቸው በ2003 በጀት ዓመት ሥር የ ሰደደ የ ምግብ ዋስትና ችግር የ ነ በረባቸው የ ሴፍቲኔት ፕሮግራም 

ተጠቃሚዎች ብዛት 7.7 ሚሊዮን መድረሱ ይታወቃል፡ ፡  በመሆኑም በ2005 የ በጀት ዓመት በቤተሰብ ደረጃ የ ምግብ 

ዋስትናን ለማረጋገ ጥ 2.6 ሚሊዮን ሥር የ ሰደደ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸው ዜጎ ችን ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ 

የ ነ በረ ቢሆንም በበጀት ዓመቱ  የ ፕሮግራሙ ተጠቃሚዎች ቁጥር 6.89 ሚሊዮን እንደነ በር መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  

በዚሁ የ በጀት ዓመት 161 ሺህ የ ቤተሰብ ኃላፊዎችን የ ምግብ ዋስትና በማረጋገ ጥ ከሴፍቲኔት ፕሮግራም ለማስመረቅ 

ዕቅድ ተይዞ 205.7 ሺህ የ ቤተሰብ ኃላፊዎችን ማስመረቅ የ ተቻለ ሲሆን ከነ ዚህም ውስጥ 61 ሺህ የ ቤተሰብ ሀላፊዎች 

ሴቶች ናቸው፡ ፡  ይህም ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ምግብ ዋስትናቸውን አረጋግጠው የ ተመረቁትን የ ቤተሰብ ሃላፊዎች ብዛት 

ወደ 584614 ከፍ እንዲል አድርጎ ታል፡ ፡   

ከላይ ለመግለፅ እንደተሞከረው ሥር የ ሰደደ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን ቤተሰቦች የ ምግብ ዋስትና ለማረጋገ ጥ 

የ ልማታዊ ሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠናክሮ የ ሚቀጥል ቢሆንም በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ 

ዓመት የ ፕሮግራሙ ተጠቃሚዎችን ቁጥር ወደ 1.3 ሚሊዮን ዝቅ ለማድረግ ከተያዘው ግብ አኳያ የ እስካሁኑ አፈፃ ጸም 

ዝቅተኛ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ፕሮግራሙ በሚካሄድባቸው ክልሎች ጠንካራ ክትትልና ድጋፍ ማድረግ፣  በፕሮግራሙ ዙሪያ ያሉ 
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ችግሮችን መለየ ትና መፍትሄ መስጠት፣  የ ፕሮግራሙ ተጠቃሚ የ ቤተሰብ ኃላፊዎች በታቀደላቸው ጊዜ ውስጥ የ ምግብ 

ዋስትናቸውን እንዲያረጋግጡ እና ከፕሮግራሙ እንዲመረቁ ለሚያደርጉ ክልሎች የ ማበረታቻ ስርዓት መዘርጋት ትኩረት 

ተሰጥቶት መፈፀም ይገ ባዋል፡ ፡   

በተመሳሳይ በበጀት ዓመቱ 101400 ሥር የ ሰደደና ጊዜያዊ የ ምግብ ዋስትና ችግር ያለባቸውን የ ቤተሰብ ኃላፊዎች 

በቤተሰብ ደረጃ ብድር በመስጠት ጥሪት እንዲገ ነ ቡ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ 124684 የ ቤተሰብ ኃላፊዎች ተጠቃሚ 

በማድረግ ከዕቅዱ በላይ የ ሆነ  አፈፃ ጸም ማስመዝገ ብ ተችሏል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በሦስቱ ዓመታት ውስጥ በቤተሰብ ደረጃ 

የ ብድር ተጠቃሚ የ ሆኑ የ ቤተሰብ ሃላፊዎች ቁጥር 545131 ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በቤተሰብ ደረጃ የ ሚሰጠው ብድር 

የ ቤተሰብ ሃላፊዎች ጥሪት በመገ ንባት የ ምግብ ዋስትናቸውን ለማረጋገ ጥ ከፍተኛ አስተዋፅ ኦ ይኖረዋል ተብሎ ይታመናል፡ ፡  

በተለያዩ ምክንያቶች ለሚከሰቱ አደጋዎች ምላሽ የ ሚውል የ መጠባበቂያ እህል ክምችት መጠን በ2007 3 ሚሊዮን ቶን 

ለማድረስ ግብ መጣሉ የ ሚታወስ ሲሆን ከዚህ አንፃ ር እስከ 2005 በጀት ዓመት ድረስ ክምችቱ 405 ሺህ ሜትሪክ ቶን 

ሲሆን ይህም ባለፉት 3 ዓመታት ምንም ጭማሪ እንደሌለው ያሳያል፡ ፡  በ2005 ዕቅድ ዘመን የ አደጋ መከላከልና 

ዝግጁነ ት ፈንድን ወደ ብር 200 ሚሊዮን ለማሳደግ ዕቅድ ተይዞ ወደ ብር 122 ሚሊዮን በማሳደግ የ ዕቅዱን 61 

በመቶ ማከናወን ተችሏል፡ ፡  ይህም ባለፉት ሦስት ዓመታት የ መጠባበቂያ በጀቱ እየ ጎ ለበተ መምጣቱን ያሳያል፡ ፡  በአደጋ 

ተጋላጭነ ት ፕሮፋይል ላይ የ ተመሰረተ የ ቅድሚያ ማስጠንቀቂያና የ አደጋ ምላሽ ሥርዓትን ለመተግበር ለ200 ወረዳዎች 

ፕሮፋይል ለማዘጋጀት ዕቅድ ተይዞ ለ108 ወረዳዎች ማዘጋጀት የ ተቻለ ሲሆን አፈፃ ፀሙም 54 በመቶ ነ ው፡ ፡  የ ተወሰኑ 

ክልሎች ፕሮግራሙ ዘግይቶ እንዲጀመር በመጠየ ቃቸው የ ዕቅዱ አፈፃ ጸም ዝቅ ሊል ችሏል፡ ፡  በተፈጥሮ አደጋ ለሚደርሱ 

አደጋዎች ምላሽ በመስጠት አደጋዎችን ለመቆጣጠር የ ሚያስችል አቅም ለማጎ ልበት ምግብና ምግብ ነ ከ ያልሆኑ ድጋፎች 

አስፈላጊዎች ናቸው፡ ፡  በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ለ3.5 ህዝቦች የ ገ ንዘብ ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለ3.7 ሚሊዮን 

ህዝቦች ድጋፍ ተደርጓል፡ ፡  በተመሳሳይ ለ1.5 ሚሊዮን ህዝቦች ምግብ ነ ክ ያልሆነ  ድጋፍ ለማድረግ ታቅዶ ለ0.25 

ሚሊዮን ህዝብ ድጋፍ ተደርጓል፡ ፡  ይህም ባለፉት ሦስት ዓመታት ውስጥ ለ11.4 ሚሊዮን ህዝብ የ ምግብ ድጋፍና ለ3.9 

ሚሊዮን ህዝብ ምግብ ነ ክ ያልሆነ  ድጋፍ መስጠት ተችሏል፡ ፡  

2.1.4 የ ግል ባለሀብቶች ልማታዊ ተሳትፎ  

በግብርናው ዘርፍ ሌላው ትኩረት ተሰጥቶት እየ ተከናወነ  ያለው የ ግል ባለሀብቶችን ልማታዊ ተሳትፎ ማጠናከር ሲሆን 

የ ምግብ ዋስትናን ለማረጋገ ጥ፣  የ ኢንዱስትሪ ጥሬ ዕቃዎች አቅርቦት ከፍ ለማድረግና የ ውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሳደግ 

ጉልህ ድርሻ አለው፡ ፡  በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ለአበባ፣  ለአትክልትና ፍራፍሬ እንዲሁም ለመድኃኒት ዕ ፅ ዋት ተስማሚ 

የ ሆነ  መሬት በማልማት፣  የ አበባና ፍራፍሬ ምርትን በማሳደግና ለውጭ ገ በያ በማቅረብ የ ውጭ ምንዛሬ ግኝትን ለማሻሻል 

ከባለፉት ዓመታት የ ቀጠሉ እንቅስቃሴዎች ተደርገ ዋል፡ ፡  ከዚህ አንጻር በበጀት ዓመቱ በአበባ፣  አትክልት፣  ፍራፍሬ እና 

የ መድኃኒት ዕ ፅ ዋት በቅደም ተከተል 2293 ሄክታር 8183 ሄክታር፣  8027 ሄክታር እና 1527 ሄክታር መሬት 

ለመሸፈን ታቅዶ በቅደም ተከተል የ 62.2 በመቶ፣  የ 12.9 በመቶ፣  የ 127 በመቶ እና የ 5.9 በመቶ አፈፃ ጸም 

ተመዝግቧል፡ ፡  የ ምርት ግኝትን በሚመለከት ደግሞ የ አበባ ምርት 2257.3 ሚሊዮን ዘንግ (51.1 በመቶ)፣  አትክልት 

122 ሺህ ቶን (40.2 በመቶ)፣  ፍራፍሬ 14.1 ሺህ ቶን (6.5 በመቶ) እና የ መድኃኒት ዕ ፅ ዋት 0.8 ሺህ 

ቶን(10.5 በመቶ) አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም በአብዛኛው ከባለፈው ዓመት የ ተሻለ አፈፃ ፀም እንደተመዘገ በ 

የ ሚጠቁም ቢሆንም ከግቡ አንጻር ዝቅ ያለ እንደሆነ   ያመላክታል፡ ፡  ስለሆነ ም አሁን እየ ታዩ ያሉ የ አቅም ማነ ስ፣  

የ ለማ መሬት አቅርቦት ማነ ስ፣  ለውጥ የ ሚያመጡ ባለሀብቶችን ለመመልመል በቂ ዝግጅት አለማድረግና የ ሎጅስቲክስ 

ችግሮችን መፍታት ያስፈልጋል፡ ፡  እንደዚሁም በዘርፉ የ ተሰማሩ ባለሀብቶች ፈጥነ ው ወደ ሥራ እንዲገ ቡ ማድረግና ወደ 

ባለሀብቶች የ ተላለፉ መሬቶች መልማታቸውን መከታተልና በቂ የ አቅም ግንባታ ሥራዎችን ማከናወን ይገ ባል፡ ፡   

ሌላው የ ግብርና ኢንቨስትመንትን ለማበረታታት በመንግስት እየ ተሠራ ያለው ሰፋፊ የ እርሻ መሬቶችን በፌዴራል የ ግብርና 

ኢንቨትመንት መሬት ባንክ በኩል የ መለየ ት፣  ለባለሀብቶች የ ማስተላለፍና እንዲለሙ የ ማድረግ ተግባር ነ ው፡ ፡  በዚህ 

ዙሪያ እስከ 2005 በጀት ዓመት በድምሩ 3.31 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ከክልሎች ወደ መሬት ባንክ እንዲጋባ 

ተደርጓል፡ ፡  ከዚህም ውስጥ እስከ 2005 በጀት ዓመት ድረስ 473 ሺህ ሄክታር መሬት ወደ ባለሃብቶች የ ተላለፈ 

ሲሆን ከዚህም ውስጥ መልማት የ ቻለው 11 በመቶ ብቻ ነ ው፡ ፡  መረጃው በቀጣይ አቅሙና ዝግጁነ ቱ ያላቸውን ልማታዊ 

ባለሃብቶች በጥንቃቄ በመመልመል የ ግብርና ኢንቨስትመንትን በከፍተኛ ደረጃ ማስፋፋት የ ሚቻልበት ዕድል እንዳለ 

ያመለክታል፡ ፡  በተጨማሪም እስካሁን መሬት የ ወሰዱ ባለሃብቶች በፍጥነ ት ወደ ልማት መግባታቸውንና በገ ቡት ውለታ 

መሠረት እየ ተንቀሳቀሱ መሆናቸውን  ለማረጋገ ጥ ጥብቅ ክትትል ማድረግ ይገ ባል፡ ፡  
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በሌላ በኩል ለግብርና ምርት አመቺ የ ሆኑ መሬቶችን በማልማት የ ሰብል ምርትን ለመጨመር በተደረገ ው እንቅስቃሴ ከዋና 

ዋና የ ምግብ ሰብሎች ውጭ በስራስር ሰብሎች የ ተሸፈነ  መሬት 203.94 ሺህ ሄክታር የ ደረሰ ሲሆን  በአትክልትና 

ፍራፍሬ ሰብሎች የ ተሸፈነ  መሬት ደግሞ 254.5 ሺህ ሄክታር ደርሷል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ በበጀት ዓመቱ 702.6 

ሺህ ሄክታር፣  72.4 ሺህ ሄክታር እና 231.4 ሺህ ሄክታር መሬት በቅደም ተከተል በአንቂ ሰብሎች፣  በኢንዱስትሪ 

ሰብሎችና በቅመማቅመም ሰብሎች ለመሸፈን ተችሏል፡ ፡   

በአጠቃላይ ባለፉት ሁለት ዓመታት በግብርናው ዘርፍ በተለይም በተፈጥሮ ሀብት አያያዝና አጠቃቀም ዙሪያ በማህበረሰቡ 

የ ተደራጀ ተሳትፎ የ ተከናወኑ ሥራዎች በ2005 በጀት ዓመት ተጠናክረው እንዲቀጥሉ መደረጉ ሀገ ሪቱ ለያዘችው የ ዘላቂ 

ልማት አጀንዳ በማህብረሰቡና በሚመለከታቸው አካላት በኩል የ ግንዛቤ ለውጥ እንዳለ ማሳያዎች ናቸው፡ ፡  ይህንን መልካም 

ጅምር የ በለጠ አጠናክሮ ማስቀጠል በግብርናው ዘርፍ የ ሚጠበቀውን ከፍተኛ የ ምርታማነ ት ግብ ለማሳካትና የ አርሶ/አርብቶ 

አደሮችን ተጠቃሚነ ት ለማረጋገ ጥ ወሳኝ ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል በ2005 በጀት ዓመትም ሆነ  ከዚያ በፊት በዋና ዋና 

የ ምግብ ሰብሎች የ ተመዘገ በው አማካይ ምርታማነ ት እድገ ት አዝጋሚ ነ ው፡ ፡  የ አርሶ/አርብቶ አደሩን የሙያ ክህሎትና 

አስተሳሰብ ለማሳደግና ውጤታማ የ ሆኑ የ ግብርና ቴክኖሎጂዎችና ዘዴዎችን የ መጠቀም አቅሙን ይበልጥ ለማጎ ልበት የ ማስፋት 

ስትራቴጂውን በላቀ ደረጃ ተግባራዊ ማድረግ ከምንጊዜውም በላይ አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም የ ዘርፉን ምርታማነ ት 

ለማሳደግ የ ኤክስቴንሽን ሥርዓቱን ማስፋትና ውጤታማነ ት አጠናክሮ ማስቀጠል በተለይ በግብዓት አቅርቦት፣  ስርጭትና 

አጠቃቀም ዙሪያ እየ ተደረጉ ያሉ እንቅስቃሴዎችን በቅርብ ክትትል አጠናክሮ መቀጠልና ዕጥረቶች ካሉ ማስተካከል 

ይገ ባል፡ ፡      

2.2 የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ልማት 

2.2.1 የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት ልማት  

በዕቅድ ዘመኑ ከተያዙት ስራዎች አንዱ የ ሥራ ዕድል ፈጠራና የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማትን የ ማስፋፋት ብሎም በሀገ ር 

ውስጥና በውጭ ገ በያ ጭምር ተወዳዳሪ የ ሆኑ ምርቶችና አገ ልግሎቶች የ ሚያቀርቡና ፈጣን የ ቴክኖሎጂ ሽግግርን 

የ ሚያረጋግጡ እንዲሆኑ ማስቻል ነ ው፡ ፡  በጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት አማካኝነ ት በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

በተያዙት 10 ዩንቨርስቲዎች ግንባታ፣  በስኳር ፋብሪካዎች፣  በተቀናጀ የ ቤቶች ግንባታ፣  በመንገ ድ ልማት፣  በባቡር ኔ ት 

ወርክ፣  በኃይል ማመንጫ ግንባታዎች፣  በጌጠኛ ድንጋይ መጥረብና ንጣፍ ወዘተ አማካኝነ ት በርካታ የ ሥራ ዕድል ለመፍጠር 

ዕቅድ ተይዞ ወደ ሥራ የ ተገ ባ ሲሆን ባለፉት ሶስት ዓመታት ይህንን ዕቅድ ለማሳካት የ ሚያስችሉ ሥራዎች ትኩረት 

ተሰጥቷቸው ተከናውነ ዋል፡ ፡   

በዕቅድ ዘመኑ የ መጀመሪያዎቹ ሶስት ዓመታት ለጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንተርፕራዞች የ ተለያዩ ድጋፎች በመስጠት እንዲስፋፉ 

ተደርጓል፡ ፡  የ አሰልጣኞች ስልጠና በተመለከተ ለ9,477 አመራርና ግንባር ቀደም ባለሙያዎች በጥቃቅንና አነ ስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ልማት ስትራቴጂ፣  የ ማስፈጸሚያ ማንዋሎችና የ ማነ ቆዎች አፈታት ላይ ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ባሉት ሶስት ተከታታይ አመታት የ ተሰጠው የ አሰልጣኞች ስልጠና በአምስት ዓመቱ ለመድረስ 

ከተያዘው ግብ ጋር ሲነ ጻጸር በ14,806 ብልጫ አለው፡ ፡  በተያያዘም ለአንቀሳቃሾች የ ንግድ ሥራ አመራርና የ ቴክኒክ 

ክህሎት ለማዳበር እንዲቻል በንግድ ሥራ አመራር እና በቴክኒክ ክህሎት ሥልጠና 2,174,290 ነ ባርና አዲስ 

አንቀሳቃሾችን የ አመለካከትና የ ክህሎት ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡   ያለፉት ሶስት ዓመታት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

አፈጻጸም ከአምስት ዓመቱ ዕቅድ 3 ሚሊዮን ጋር ሲነ ጻጸር 72.48 በመቶ ሲሆን ስልጠና ከተሰጣቸው ውስጥ 

826,230 (38 በመቶ) ሴቶች ናቸው፡ ፡   

የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንተርፕራዞችን አቅም ለማጠናከርና የ ፋይናንስ ችግሮቻቸውን ለመቅረፍ ባለፉት ሦስት ዓመታት 

የ 4.81 ቢሊዮን ብር የ ብድር አገ ልግሎት ተሰጥቷል፡ ፡  ይህም ለሶስት ዓመታት  ከታቀደው ውስጥ 72.8 በመቶ 

ለማከናወን የ ተቻለ ሲሆን ከዚህ ውስጥ የ ሴቶች ድርሻ 26.3 በመቶ ነ ው፡ ፡  ሌላው የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች ማነ ቆ የ መስሪያ ቦታ ሲሆን ባለፉት ሦስት ዓመታት እነ ዚህን ችግሮች ለመፍታት  እንዲቻል  

3,226.39 ሄክታር ቦታ በማዘጋጀት 633 ህንጻዎች (284 የ ተጠናቀቁ እና 349 በግንባታ ላይ ያሉ) እና 

7,645 ሼዶችን ለመገ ንባት ተችሏል፡ ፡  አፈፃ ፀሙን በቦታ አቅርቦት 22.01 በመቶ፣  በህንፃ  79.12 በመቶ እና 

በሼዶች ግንባታ 36.4 በመቶ ነ ው፡ ፡   

በተሰጡት ድጋፎች በአጠቃላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተመዘገ በው አፈጻጸም የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት የ ሥራ ዕድል 

በመፍጠር ረገ ድ ሊጫወቱ የ ሚችሉትን ትልቅ ሚና ያመላከተ ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት ለጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት ሁሉን 
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አቀፍና ተደራሽ ድጋፍ በመስጠት በ2005 በጀት ዓመት በመደበኛና በመንግስት ግዙፍ ፕሮጀክቶች ለ2.02 ሚልዮን  

ዜጎ ች ጊዜያዊና ቋሚ የ ሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡ ፡  አፈጻጸሙም ከ2004 በጀት ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር በ730,093 

ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  በ2003 የ በጀት ዓመት 651 ሺህ እና በ2004 በጀት ዓመት 1.3 ሚልዮን የ ስራ ዕድል  

መፈጠሩ የ ሚታወስ ሲሆን በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያ ሶስት ዓመታት በድምሩ ለ3.96 ሚልዮን  ዜጎ ች 

ጊዜያዊና ቋሚ የ ሥራ ዕድል መፍጠር ተችሏል፡ ፡   የ ሥራ ዕድል ከመፍጠር አኳያ በተለይ ለሴቶችና ለወጣቶች ልዩ ትኩረት 

ተሰጥቶት የ ተሰራ ሲሆን ከተፈጠረው የ ሥራ ዕድል ውስጥ 40 በመቶ ያህሉ ሴቶችን ተጠቃሚ ያደረገ  ነ ው፡ ፡  ባለፉት 

ሶስት ዓመታት የ ተመዘገ በው አፈፃ ፀም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት በድምሩ ለ3 ሚሊዮን ዜጎ ች 

የ ስራ ዕድል ለመፍጠር የ ተያዘው ዕቅድ 132.15 በመቶ መከናወኑን ያሳያል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም የ አምስት ዓመቱን ዕቅድ 

የ መጨረሻ ዓመት ይደረስበታል ተብሎ ከተቀመጠው ግብ አንፃ ር በነ ዚህ ሶስት ዓመታት ከወዲሁ ማሳካት እንደተቻለ 

ያመላክታል፡ ፡  በተጨማሪም ይህ አፈፃ ጸም የ ከተማ ሥራ አጥነ ትን በ2003 ከበረበት 18 በመቶ በ2004 ወደ 17.5 

በመቶ እና በ2005 ወደ 16.5 በመቶ ለመቀነ ስ አስችሏል፡ ፡  ለኢንዱስትሪው መሰረት የ ሚጥሉ ኢንተርፕራይዞችን 

ከማፍራት አንፃ ር አነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞች የ ተሟላ ድጋፍ በማድረግ ወደ ታዳጊ መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ለማሸጋገ ር 

በተደረገ ው ጥረት ባለፉት ሶስት ዓመታት 1,775 ኢንተርፕራይዞችን ከአነ ስተኛ ወደ ታዳጊ መካከለኛ ለማሸጋገ ር 

ተችሏል፡ ፡  በቀጣዮቹ ዓመታት አነ ስተኛ እና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች የ በለጠ እንዲጠናከሩ ከእስካሁኑ በተሻለ ሁኔታ 

የ ሚደገ ፉበት ፕሮግራም ትኩረት ሊሰጠው ይገ ባል፡ ፡     

የ እስካሁኑ አፈፃ ፀም ዘርፉ የ ሥራ ዕድል በመፍጠር፣  ድህነ ትን በመቀነ ስና ለኢንዱስትሪ መሠረት በመጣል ረገ ድ ትልቅ 

ሚና ሊጫወት እንደሚችል ያሳየ  ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንጻር የ ሚታየው ጉድለት የ ተፈጠሩት የ ሥራ ዕድሎች በአብዛኛው ጊዜያዊና 

ዘላቂነ ት የ ሌላቸው መሆናቸው፣  የ ተደራጁ ኢንተርፕራይዞች በመፍጠር ረገ ድ ብዙ የ ሚቀር መሆኑ፣  እንደዚሁም የ ተደራጁት 

ኢንተርፕራይዞች ምርታማትና ተወዳዳሪነ ት ዝቅተኛ መሆኑ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም በቀጣይ ጊዜያት የ ተደራጁ ኢንተርፕራይዞች 

በተለይም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ በብዛት ማስፋፋት፣  የ ሚደራጁ ኢንተርፕራይዞች ምርታማና ተወዳዳሪ ሆነ ው እንዲወጡና 

እንዲያድጉ ማድረግ ትኩረት የ ሚሻው ነ ው፡ ፡  ከዚህም ጎ ን ለጎ ን የ ዜጎ ች የ ገ ቢ አቅም እያደገ  ሲሄድ ቁጠባ በዚያው 

መጠን የ ሚያድግበትን ሁኔታ የ ማመቻቸት ሥራም ማከናወን ይገ ባል፡ ፡  ከድጋፍ አሰጣጥ አንፃ ርም  በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ የ መጀመሪያዎቹ ሶስት ዓመታት በገ በያ ትስስር እና በስልጠና ግቦች ላይ የ ዕቅዱ አፈፃ ፀም 

አበረታች ቢሆንም በመስሪያ ቦታና ፋይናንስ አቅርቦት ላይ ያለው የ ዕቅድ አፈፃ ፀም አጥጋቢ ባለመሆኑ በዚህ በኩል 

በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት ትኩረት ተሰጥቶት መከናወን ይኖርበታል፡ ፡  

2.2.2. የ መካከለኛና ትላልቅ የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ልማት 

በአምስት ዓመት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የጨርቃጨርቅና ስፌት፣  የ ቆዳና 

ቆዳ ውጤቶች፣  የ አግሮ ፕሮሰሲንግ፣  የ ኬሚካልና ፋርማሲቲካልስ፣  ብረታ ብረት ዘርፍና ምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪዎች 

ቅድሚያ የ ተሰጣቸው ሲሆን በእነ ዚህ ዘርፎች የ ሚጠበቀውን ሀገ ራዊ ግብ ለማሳካት እና የ ኢንዱስትሪው ዘርፍ በኢኮኖሚው 

ውስጥ ቁልፍ ሚና እንዲጫወት ለማስቻል ጥረት እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡  እነ ዚህ ዘርፎች ልዩ ትኩረት የ ተሰጣቸውም 

ጉልበትን በሰፊው የ ሚጠቀምና ሰፊ ገ በያ ዕድል ያላቸው በመሆኑ፣  የ ግብርና ምርቶችን በስፋት በግብዓትነ ት መጠቀም 

በማስቻላቸው፣  ኤክስፖርት መር አቅጣጫ ለማልማት የ ሚያስችሉ በመሆናቸው፣  በዓለም ገ በያ በቀላሉ ለመወዳደር የ ሚያስችል 

በመሆናቸው፣  የ ሀገ ሪቱን ቴክኖሎጂ አቅም ከግምት ውስጥ ያስገ ቡና በቀላሉ ተወዳዳሪ ሊያደርጉ በማስቻላቸው እንዲሆም 

ፈጣን ልማት ለማምጣት የ ሚያስችሉ መሆናቸውን ከግምት ውስጥ በማስገ ባት ነ ው፡ ፡  

ሀ. የ ዘርፉ ዕድገ ት 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከተቀመጡት አቅጣጫዎች አንዱ የ ኢንዱስትሪው ዘርፍ ደረጃ በደረጃ ቀጣይ የ ሀገ ሪቱ 

የ ልማት መሠረት የ ሚሆንበትን መደላድል በመፍጠር ኢኮኖሚው የ መዋቅር ለውጥ እንዲያሳይ ማድረግ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም 

በ2003 በጀት ዓመት የ ኢንዱስትሪ ድርሻ ከ10.7 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 12.4 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  

በ2005 የ በጀት ዓመት የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ተጨማሪ ዕሴት የ 18.5 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  በዘርፉ 

የ ተመዘገ በው ዕድገ ት ከ2004 አፈፃ ጸም የ 1.4 በመቶ ብልጫ ሲኖረው ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ አንፃ ር ግን 2.9 በመቶ 

ዝቅ ያለ ነ ው፡ ፡  የ መካከለኛና ከፍተኛ ኢንዱስትሪ ዘርፍም በ2005 በጀት ዓመት ሰፋፊ ኢንቨስትመንት ለመሳብ የ ቻለ 

ሲሆን አንዳንዶቹም በበጀት ዓመቱ ግንባታቸው ተጠናቅቆ ወደ ማምረት ደረጃ በመሸጋገ ራቸው በበጀት ዓመቱ ለአጠቃላይ 

ኢኮኖሚ ዕድገ ቱ እና ለሥራ ዕድል መስፋፋት ከፍ ያለ አስተዋፅ ኦ አድርገ ዋል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ በመንግስት እየ ተካሄዱ 

ያሉ መጠነ  ሰፊ የ ኢንዱስትሪ ፕሮጀክቶች አፈጻጸም እንዲሁ በኢኮኖሚ ዕድገ ቱ የ በኩላቸው ሚና ነ በራቸው፡ ፡  ሆኖም 

ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ኢንዱስትሪ ድርሻ እያደገ  የ መሄድ አዝማሚያ ያሳየ  ቢሆንም አሁንም በዝቅተኛ የ ዕድገ ት ደረጃ 
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ላይ የ ሚገ ኝ መሆኑን መረጃዎቹ ያመለክታሉ፡ ፡  የ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ ዕድገ ት በ2003 ከነ በረበት 12.1 በመቶ 

በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 10.8 በመቶ ዝቅ ብሏል፡ ፡  ከኢንዱስትሪ ዘርፍም ውስጥ ኢኮኖሚው ወደ ሰፊ 

ኢንዱስትሪያላዜሽን ሂደት እየ ገ ባ መሆኑን የ ሚያሳየ ን የ ማኑፋክቸሪንግ ንዑስ ዘርፍ አሁንም ድርሻው ከ5 በመቶ ያነ ሰ 

መሆኑ ሲታይ የ መዋቅር ለውጡ የ ሚፈለገ ውን ያህል አለመሆኑን መገ ንዘብ ይቻላል፡ ፡  ኢንዱስትሪ በተለይም የ ማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ ድርሻ ከፍ እንዲል ዘርፉ ከሌሎች ዘርፎችና ከኢኮኖሚው ዕድገ ት ፍጥነ ት በላይ ማደግ ይጠበቅበታል፡ ፡  

አፈፃ ፀሙ በአጠቃላይ ሲታይ ዝቅተኛ ሊባል የ ሚችል ሲሆን ለዚህም በዋና ዋና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፎች 

የ ሚታዩትን የ ኢንቨስትመንት ማነ ስ፣  የ ማምረትና የ ምርታማነ ት አቅም፣  የ ቴክኖሎጂ አቅም፣  የ ምርት ግብዓት አቅርቦት፣  

የ ገ በያና የ መሳሰሉት መዋቅራዊ ችግሮች ዋነ ኛ ምክንያቶች ናቸው፡ ፡  

በአጠቃላይ ሲታይ የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው የ እስካሁን አፈፃ ፀም በአብዛኞቹ ንዑስ ዘርፎች ጉድለት አሳይቷል፡ ፡  

የ ግሉ ክፍለ ኢኮኖሚ የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ዋና አንቀሳቃሽ በመሆኑ የ ግል ባለሀብቱ በኢንዱስትሪው ዘርፍ በስፋት 

እንዲሳተፍና የ ኢኮኖሚ ዕድገ ቱን ለማፋጠን በተለይ የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪው በኢኮኖሚው ውስጥ የ ጎ ላ ድርሻ 

እንዲጫወት ለማድረግ በዚህ ዘርፍ ለሚሰማሩ ባለሀብቶች አስፈላጊ ድጋፎች ተጠናክረው መፈፃ ም ይኖርባቸዋል፡ ፡  

የጨርቃጨርቅና ስፌት ኢንዱስትሪ ፡ - የጨርቃጨርቅና ስፌት የ ውጪ ምንዛሪ ግኝትን ከማሳደግ አኳያ ባለፉት ሦስት 

ዓመታት በድምሩ 246 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር የ ወጪ ገ ቢ ለማስገ ኘት ተችሏል፡ ፡  ያለፉት ሦስት ዓመታት የ ውጪ 

ምንዛሬ ግኝት ከ2007 ጋር ሲነ ፃ ፀር 24.6 በመቶ ሲሆን አማካይ ዓመታዊ ዕድገ ት 26.4 በመቶ ነ ው፡ ፡  

በጨርቃጨርቅና ስፌት ዘርፍ አዲስ የ ሥራ ዕድል እንዲፈጠር ለማድረግ የ ተቀመጠውን ግብ ከማሳካት አንፃ ር ባለፉት ሶስት 

ዓመታት ለ12490 አዲስ የ ሥራ ዕድል ተፈጥሯል፡ ፡  በሶስቱ ዓመታት የ ተፈጠረው የ ሥራ ዕድል አማካይ ዓመታዊ ዕድገ ት 

59.1 በመቶ ሲሆን በ2007 ለ40 ሺህ ዜጎ ች የ ሥራ ዕድል እንዲፈጠር ከታቀደው አንፃ ር የ ተፈጠረው የ ሥራ ዕድል 

31.2 በመቶ ድርሻ ይዟል፡ ፡  

በቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች፡ - የ 2005 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም ያለቀለት ቆዳ ምርት መጠን ለሀገ ር ውስጥ እንዲሁም 

ኤክስፖርትን ጨምሮ 68.33 ሚሊዮን ካሬ ጫማ ሲሆን ይህም አፈፃ ፀም በዕቅዱ ከተያዘው ግብ 12.00 ሚሊዮን ካሬ 

ጫማ ጋር ሲነ ፃ ፀር የ አምስት ዕጥፍ ብልጫ አለው፡ ፡  በ2005 የ ፋብሪካዎችን የ አቅም አጠቃቀም 21 በመቶ ለማድረስ 

የ ታቀደ ሲሆን በበጀት አመቱ መጨረሻም የ አቅም አጠቃቀማቸውን 60 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡    

ምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪ ፡ - የ ምግብና መጠጥ ፋብሪካዎችን አቅም አጠቃቀም በ2005 ዓ.ም በአማካይ 75 በመቶ 

ለማደረስ ታቅዶ 70.5 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በምግብና መጠጥ ኢንዱስትሪ ከ2003 - 2005 ባሉት ሶስት 

ዓመታት 173 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለማግኘት ተችሏል፡ ፡  

ፋርማሲቲካል ኢንዱስትሪ ፡ - የ ፋርማሲቲካል ፋብሪካዎችን የ ማምረት አቅም አጠቃቀምን በ2005 ዓ.ም በአማካይ 100 

በመቶ ለማደረስ ታቅዶ 70.5 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በፋርማሲቲካል ዘርፍ በ2005 በጀት አመት የ ውጪ ምርቶችን 

በ30 በመቶ ለመተካት ታቅዶ 20 በመቶ ከውጪ የ ሚገ ቡ ምርቶችን ለመተካት ተችሏል፡ ፡  በቀጣይ በፋርማሲቲካል ዘርፉ 

ያሉት ኢንተርፕራይዞች ደረጃ በደረጃ በምርቶቻቸው የ ሚጨምሩት ዕሴት እያሳደጉ እንዲሄዱ ድጋፍና ክትትል ማጠናከር 

ይገ ባል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት ከፋርማሲቲካል ዘርፍ 16 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለማግኘት የ ተቻለ ሲሆን ይህ 

አፈፃ ፀም በ2007 ከተቀመጠው ዕቅድ አንፃ ር 80 በመቶ ድርሻ ይይዛል፡ ፡  ከ2003 – 2005 የ በጀት ዓመት ድረስ 

ያለው አፈፃ ፀም ደረጃም በአማካይ 8 በመቶ ቅናሽ አሳቷል፡ ፡        

ኬሚካልና ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ፡ - የ ማዳበሪያ ኢንዱስትሪ ልማትን በተመለከተ 300 ሺህ ቶን ማምረት አቅም ያለው 

ፋብሪካ የ ሲቪል ስራ ተጀምሯል፡ ፡  የ ኮስቲክ ሶዳና ሶዳ አሽ ኢንዱስትሪ ልማትን በተመለከተ በአመት 50 ሺህ ቶን 

ማምረት የ ሚችል የ ኮስቲክ ሶዳ ፋብሪካ የ ሲቪል ስራ ለመጀመር ቅድመ-ዝግጅት እየ ተደረገ  ሲሆን  በአመት 35 ሺህ ቶን 

ማምረት የ ሚችል የ ሶዳ አሽ ፋብሪካ ደግሞ የ አዋጭነ ት ጥናት ተጠናቋል፡ ፡  የ ሳሙናና ዲተርጀንት ኢንዱስትሪ ልማትን 

በሚመለከት 156,000 ቶን የ ማምረት አቅም ያላቸው 8 ፋብሪካዎች ተቋቁመዋል፡ ፡  የ ወረቀት ኢንዱስትሪ ልማትን 

በሚመለከት 150,000 ቶን ፐልፕና ወረቀት የ ማምረት አቅም ያለው ፋብሪካ ለማቋቋም የ ሲቪል ስራ ለመጀመር በዝግጅት 

ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

የ ሲሚንቶ ኢንዱስትሪ ልማት፡ - በግንባታ ሂደት ላይ የ ሚገ ኙ አዳዲስና የ ማስፋፊያ የ ሲሚንቶ ፕሮጀክቶችን በመደገ ፍ 

የ ማምረት አቅም በመፍጠር በ2003 ዓ.ም በአገ ሪቱ የ ተፈጠረው ጠቅላላ አገ ራዊ ሲሚንቶ የ ማምረት አቅም 4.75 

ሚሊዮን ቶን የ ደረሰ ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት ውስጥ ግንባታቸውን በማጠናቀቅ ማምረት የ ጀመሩ የ ማስፋፊያና አዲስ 
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የ ሲሚንቶ ፕሮጀክቶች ስድስት ናቸው፡ ፡  በ2004 በአገ ሪቱ የ ተፈጠረው ጠቅላላ ሲሚንቶ የ ማምረት አቅም 10.62 

ሚሊዮን ቶን ሲሆን በ2004 ዓመቱ መጨረሻ ሊቀርብ የ ቻለው ተጨማሪ የ ሲሚንቶ ምርት መጠን 2.4 ሚሊዮን ቶን ነ ው፡ ፡  

በተመሳሳይ በ2005 የ በጀት ዓመትም በግንባታ ሂደት ላይ የ ሚገ ኙ አዳዲስና የ ማስፋፊያ የ ሲሚንቶ ፕሮጀክቶችን 

በመደገ ፍ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ የ ተመረተው የ ሲሚንቶ ምርት መጠን 4.7 ሚሊዮን ቶን ነ ው፡ ፡   በዚህም ባለፉት ሶስት 

ዓመታት በአገ ሪቱ የ ተፈጠረው ጠቅላላ ሲሚንቶ የ ማምረት አቅም 12.5 ሚሊዮን ቶን ነ ው፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪም የ ሲሚንቶ 

ፋብሪካዎች ወጪ ቆጣቢ ወደ ሆኑት አማራጭ የ ኃይል ምንጮችን እንዲጠቀሙ በመንግስት በተያዘው አቅጣጫ መሰረት የ ተለያዩ 

የ ልማት እንቅስቃሴዎች በመደረግ ላይ ይገ ኛል፡ ፡   

ለ. የ ውጭ ምንዛሬ ግኝት 

ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ወጪ ገ ቢ አፈፃ ፀም ስንመለከት ከማኑፋክቸሪንግ ዘርፉ በ2003 ዓ.ም 207.7 ሚሊዮን፣  

በ2004 ዓ.ም 255.5 ሚሊዮን እንዲሁም በ2005 በጀት ዓመት 542.4 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ለማግኘት ታቅዶ 

281.1 ሚሊየ ን ዶላር ለማግኘት ተችሏል፡ ፡  ይህም በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የ ተገ ኘው የ ውጪ ምንዛሪ ገ ቢ በአማካኝ 36 

በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡  ከፍ ብሎ የ ተገ ለፀው የ ንዑስ ዘርፉ ጥቅል አፈፃ ፀም በዝርዝር ሲታይ የ አግሮ-ኘሮሰሲንግ 

ኢንዱስትሪ ለበጀት ዓመቱ ከተቀመጠላቸው ግብ የ 61.8 በመቶ አፈፃ ፀም ያስመዘገ ቡ ሲሆን የጨርቃጨርቅና አልባሳት 

ኢንዱስትሪ 46.76 በመቶ እንዲሁም የ ቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች እና የ ኬሚካልና ፋርማሲቲካልስ ኢንዱስትሪዎች እንደቅደም 

ተከተሉ 52.91 እና 52.1 በመቶ አፈፃ ጸም ነ በራቸው፡ ፡   

 

ሠንጠረዥ 20.  የ ማኑፋክቸሪንግ  የ ወጪ ንግድ ዕቅድ አፈፃ ፀም (በሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር) 

 
የ ምርት ዓይነ ት የ 2003 

አፈጻጸም 
የ 2004 
አፈጻጸም 

2005 አፈፃ ጸም በመቶኛ የ 2007 
ግብ ዕቅድ ክንውን ከ2005 

ዕቅድ 
ከ2004 
አፈጻጸም 

ጨርቃጨርቅና አልባሳት 62.2 84.6 211.7 99.0 46.8 16.9 1000.0 

ቆዳና የ ቆዳ ውጤቶች 104.3 112.1 233.3 123.4 52.9 10.2 496.9 

አግሮ-ኘሮሰሲንግ 34.5 51.8 82.2 50.8 61.8 (1.8) 300.0 

ኬሚካልና ፋርማሲቲካልስ 6.9 7.0 15.2 7.9 52.1 13 20.0 

ድምር 207.9 255.5 542.4 281.1 51.8 10.1 1816.9 

ምንጭ፡ - የ ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር 

 

የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የ 2005 የ ኤክስፖርት ዕቅድ አፈፃ ፀም ከ2004 አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ጸር የ ተሻለ ቢሆንም 

የ ኢንዱስትሪዎቹ አፈፃ ጸም በበጀት ዓመቱ ከተቀመጠላቸው ዕቅድ በአማካይ ከግማሽ ብዙም የ ዘለለ አይደለም፡ ፡  አፈፃ ፀሙ 

በአጠቃላይ ሲታይ ዝቅተኛ ሊባል የ ሚችል ሲሆን ለዚህም በዋና ዋና በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ንዑስ ዘርፎች 

የ ሚታዩትን የ ኢንቨስትመነ ት፣  የ ማምረትና የ ምርታማነ ት አቅም፣  የ ቴክኖሎጂ አቅም፣  የ ምርት ግብዓት አቅርቦት፣  የ ገ በያና 

የ መሳሰሉት መዋቅራዊ ችግሮች ዋነ ኛ ምክንያቶች ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር በኢኮኖሚው ውስጥ ከሚጠበቀው ፈጣን መዋቅራዊ 

ለውጥ አኳያ በኢንዱስትሪ ዘርፍ የ ማኑፋክቸሪንግ ድርሻ ከፍተኛ በመሆኑ አፈፃ ጸሙን በቀጣይ ማሻሻል ትኩረት ሊሰጠው 

የ ሚገ ባ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

2.2.3. የ መንግስት የ ልማት ድርጅቶች  

ከመንግሥት የ ልማት ድርጅቶች አንጻር በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትኩረት የ ተሰጣቸው የ ስኳር ልማት፣  

የ ማዳበሪያና የ ብረታ-ብረትና ኢንጅነ ሪንግ መስኮች ዋነ ኞቹ ናቸው፡ ፡  

 

የ ስኳር ኢንዱስትሪ ፡ - በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያዎቹ ሶስት ዓመታት የ አዳዲስ የ ስኳር ልማት 

ፕሮጀክቶች የ ሚካሄዱት ከዚህ በፊት ምንም መሰረተ ልማት ባልተዘረጋባቸውና ለግንባታ ስራ የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል 

በማይገ ኝባቸው አካባቢዎች በመሆኑ ከዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዘመኑ ውስጥ የ መጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ማለትም 

2003 እና 2004 የ መንገ ድና ሌሎች መሰረተ ልማቶችን እንዲሁም የ አዋጭነ ት ጥናት የ ተካሄደባቸው ናቸው፡ ፡  ይህም 

በመሆኑ በእነ ዚህ ዓመታት ተጠናቅቆ ወደ ምርት የ ተሸጋገ ረ ፕሮጀክት የ ለም፡ ፡  ሆኖም ግን ለቀጣይ ስራዎች መሰረት 

የ ሚሆኑ ከፍተኛ የ ግንባታ ስራዎች በመስኖ፣  በመሬት ድልዳሎ፣  በመንገ ድ ግንባታ፣  በቤቶች ግንባታ ተከናውነ ዋል፡ ፡  

ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተጀመሩትን ነ ባር የ ስኳር ፋብሪካዎች የ ማስፋፊያ ፕሮጀክቶች የ ግንባታ ሥራዎች አጠናቆ ወደ 
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ምርት ለማስገ ባት ያላሰለሰ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል፡ ፡  በዚህም የ ወንጂ እና የ ፊንጫ ስኳር ፋብሪካ ፕሮጀክቶች ተጠናቀው 

በ2005 የ ምርት ዘመን ማጠናቀቂያ ወቅት ማምረት የ ጀመሩ ሲሆን የ ተንዳሆ ስኳር ፕሮጀክት ደግሞ በ2006 የ ምርት 

ዘመን የ ካቲት ወር ማምረት ይጀመራል ተብሎ ይጠበቃል፡ ፡  በተጨማሪም የ አዳዲስ የ ስኳር ልማት ፕሮጀክቶችን ግንባታ 

(የ ኩራዝ፣  የ ጣና በለስ እና የ ወልቃይት) ለማፋጠን ጥረት ተደርጓል፡ ፡  በአዳዲሶች ፕሮጀክቶች አማካኝነ ት የ መስኖ 

መሠረተ ልማት ግንባታ፣  መሬት ዝግጅትና የ ሸንኮር አገ ዳ ተከላ፣  የ ፋብሪካ እና የ መኖሪያ ቤቶች ግንባታ ሥራዎች 

ተሠርተዋል፡ ፡  በሁሉም አዳዲስ ፕሮጀክቶች ግንባታ መጀመሩ በዘርፉ ጠንካራ እንቅስቃሴ እየ ተደረገ  መሆኑን የ ሚያመለክት 

ሲሆን ይህ መልካም ጅምር የ በለጠ ተጠናክሮ በተሻለ ፍጥነ ት ተፈፃሚ እንደሚሆን ይጠበቃል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ስኳር 

ልማት ዘርፍ በበጀት ዓመቱ 24,060 ለሚሆኑ ዜጎ ች የ ስራ ዕድልን ፈጥሯል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ስኳር ልማት ዘርፍ 

በበጀት ዓመቱ 34,262 ለሚሆኑ ዜጎ ች የ ስራ ዕድልን ፈጥሯል፡ ፡  ከባለፈው በጀት ዓመት አንጻር ሲታይ በስራ እድል 

ፈጠራ የ ተሻለ ሥራ የ ተከናወነ በት ዓመት ነ ው፡ ፡  

     

በአጠቃላይ የ አዳዲስ የ ስኳር ልማት ፕሮጀክቶች እና የ ነ ባር ፋብሪካዎች የ ማስፋፊያ ፕሮጀክቶች የ ግንባታ ሥራዎች 

እየ ተሰሩ ቢሆንም ከተቀመጠው ግብ አንጻር በሚፈለገ ው ፍጥነ ት ተፈጻሚ አልሆኑም፡ ፡  ለዚህም ከሥራው ስፋትና 

ውስብስብነ ት አንጻር የ ታየ ው የ ተቋም የ ማስፈፀም አቅም ማነ ስ፣  በየ ደረጃውና በሁሉም ተዋናዮች የ ታየ ው የ ፕሮጀክት 

አስተዳደር አቅም ማነ ስ፣  የ ሥራ ተቋራጮች፣  አማካሪዎችና አቅራቢዎች ሁለንተናዊ አቅም ማነ ስ ተጠቃሾች ናቸው፡ ፡  ሆኖም 

የ ማስፈፀም አቅሙ በሂደት እየ ተሻሻለ የ መጣ በመሆኑ በቀጣዮቹ ሁለት የ ዕቅድ ዓመታት የ ተሻለ አፈፃ ፀም ይኖራል ተብሎ 

ይጠበቃል፡ ፡   በቀሪ ሁለት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት ፕሮጀክቶችን በብቃት ለመምራት በ2005 በጀት 

ዓመት በፕሮጀክት አስተዳደር ላይ ለፕሮጀክት አመራሮች ስልጠና የ ተሰጠ ሲሆን በቀጣይ በ2006 በጀት ዓመትም መጠነ  

ሰፊ የ አቅም ግንባታ ስራ እና ከሚመለከታቸው መ/ቤቶች ጋር በቅርበት መስራት ችግሮቹን ለመቅረፍ ትኩረት ማግኘት 

ያለበት ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

የ ኮል ፎስፌት የ ማዳበሪያ ኮምኘሌክስ ፕሮጀክት፡ - በፕሮጀክቱ ለማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታ ሥራ በ2004 በጀት ዓመት 

የ አዋጭነ ት ጥናት ተዘጋጅቷል፡ ፡  በ2005 ለማዳበሪያ ፋብሪካ ግንባታና ለድንጋይ ከሰል ልማት ከብረታ ብረትና 

ኢንጂነ ሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ውለታ ተፈርሟል፡ ፡  የ ግንባታ ሥራው በዕቅዱ መሠረት እየ ተከናወነ  ነ ው፡ ፡  

የ ብረታ ብረትና ኢንጂነ ሪንግ አፈጻጸም፡ -  የ ብረታብረትና ኢንጅነ ሪንግ በተመለከተ የ ተደራጀው ኮርፖሬሽን በመንግስት 

የ ኢንዱስትሪና የ መሠረተ-ልማት ፕሮግራሞች በቀጥታ ራሱ በመሳተፍና ሌሎች ትላልቅ የ አገ ር ውስጥ የ ግል ኩባንያዎችና 

ጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢነ ተርፕራይዞች እንዲሳተፉ በማድረግ በብረታ ብረት እና ኢንጅነ ሪነ ግ ዘርፍ ያለውን የ አገ ር ውስጥ 

አቅም ያጎ ለበቱ አበረታች ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡    

 

በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዘርፍ የ ተቀመጡ ሰፋፊ ግቦችን ለማሳካት 

ከዚህ በፊት ከነ በረው የ ላቀ አፈጻጸም ማረጋገ ጥ ያስፈልጋል፡ ፡  በዘርፉ ከሚታዩ ችግሮች መሠረታዊ ለውጥ የ ሚያመጡ 

አቅም ያላቸው ኢንቨስትመንቶች በታሰበው ፍጥነ ት ያለመግባት እንዲሁም የ ሚገ ቡት አዳዲስ ኢንቨስትመንቶች በቶሎ ወደ 

ተግባር ያለመግባት የ ዘርፉን ዕቅድ በተሟላ ሁኔታ እንዳይሳካ ያጋጠሙ ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  ስለሆነ ም በማኑፋክቸሪንግ 

ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት በሚፈለገ ው ደረጃ እንዳይስፋፋ ማነ ቆ ተብለው የ ተለዩት ችግሮች በፍጥነ ት ለመቅረፍ የ ተቀየ ሱ 

ስልቶችን አማዋልቶ ተግባራዊ ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  

2.3 የ ንግድ ዘርፍ ልማት    

2.3.1 የ ንግድ አሰራርና ሬጉላቶሪ ዘርፍ   

የ ንግድ አሰራርን ግልጽና ፍትሃዊ ለማድረግ እንዲሁም በንግዱ ዘርፍ የ ተሻለ አገ ራዊ መረጃ እንዲኖር፣  የ ሸማቾች መብት 

እንዲጠበቅና ተገ ልጋዩ የ ተሻለ አገ ልግሎት እንዲያገ ኝ በማድረግ በንግድ ምዝገ ባና ፈቃድ አገ ልግሎት አሰጣጥ ረገ ድ 

በሀገ ሪቱ ውስጥ ወጥና ተመሳሳይነ ት ያለው የ ንግድ ምዝገ ባና ፈቃድ አገ ልግሎት አሰጣጥ ስርዓት ተዘርግቷል፡ ፡  በዚህ 

መሰረት ከነ ጻ ገ በያ ስርዓት ጋር በተያያዘ ምቹ የ ንግድ አሰራር ለመዘርጋት እንዲቻል በወጣው አዲሱ የ ንግድ ምዝገ ባና 

ፈቃድ አዋጅ እና የ ንግዱን ህብረተሰብ ከጸረ-ውድድርና ፍትሀዊ ካልሆኑ የ ንግድ አሰራሮች ለመጠበቅና በውድድር ላይ 

የ ተመሰረተ የ ንግድ አገ ልግሎት ለንግዱ ማህበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ በወጣው የ ንግድ አሰራርና ሸማቾች ጥበቃ አዋጅ 

ላይ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም አዲስ ከወጣው የ ንግድ ምዝገ ባና ፈቃድ መስፈርት ጋር የ ተያዘውን 

መረጃ ለማጣጣም እንዲቻል የ ዳግም ምዝገ ባ በሀገ ር ዓቀፍ ደረጃ እንዲከናወን በማድረግ ነ ጋዴው በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 
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አንድ ጊዜ ብቻ እንዲመዘገ ብ ተደርጓል፡ ፡   ለንግዱ ማህበረሰብ ፈጣንና ቀልጣፋ አገ ልግሎት ለመስጠት እንዲሁም 

የ ንግዱን ማህበረሰብ ከህገ ወጥ የ ንግድ እንቅስቃሴ ለመጠበቅ ክትትል ለማድረግ እንዲያመች የ ንግድ ምዝገ ባና ፈቃድ 

አገ ልግሎት አሰጣጡን በዘመናዊ የ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ለመደገ ፍ ከ2003 በጀት ዓመት መጨረሻ ጀምሮ በንግድ 

ሚኒስቴር እና በአዲስ አባባ አስተዳደር ስር በሚገ ኙ አስሩም ክፍለ ከተሞች የ ሶፍትዌር ምዝገ ባ ተግባራዊ እየ ተደረገ  

ይገ ኛል፡ ፡   

የ ንግድ ምዝገ ባን በተመለከተ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያ ሶስት ዓመታት በፌዴራል መ/ቤቱ ለ4,888 

አዲስ ንግድ ምዝገ ባ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ ለ7,401 ፈቃድ የ ተሰጠ ሲሆን ይህም ከዕቅዱ አንጻር የ 51 በመቶ ብልጫ 

አለው፡ ፡  በሌላ በኩል ለ32,914 ንግድ ምዝገ ባ ዕድሳት ለመስጠት ታቅዶ ለ42,882 ዕድሳት ተደርጓል፡ ፡  ይህም 

ከዕቅዱ አንጻር በተመሳሳይ የ 30 በመቶ ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  ለ8,190 አዲስ የ ንግድ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ 

የ ተከናወነ ው 11,602 ነ ው፡ ፡  ይህም የ ዕቅዱን 142 በመቶ መፈጸሙን ያመለክታል፡ ፡  ለ45,907 ንግድ ፈቃድ 

ዕድሳት ለመስጠት ታቅዶ የ ተከናወነ ው 68,153 ወይም የ ዕቅዱን 148 በመቶ ነ ው፡ ፡  20,073 የ ንግድ ስሞችን 

በማጣራትና በመመዝገ ብ አገ ልግሎት ለመስጠት ታቅዶ የ ተከናወነ ው 102,383 ወይም የ ዕቅዱን 510 በመቶ ነ ው፡ ፡  

በተጨማሪም የ ንግድ ምዝገ ባ ፈቃድና የ ንግድ ፈቃድ ስረዛ እንዲሁም ሌሎች ተያያዥነ ት ያላቸው ስራዎች ተሰርተዋል፡ ፡  

በሌላ በኩል የ ብቃት ማረጋገ ጫ መስፈርት ለንግድ ሥራዎች ተዘጋጅተው ሥራ ላይ እንዲውሉ ከባለድርሻ አካላት ጋር 

በመወያየ ትና በመግባባት መስፈርት እንዲወጣላቸው በማድረግ ሥራ ላይ እንዲውል ተደርጓል፡ ፡   

የ ሕብረተሰቡን ጤናና የ አካባቢ ደህንነ ትን ለማስጠበቅ ምርቶች ወደ ገ በያ ከመግባታቸው በፊትና ገ በያ ከገ ቡ በኋላ 

አስገ ዳጅ መስፈርት ማሟላታቸውን እና ጥራታቸውና ደህንነ ታቸው የ ተጠበቀ መሆኑን ለማረጋገ ጥ ባለፉት ሶስት ዓመታት 

865,824 ሜትሪክ ቶን የ ወጪ ምርቶች  (በቅባት እህሎች፤  በጥራጥሬ፤  በአትክልትና ፍራፍሬ በቆዳና ሌጦ) ላይ 

ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ 1,305,432 ሜትሪክ ቶን ለወጪ ምርቶች የ መውጪያ ፈቃድ ተሰጥቷል፡ ፡  ይህም ከሶስት ዓመት 

ዕቅዱ አንጻር 150 በመቶ ማሳካት እንደተቻለ ያመለክታል። እንዲሁም ለ1,045,530 ሜትሪክ ቶን የ ገ ቢ ምርቶች 

(በምግብ፣  በኬሚካል ውጤቶች፣  በኤሌትሪክ ዕቃዎች፣  በግንባታ መሣሪያዎች፣  በወረቀትና ወረቀት ውጤቶች) ምርቶች ላይ 

ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ ለ1,476,467 ሜትሪክ ቶን ገ ቢ ምርቶች ፈቃድ ተሰጥቷል፡ ፡  ይህም የ 41 በመቶ ብልጫ 

ከሶስት ዓመት ዕቅዱ አንጻር እንደተከናወነ  ያመለክታል። በተጨማሪም ሸማቹ ህብረተሰብ ለሚከፍለው ዋጋ ተመጣጣኝ 

እቃዎችና አገ ልግሎቶች እንዲያገ ኙ ወይም እንዳይጭበረበር በንግድ ስራ ላይ የ ሚውሉ የ መለኪያ መሳሪያዎች ወደ ገ በያ 

ከመግባታቸው በፊት ወጥነ ትና ትክክለኛነ ት ለማረጋገ ጥ  ለ283,963 ሚዛኖችና ለ170 የ ምድር ሚዛኖች ለመስጠት 

ታቅዶ ለ555,815 ሚዛኖችና ለ234 የ ምድር ሚዛኖች ትክክለኛነ ታቸው በማረጋገ ጥ ፈቃድ ተሰጥቷል፡ ፡  በመሆኑም 

መንግስት በመለኪያዎች  ለህብረተሰቡ በሚያደርገ ው ከፍተኛ ቁጥጥር ህብረተሰቡ ያላግባብ ተጨማሪ ወጪ ከማውጣት 

ድኗል፡ ፡   

መንግሥት በሀገ ሪቱ የ ገ በያ ሥርዓት ውስጥ በሚከሰቱ የ ዋጋ ንረት ላይ አስፈላጊውን ክትትልና ድጋፍ በማድረግ ዋጋን 

ለማረጋጋት በመሠረታዊ ሸቀጦች ማለትም ስንዴ፣  ስኳርና የ ፓልም የ ምግብ ዘይት በመንግሥት የ ዋጋ ተመን ወጥቶላቸውና 

የ አሰራር ስርዓት ዘርግቶ በማሰራጨት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በዚህም በበጀት ዓመቱ በኢትዮጵያ እህል ንግድ ድርጅት 

አማካኝነ ት 8,369,319 ኩንታል ስንዴ ለዱቄት ፋብሪካዎች እና ለሸማቾች ህብረት ሥራ ማህበራት የ ተሰራጨ ሲሆን 

በተመሳሳይም 9.57 ሚሊዮን ኩንታል ስኳር በስኳር ኮርፖሬሽን አማካኝነ ት ለጅንአድ፣  ለአዲስ አበባ፣  

ለኢንዱስትሪዎችና በኦሮሚያ ልዩ ዞኖች ሽያጭ ተከናውኗል፡ ፡  እንዲሁም ባለፉት ሶስት ዓመታት በሀገ ሪቱ በሚገ ኙ 

የ ጅንአድ የ ዘይት ማሰራጫ ጣቢያዎች የ ሚሰራጭ ወደ ሃገ ር የ ገ ባው የ ዘይት መጠን 635.9 ሚሊዮን ሊትር ሲሆን ከዚህ 

ውስጥ የ ተሰራጨው 573.29 ሚሊዮን ሊትር ነ ው፣  አፈፃ ፀሙም 90 በመቶ ነ ው፡ ፡  በ2005/06 የ ተመዘገ በው የ ዋና 

ዋና ሰብሎች ምርት መጨመርና የ ስኳር  ፕሮጀክቶች ተጠናቅቀው ወደ ማምረት መሸጋገ ር  ከውጪ የ ሚገ ቡት እነ ዚህ 

ሸቀጦችን ለማስቀረት ያስችላሉ ተብሎ የ ሚጠበቅ ሲሆን ሸቀጦች የ ዋጋ ንረቱን በቀጣይ ዓመታት ለማረጋጋት ከፍተኛ ሚና 

ይኖራቸዋል ተብሎም ይጠበቃል፡ ፡   

2.3.2 የ ንግድ ግንኙነ ትና ስምምነ ት  

ሀገ ሪቱን የ ዓለም ንግድ ድርጅት አባል ብትሆን በሀገ ሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ሊከሰት የ ሚችለውን እንደምታ ለማወቅ በዕቃዎችና 

በአገ ልግሎቶች ዙሪያ የ ዕ ንደምታ ጥናቶች ሲካሄዱ ቆይተዋል፡ ፡  ከነ ዚህም መካከል የ ዓዕምሯዊ ንብረት፣  የ ጤና 

አገ ልግሎት፣  የ ትምህርት አገ ልግሎት፣  በዕቃዎች ንግድ ግብርና ያልሆኑ ምርቶች መነ ሻ ኦፈር፣  በዕቃዎች ንግድ የ ግብርና 

ምርቶች መነ ሻ ኦፈር፣  የ አገ ልግሎቶች ንግድ መነ ሻ ኦፈርና የ ኢትዮጵያ የ አባልነ ት የ ድርድር ስትራቴጂ በጠቅላላው 7 

ጥናቶች ተካሂደዋል፡ ፡  
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ኢትዮጵያ የ ዓለም ንግድ ድርጅት አባል ከማድረግ አንጻር ለሚደረጉ ድርድሮች ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ሶስተኛና 

የ አራተኛ ዙር ጥያቄዎች ቀርበው ለሁለቱም ምላሾች የ ተዘጋጁ ሲሆን የ አራተኛው ዙር ጥያቄ መልስ አልተላከም፡ ፡  

የ ጥያቄዎችን ምላሾች ተከትሎ የ ሁለተኛው ዙር የ ሥራ ቡድን ስብሰባ በ2003 በጀት ዓመትና የ ሦስተኛው ዙር ስብሰባ 

በ2004 በጀት ዓመት ተካሂዷል፡ ፡   

የ ህጎ ች መርሃ - ግብር እንዲከለስ በዓለም ንግድ ድርጅት አባል ሀገ ራት በቀረበው ጥያቄ መሰረት በቀጣዮቹ አምስት 

አመታት ሀገ ራችን ልታወጣ በዕቅድ የ ያዘቻቸውን ንግድ ነ ክ ህጎ ች ከሚኒስትሮች ምክር ቤትና ከሴክተር መ/ቤቶች 

የ ተሰባሰቡ  ንግድ ነ ክ ህጎ ችን በሚፈለገ ው ፎርማት በማዘጋጀት ለዓለም ንግድ ድርጅት ጽ/ቤት ተልኳል፡ ፡  በዓለም 

ንግድ ድርጅት አዲስ ፎርማትም የ ተደረገ ው ክለሳ ተጠናቆ ለመላክ ዝግጁ ሆኗል፡ ፡  የ ኢትዮጵያን የ ንግድ ስርዓት 

መግለጫና ከዓለም ንግድ ድርጅት አባል ሀገ ራት ጋር የ ተደረጉትን ሁለት ዙር ድርድሮች መሠረት በማድረግ የ ተዘጋጀውን 

የ factual summary በጥልቀት በመመርመርና አስፈላጊ ማስተካከያዎችና አዳዲስ ሃሳቦችን በማካተት ለዓለም ንግድ 

ድርጅት ጽ/ቤት እንዲላክ ተደርጓል፡ ፡  በንግድ ነ ክ ዐዕምሯዊ ንብረት መብት የ ሀገ ራችንን ህጎ ችና ደንቦች ከዓለም 

ንግድ ድርጅት መሰል ህግ ጋር በማነ ፃ ፀር ከስምምነ ቱ ጋር የ ተጣጣሙ መሆን አለመሆናቸውን የ ሚያሳይ ቼክሊስት ተዘጋጅቶ 

ለዓለም ንግድ ድርጅት ጽ/ቤት ተልኳል፡ ፡  

የ ዕቃዎች ንግድ Initial Offer ክለሳ ጥናት፣  የ SPS እና የ TBT የ መረጃ መጠየ ቂያ/መቀበያ እና የ ኖቲፊኬሽን 

አውቶሪቲ የ ሥራ ክፍሎች መቋቋምን በተመለከተ የ መነ ሻ አጭር ረቂቅ ሰነ ድና በንግድ መብት እና በወጪ ንግድ ታክስ ላይ 

ረቂቅ ጥናቶች ተካሂደዋል፡ ፡  የ ዕቃዎች ንግድ የ ሁለትዮሽ ድርድር ከአሜሪካ፣  ከአውሮፓ ህብረትና ከካናዳ ጋር በተሳካ 

ሁኔታ በጄኔ ቫ ተካሂዷል፡ ፡  የ ኢኮኖሚ አጋርነ ት ስምምነ ትን (EPA) በመከታተልና በመደራደር ስምምነ ቱን የ መገ ምገ ም 

ሥራ ተሰርቷል፡ ፡  በነ ፃ  ንግድ ቀጣናዎቹ ምስረታ ሂደት ላይ ክትትል ተደርጓል፡ ፡  ካምፓላ እና ብራሰልስ ላይ 

በተደረገ ዉ ስብስባ ላይ በመሳተፍ የ ሀገ ሪቱን አቋም ለማንፀባረቅ ተሞክሯል፡ ፡  

በአጠቃላይ በዘርፉ ባለፉት ሶስት ዓመታት ዘመናዊና ፍትሀዊ የ ንግድ አሠራርን ለማጎ ልበት፣  የ ንግድ ድርድርና 

ግንኙነ ትን ውጤታማ በማድረግ ሀገ ሪቱ ከዓለም አቀፍ የ ንግድ ሥርዓቱ ተጠቃሚ እንድትሆን ለማስቻልና የ ሀገ ር ውስጥ 

ምርት ግብይት ሥርዓት ግንባታን ለማጠናከር ሰፊ እንቅስቃሴ ተደርጓል፡ ፡   ሆኖም በቀጣይ ዘመናዊና ፍትሀዊ የ ንግድ 

ውድድር ስርዓት እንዲጎ ለብት የ ወጡትን የ ንግድ ምዝገ ባና ፈቃድ እና የ ን ገ ድ አሰራር ህጎ ች በሁሉም ደረጃዎች በተሟላና 

ወጥነ ት ባለው ሁኔታ ተፈፃሚ ማድረግ ይገ ባል፡ ፡  የ ንግድ ውድድርን የ ሚገ ድቡ ተግባራት የ ሚፈጽሙ አካላት ላይ 

የ ማስተካከያ እርምጃ መውሰድ፣  የ ንግድ ማኅበረሰቡን፣  ሸማቹንና ባለድርሻ አካላትን በንግድ አሠራሩና በሸማቾች ጥበቃ 

ዙሪያ የ ተሟላ ግንዛቤ፣  እውቀትና መረጃ እንዲኖራቸው በማድረግ፣  እንዲሁም ፀ ረ-ውድድር ተግባራትን በመከላከልና 

በማስወገ ድ፣  የ ሸማቾችን መብቶችና ጥቅሞች በማስጠበቅ ግልጽና ፍትሐዊ የ ንግድ ውድድር ሥርዓት እንዲሰፍን በቀጣይ 

ከንግዱ ማህበረሰብና ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ቀጣይነ ት ባለው መልኩ ተቀናጅቶ በመስራት የ ንግድ አሰራርና የ ሸማች 

መብቶችና ጥቅሞች በላቀ ደረጃ ማሳደግ ይገ ባል፡ ፡  በተጨማሪም የ ገ ቢና ወጪ ምርቶች ጥራት ቁጥጥር እና የ ተስማሚነ ትና 

ምዘና የ ላብራቶሪ አገ ልግሎቶች አሰጣጥ ብቃት ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻሻል ጥረት መደረግ ይኖርበታል፡ ፡     

2.4 የ ማዕድን ዘርፍ 

በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ ዘርፉ የ ትኩረት አቅጣጫዎች፤  ኢንቨስትመንትን የ ሚያስፋፉ 

ፖሊስዎችንና ሕጎ ችን በመቀየ ስ ልማቱን መምራት፣  የ ጂኦሳይንስ መረጃዎችን አሰባስቦ ለተጠቃሚዎች የ ማቅረብና ዝርዝር 

የ ማዕድናት ፍለጋና ጥናት ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማደረግ ናቸው፡ ፡   በነ ዚህ ዙሪያ በመተግበር ላይ ያሉ ዋና ዋና 

ፕሮግራሞች የ ሥነ -ምድር መረጃ ጥራትና ሽፋንን ማሳደግ፣  ማዕድንና ፔትሮሊየ ም ኢንቨስትመንትንና የ ባህላዊ ማዕድናት 

ምርትና ግብይት ሂደትን ማስፋፋት ናቸው፡ ፡   ከዚህ አንፃ ር የ 2005 በጀት ዓመት አፈፃ ጸም የ ሚከተለውን ይመስላል፡ ፡   

2.4.1 የ ሥነ - ምድር መረጃ ማሳደግና የ ማዕድን ፍለጋ  

የ ፕሮግራሙ ዋና ዓላማ የ ስነ  ምድር መረጃዎችን በማመንጨት፣  በማሰባሰብ ለተገ ልጋዮችና ለባለሀብቶች በማሰራጨት በዘርፉ 

የ ሚደገ ረውን ልማት ማገ ዝ ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ሀገ ሪቱ የ ጂኦሎጂ ካርታ ሽፋን በ2004 ከነ በረበት 61.6 በመቶ 

በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 68.0 በመቶ ከፍ ያለ ሲሆን የ ሀይድሮጂኦሎጂ ካርታ ሽፋን ደግሞ በ2004 ከነ በረበት 

54.6 በመቶ በ2005 ወደ 62.6 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  በተመሳሳይ መስፈርት የ ሀገ ሪቱ ጂኦሀዛርድ ጥናት ሽፋን 

ከነ በረበት 16.9 በመቶ ወደ 20.9 በመቶ አድጓል:: በሌላ በኩል የ ሦስቱ ዓመታት መረጃዎች የ ካርታ ሽፋን 
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ከ2007 ከሚጠበቀው ግብ ሲታይ፤  በቅደም ተከተል፤ 32 በመቶ፣  21.1 በመቶና 6.2 በመቶ ዝቅ ብሎ ይታያል፡ ፡  

ይሁን እንጂ አፈፃ ጸሞቹ ጥረት ከታከለበት ሊተገ በሩ የ ሚችሉ ሁኔታዎችን ያመላክታሉ፡ ፡  

በበጀት ዓመቱ በሀገ ሪቱ አካባቢዎች ዝርዝር የ ኢንዱስትሪና የ ሜታሊክ ማዕድናት ፍለጋና ክምችት ግምት በማካሄድ በቅደም 

ተከተል ወደ 62 እና 49 አለኝታ ቦታዎች ከፍ እንዲል ተደርጓል፡ ፡  አፈፃ ጸሙ ከዕቅዱ በቅደም ተከተል 96.9 

በመቶና  94.2 በመቶ ሲሆን ከ2004 በጀት ዓመት ሲነ ፃ ጸር በ12.7 በመቶና 14.4 በመቶ ጭማሪ ያሳያል፡ ፡   

የ ኢንዱስትሪና ሜታል ማዕድናት ፍለጋና ክምችት ግምት ከ2007 ግብ ሲታይ በቅደም ተከተል 80.6 በመቶና 77.8 

በመቶ ተከናውነ ዋል፡ ፡  እስካሁን ከታየው አፈፃ ጸም ግቦቹ ሊሳኩ ይችላሉ የ ሚል ግምት አለ፡ ፡  የ ጂኦተርማል ዝርዝር 

ጥናት የ ተጠናቀቀባቸውን ቦታዎች ሽፋን ከነ በረበት 25 በመቶ ወደ 35 በመቶ የ ደረሰ ሲሆን፤  አፈፃ ጸሙ ከዕቅዱ 

80.6 በመቶ ከ2004 ደግሞ 45.8 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  በተንዳሆ 20 ሜጋ ዋት ሊያመነ ጭ የ ሚችል የ ጥልቅ 

ጉድጓድ እንፋሎት ጥናት በ2005 በጀት ዓመት ወደ 50 በመቶ ለማድረስ ታቅዶ ተከናውኗል፡ ፡  እንደዚሁም ዝርዝር 

የ ከርሰ-ምድር ውኃ ጥናት በዕቅዱ መሰረት ተግባራዊ እንደሆነ  ታይቷል፡ ፡   

2.4.2 የ ማዕድንና ፔትሮሊየ ም ኢንቨስትመንት ማስፋፋት  

የ ማዕድን ዘርፍ ለኢኮኖሚው ዕድገ ት የ ሚያበረክተውን አስተዋፅ ኦ በዘላቂነ ት ለማስቀጠል እንደዚሁም የ ግሉ ዘርፍ  

ከፍተኛ ሚና እንዲኖረው አዋጆችንና ድንቦችን በማውጣትና በማሻሻል ምቹ አማራጮች የ መፍጠር ተግባራት በሰፊው  

እንዲካሄዱ በመደረጉ፤  የ ዘርፉ ኢንቨስትመንት በዕቅዱ ዓመታት እየጨመረ መጥቷል፡ ፡  በመሆኑም፤  የ ማዕድን ኢንቨስትመንት 

መጠንን በ2004 ከነ በረበት ብር 15.1 ቢሊዮን በ2005 በጀት ዓመት ወደ ብር 16.2 ቢሊዮን ከፍ ለማድረግ 

ተችሏል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ ከፔትሮሊየ ም ኢንቨስትመንት ወደ 400.7 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር  ለማግኘት ታስቦ 

169.0 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር (ከዕቅዱ 42.2 በመቶ ) ተገ ኝቷል፡ ፡  አፈፃ ጸሙ ዝቅተኛ የ ሆነ ው ኢንቨስትመንት 

ፈቃድ የ ተሰጠው ለአንድ ባለሀብት ብቻ በመሆኑ ነ ው፡ ፡  በሦስቱ ዓመታት የ ተደረሰበት የ ማዕድንና ፔትሮሊየ ም 

ኢንቨስትመንት ገ ቢ ከ2007 ግብ በቅደም ተከተል 81 በመቶና 31.4 በመቶ ይሆናል፡ ፡   

ከልዩ ልዩ የ ማዕድን ገ ቢዎች ብር 170.9 ሚሊዮን  ለመሰብሰብ ታቅዶ ብር 166.43 ሚሊዮን (ከዕቅዱ 97.4 

በመቶ) ገ ቢ ተሰብስቧል፡ ፡  ይህም ከ2004 በጀት ዓመት ሲነ ፃ ፀር የ 25.0 ሚሊዮን ብር ብልጫ አለው፡ ፡  እንዲሁም 

ከፔትሮሊየ ም ሥራዎች 2.18 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር በመስበሰብ የ ዕቅዱ 68.1 በመቶ ውጤት ተመዝግቧል፡ ፡  

አፈፃ ጸሙ ዝቅተኛ የ ሆነ ው 25 የ ፔትሮሊየ ም ሥራ ፈቃዶች ለመስጠት ታስቦ ሰባት (7) (ከዕቅዱ 28 በመቶ) ፈቃዶች 

ብቻ ስለተሰጡ እንደሆነ  ተገ ምቷል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ በኩባንያዎች አማካይነ ት ወርቅ፤  ታንታለም፤  ዕምነ በረድ እና ሌሎች 

ማዕድናት ለብሔራዊ ባንክና ወደ ውጭ እንዲላክ ድጋፍ በመስጠት 148.85 ሚሊዮን የ አሜሪካ ዶላር (ከዕቅዱ 90.2 

በመቶ) የ ውጭ ምንዛሪ ተገ ኝቷል፡ ፡  ገ ቢው በ2004 የ በጀት ዓመት ከተገ ኘው ጋር ሲነ ፃ ፀ ር በ50.2 ሚሊዮን የ አሜሪካ 

ዶላር ቀንሷል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ 15 የ ማዕድን ፍለጋ፣  ምርመራና ምርት ፍቃዶች ለመስጠት ታቅዶ ሰባት (7) 

(የ ዕቅዱ 46.7 በመቶ) ፈቃዶች ተሰጥተዋል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም ከ2004 በጀት ዓመት ከተሰጡት 61 ፈቃዶች ሲነ ፃ ጸር 

88.5 በመቶ ዝቅ ብሎ ይታያል፡ ፡  ባጠቃላይ በሦስቱ ዓመታት 127 የ ማዕድን ፍለጋ፤  ምርመራና ምርት ፍቃዶች 

እንደተሰጡ መረጃዎች ያሳያሉ፡ ፡  በቀጣይ በማዕድን ልማት ዘርፍ ለሚካሄዱትን ኢንቨስትመንቶች የ ተሟላ ድጋፍ በመስጠትና 

በቂ ክትትል በማድረግ ባለሀብቶች በተሰጣቸው ፈቃድ መሰረት ፈጥነ ው ወደ ሥራ ለማስገ ባት እንዲቻል በየ ደረጃው ያለውን 

የ አመራርና የ ሬጉላቶሪ አቅምን ይበልጥ ማጠናከር ይገ ባል፡ ፡  እንደዚሁም የ ባለድርሻ አካላትን ግንዛቤ በማሳደግ 

ተሳትፏቸውን የ ማጎ ልበት ተግባራት ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው፡ ፡  

2.4.3 የ ባህላዊ ማዕድናት ምርትና ግብይት  

የ ባህላዊ ማዕድናት ምርት፤  ግብይትና ዝውውር ሕጋዊ መስመር ተከትሎ እንዲሰራ በመደረጉ የ ማዕድን ሀብት ለሀገ ሪቱ 

ዕድገ ትና በዘርፉ ለተሰማሩ በርካታ ዜጎ ች የ ሥራ ዕድል በመፍጠር ጉልህ ጠቀሜታ በመስጠት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  እንደዚሁም፤  

ዘርፉ በሕግና በፕሮግራም ተደግፈው በተደራጁ ማህበራት እንዲለማ በመደረጉ የ ማዕድናት ምርቶች መጠንና የ ውጭ ምንዛሬ 

ገ ቢ እየጨመረ መጥቷል፡ ፡  በመሆኑም እሰከአሁን የ ተገ ኘው ዓመታዊ የ ማዕድናት ምርት በ2007 ከሚታሰበው ግብ በከፍተኛ 

መጠን ጨምሮ ይታያል፡ ፡  ይህንኑ አጠናክሮ ለመቀጠል በ2005 በጀት ዓመት 75 የ ባህላዊ ማዕድናት አምራች የ ህብረት 

ሥራ ማህበራት የ ተቋቋሙ ሲሆን ቀደም ሲል የ ነ በሩትን ጨምሮ የ ማህበራት ቁጥር 553 ደርሷል፡ ፡  እነ ዚህ ማህበራት 

38618 ወንዶችና 20029  ሴቶችን በድምሩ 58647 አባላትን ያቀፉ ናቸው፡ ፡   
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በዚህ ዘርፍ፤  ከ2003 በጀት ዓመት ጀምሮ የ ታየ ው አፈጻጸም ከፍተኛ በመሆኑ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 

የ ተቀመጠው ግብ እንዲጨምር ተደርጓል፡ ፡  በመሆኑም በ2005 የ በጀት ዓመት ከባህላዊ ማዕድናት ምርት 594 ሚሊዮን 

የ አሜሪካን ዶላር የ ሚገ መት 13200 ኪ.ግ. ወርቅ  ለማቅረብ ታቅዶ 430.6 ሚሊዮን የ አሜሪካ ዶላር የ ሚያወጣ 

8386.84 ኪ.ግ. ወርቅ ለኢትዮጵያ ብሄራዊ ባንክ ቀርቧል፡ ፡  አፈፃ ጸሙ ከዕቅዱ በመጠን 63.5 በመቶ፤  በገ ቢ 

72.5 በመቶ ሲሆን ከ2004 በጀት ዓመት ከቀረበው በመጠን 3.1 በመቶ ሲጨምር በዋጋ የ 2.0 በመቶ ቅናሽ 

አሳይቷል፡ ፡  የ ዋጋ ቅናሹ ዓለም-አቀፋዊ ክስተት ሲሆን ይህ የ ሚያስከትለውን የ ገ ቢ መቀነ ስ ለማካካስ የ ማምረት እቅምን 

በማሳድግ ለውጪ ገ በያ የ ሚቀርበውን ወርቅ መጠን በከፍተኛ ደረጃ መጨመር የ ግድ ነ ው፡ ፡  በበጀት ዓመቱ 12.24 

ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ያወጡ የ ጌጣጌጥ ማዕድናት ለውጭ ገ በያ ቀርበዋል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በመጠንም በዋጋም 

እየጨመረ የ መጣ ሲሆን ከ2004 በጀት ዓመት ሲነ ፃ ጸር በዋጋ የ 4.04 ሚሊዮን የ አሜሪካ ዶላር ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  

በተመሳሳይ 1.6 ሚሊዮን  ዶላር የ ሚያወጣ ታንታለም ለውጭ ገ በያ ቀርቧል፡ ፡  የ ተመዘገ በው አፈጻጸም ከ2004 በጀት 

ዓመት ጋር ሲነ ፃ ጸር 5.9 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ቀንሷል፡ ፡  አፈጻጸሙ ዝቅተኛ የ ሆነ ው በታንታለም ላይ እሴት 

ጨምሮ ለገ በያ ለማቅረብ አዲስ አቅጣጫ መቀመጡ እንደሆነ  ተመልክቷል፡ ፡  

ከማዕድን ልማት በአጠቃላይ በ2005 በጀት ዓመት በኩባንያዎችና በባህላዊ ማዕድን አምራቾች አማካይነ ት ለብሔራዊ 

ባንክና ለውጭ ገ በያ ከቀረቡ ማዕድናት (በዚህ ሪፖርት መሰረት) 593.28 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ገ ቢ 

ተገ ኝቷል፡ ፡  ገ ቢው ከ2004 አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር 9.92 ሚሊዮን የ አሜሪካን ዶላር ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  ቅናሹ 

የ ተከሰተው ከወርቅ ዋጋ መውረድ ጋር በተያያዘ መንስኤ እንደሆነ  ተጠቅሷል፡ ፡  በቀጣይ ከዘርፉ የ ሚገ ኘውን የ ውጪ 

ምንዛሪ ለማሳደግ የ ምርት መጠንን በከፍተኛ ደረጃ በማሳደግ ወደ ውጪ መላክ ይኖርበታል፡ ፡  በተለይ በባህላዊ ¾¨`p U`ƒ 

ዙርያ  ¾T>ታ¿ƒ” ¾›S^`' ¾‚¡•KAÍ=“ ¾S<Á እ“ ¾ÓwÃƒ ‹Óa‹” uSp[õ Ÿ¨`p ¾T>Ñ–¨<” ¾¨<ß U”³] Ñu= KTdÅÓ መንkdke 

ÃÑvM:: u}ÚT]U uY^ LÃ ÁK<ƒ ƒLMp ¾¨`p ›U^‹ Ÿ<v”Á‹U ÁS[~ƒ” u¨p~ ¨Å ¨<Ü እንዲልኩ፣  እንደዚሁም እe"G<” ¨Å U`ƒ 

ÁM}gÒÑ\ƒ ¾¨`p ›U^‹ Ÿ<v”Á‹U ðØ’¨< ¨Å U`ƒ እ”Ç=Ñu<“ ¨Å ¨<Ü እ”Ç=MŸ< lØØ\” TÖ“Ÿ` ÃÑvM:: 

2.4.4 የ ማዕድን ምርምርና ሥርፀት  

የ ዚህ ፕሮግራም ዋና ተግባር በባለድርሻ አካላት ፍላጎ ት፤  ጥያቄዎችና ችግሮች ላይ የ ተመሰረቱ የ ጂኦሳይንቲፊክ ጥናትና 

ምርምሮች በማካሄድ የ ተሻሻሉ የ አሰራር ዘዴዎችን መፍጠር፤  ማላመድና ለተጠቃሚዎች ማሰራጨት ነ ው፡ ፡  በዚህ መሰረት 

ምርትን የ ሚያሳድጉ ቴክኖሎጂዎችን ለባህላዊ ወርቅ አምራቾች የ መለየ ት፤  ማላመድና ማስተዋወቅ፤  በተለያዩ ቦታዎች 

የ መጀመሪያ ደረጃ የ ጂኦ-ተርማል ጥናትና ምርምር ማካሄድ፤  የ ናሙና ምርመራና የ ጂኦሳይንስ ማስተዋወቅ (ፕሮሞሽን)፤  

መረጃዎች ማደራጀት ስራዎች  ተከናውነ ዋል፡ ፡  አፈጻጸሙ መሻሻልን ያሳየ  ቢሆንም ወደፊት ከዘርፉ ዋና ዋና ችግሮች 

በመነ ሳት ተግባራዊ የ ምርምር፣  የ ክትትል፣  የ ማስተዋወቅና ስርፀት ሥራዎችን በተጠናከረ ሁኔታ ማከናወን ይጠበቃል፡ ፡  
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ምዕራፍ ሶስት  
የ ኢኮኖሚ መሠረተ ልማት አፈጻጸም 

3.1 የ መንገ ድ ዘርፍ 

ሀገ ራዊ የ መንገ ድ ኔ ትወርክን ማሳደግ፣  ማሻሻል እና በተለያዩ ደረጃዎች የ ሚገ ኙ የ መንገ ዶች ተቋማትን   አቅም 

በማጎ ልበት የ መንገ ድ ኔ ትወርክ ሥራዎች የ ጥራት ደረጃ የ ተጠበቀ ሆኖ እንዲፈፀሙ ማድረግ በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መንገ ድ ዘርፍ የ ትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  በዕቅዱ የ ትግበራ ዘመን በመንገ ድ ዘርፍ 728 

ኪ.ሜ. ዋና መንገ ዶችን የ ማጠናከር፣  5,023 ኪ.ሜ የ ዋና እና የ አገ ናኝ መንገ ዶችን ደረጃ የ ማሻሻል፣  4331 

አዳዲስ የ ዋና እና የ አገ ናኝ መንገ ዶችን የ መገ ንባት፣  4,700 ኪ.ሜ የ ወቅታዊ ጥገ ና እና 84,649 ኪ.ሜ. 

የ መደበኛ ጥገ ና ማካሄድ፣  71,522 ኪ.ሜ. ክረምት ከበጋ የ ሚያስኬዱ የ ወረዳ መንገ ዶችን እና በክልሎች አማካኝነ ት 

11,212 ኪ.ሜ. የ ገ ጠር መንገ ዶችን የ መገ ንባት ግቦች ተይዘዋል፡ ፡  በዚሁ መሰረት የ ሶስተኛው የ እድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓመት የ 2005 የ በጀት ዓመት አፈጻጸም በፌደራል፣  በክልል እና በወረዳ ደረጃ እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡ ፡  

3.1.1 የ መንገ ድ ዘርፍ አቅም ግንባታ 

የ መንገ ድ ዘርፍ የ ሰው ኃይል ልማት በአምስት ዓመቱ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ አንዱ በመሆኑ በ2005 በጀት 

ዓመት ዘረፉን ወደ ተሻለ ደረጃ ከማድረስና አቅም ለማጎ ልበት የ ተለያዩ ስራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  በተለይም በመካከለኛና 

አነ ስተኛ ደረጃ የ ሚገ ኙ የ መንገ ድ ግንባታ ባለሙያዎችና ቴክኒሽያኖችን በብዛት የ ማሰልጠን ሥራ ተሰርቷል፡ ፡  በተጨማሪም 

የ መንገ ድ ዘርፍ አፈጻጸም ጥራት ደረጃን ለማሻሻል ባለሙያዎችን እና ቴክኒሽያኖችን በብቃት ምዘና ሥርዓት በማረጋገ ጥ 

ወደ ሥራ እንዲገ ቡ ተደርጓል፡ ፡  በመንገ ድ ግንባታ ዘርፍ በተለያየ  የ ኃላፊነ ትና የሙያ እርከን ላይ የ ሚገ ኙ የ ኩባንያ 

ባለቤቶች፣  የ ስራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች የ መንገ ድ ዘርፍ አሰራርን ቀልጣፋ፣  ዘመናዊ እና ተወዳዳሪ እንዲሆን ለማድረግ 

የ አጫጭር ጊዜ ሥልጠና ሲሰጥ ቆይቷል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ የ ክልሎችንና የ ግሉን ዘርፍ አቅም ለማጎ ልበት በኢመባ 

ማሰልጠኛ ማዕከላት የ ተለያዩ የ አጭር ጊዜ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  በኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው በተለይ ደግሞ 

በመንገ ድ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ያለውን የ አሰራርና የ አመራር ችግር በዘመናዊ ዕውቀት፣  ቴክኖሎጂ እና ምርምር በመታገ ዝ 

ዘርፉ ውጤታማና ተወዳዳሪ ሊያደርግ በሁለተኛ ድግሪ ብቁ የ ምህንድስና ባለሙያዎችን በአገ ር ውስጥ ዩኒቨርሲቲዎች 

በማስልጠን ዘርፉን ማጠናከር ተችሏል፡ ፡   

የ ኢትዮጵያ መንገ ዶች ባለስልጣን በአዋጅ በተሰጠው ተግባርና ኃላፊነ ት መሰረት ከ2004 የ በጀት ዓመት ጀምሮ 

የ ባለስልጣኑ መስሪያ ቤት ሁለት የ ተለያዩ ኃላፊነ ቶችንና ተጠያቂነ ት ያሉበት ማለትም የ መንገ ድ ሠሪ (የ መንገ ዶች 

ኮንስትራክሽንና ኮርፓሬሽን) እና የ መንገ ድ ተቆጣጣሪ መ/ቤት በመሆን ተደራጅቶ እየ ሰራ ይገ ኛል፡ ፡  በዚሁ መሰረት 

የ መንገ ድ ሠሪው ኮርፓሬሽን በዋናነ ት የ መንገ ድ ግንባታና ጥገ ና ስራን ሲያከናውን የ መንገ ድ ተቆጣጣሪው ደግሞ 

መንገ ዶችን በማሰራትና የ ተሰሩ መንገ ዶች ቁጥጥር በማድረግ የ መንገ ድ ዘርፍን በባለቤትነ ት ይመራል፡ ፡  በሁሉን አቀፍ 

የ ገ ጠር መንገ ድ ተደራሽነ ት ፕሮግራም በተመለከት ከመንገ ድ ግንባታው ባለፈ የ አነ ስተኛና መካከለኛ ተቋማት ልማትን 

በማስፋፋት የ አገ ሪቱን የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ አቅም ለማሳደግና ሰፋፊ የ ሥራ እድል ለመፍጠር ተችሏል፡ ፡  

በፕሮግራሙ አማካይነ ት አነ ስተኛ የ ኮንስትራክሽን አማካሪዎች እና የ ሥራ ተቋራጮች በማደራጀት በየ አካባቢው የ ሥራ 

እድሎችን ለማስፋፋት እና  የ ቴክኖሎጂ ሽግግር ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  

3.1.2 የ ፌደራል መንገ ዶች ግንባታ 

በ2005 በጀት ዓመት የ ፌደራል መንገ ዶች የ ፊዚካል ሥራ አፈፃ ጸም በተመለከተ ዋና መንገ ዶችን ለማጠናከር 190 

ኪ.ሜ፣  ዋና መንገ ዶችን ለማሻሻል 240 ኪ.ሜ.፣  አገ ናኝ መንገ ዶችን ለማሻሻል 825 ኪ.ሜ፣  የ አገ ናኝ መንገ ዶችን 

ለመገ ንባት 987 ኪ.ሜ.፣  ለከባድ/ወቅታዊ የ መንገ ዶች ጥገ ና 810 ኪ.ሜ. እና ለመደበኛና ተርም ጥገ ና 16,348 

ኪ.ሜ. ዕቅድ ተይዞ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ ዋና መንገ ዶች ማጠናከር 137 ከ.ሜ፣ ዋና መንገ ዶች ማሻሻል 214 

ከ.ሜ፣ አገ ናኝ መንገ ዶች መሻሻል 696 ኪሜ፣ ዋና/አገ ናኝ መንገ ዶች ግንባታ 927 ኪ.ሜ፣ ከባድ/ወቅታዊ የ መንገ ዶች 

ጥገ ና 816 ኪ.ሜ እና በመደበኛ ጠገ ና 16,710 ኪ.ሜ አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ በድምሩ የ 19,400 

ኪ.ሜ. የ መንገ ድ ሥራ ለማከናወን እቅድ ተይዞ የ 19,500 ኪ.ሜ ሥራ በማከናወን የ በጀት ዓመቱን 101 በመቶ 

አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡   

በዋና መንገ ዶች ማጠናከር፣ ዋና መንገ ዶች ማሻሻል፣ አገ ናኝ መንገ ዶች ማሻሻል እና ዋና/አገ ናኝ መንገ ዶች ግንባታ እንደ 

ቅደም ተከተላቸው የ 72 በመቶ፣  የ 89 በመቶ፣  የ 84 በመቶ እና 94 በመቶ አፈጻጸም ሲመዘገ ብ፣  በከባድ/ ወቅታዊ 

እና በመደበኛ እና ተርም ጥገ ና በበጀት ዓመቱ ከእቅድ በላይ የ 101 እና የ 102 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  

በዋና መንገ ዶችን ማጠናከር እና ማሻሻል ለተመዘገ በው አነ ስተኛ አፈጻጸም ከሚጠቀሱ ምክንያቶች መካከል የ አስፋልት 
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ኦቨርሌይ የ ሚሰራላቸው መንገ ዶች በተያዘላቸው ዕቅድ አለመሰራት፣ የ ተቋራጮች አቅም ማነ ስ፣  የጨረታ መጓተት እና 

የ ዲዛይን ለውጥ ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  በአጠቃላይ የ ፌደራል ፕሮጀክቶች አፈጻጸም በተመለከተ በዋና መንገ ዶች ደረጃ 

ማሻሻል በተሻለ መልኩ የ አምስት ዓመቱን 80 በመቶ የ ተከናወነ  ሲሆን  በወቅታዊ መንገ ዶች ጥገ ና፣  አዲስ ዋና/አገ ናኝ 

መንገ ዶች ግንባታ፣  አገ ናኝ ደረጃ ማሻሻል እና ዋና መንገ ዶች ማጠናከር በቅደም ተከተል የ 56፣  53፣  50 እና የ 46 

በመቶ ሥራ ተከናውኗል፡ ፡  በዚሁ መሰረት በዋና መንገ ዶች ደረጃ ማሻሻል የ አምስት ዓመቱን እቅድ ከማሳካት አኳያ 

የ ተሻለ አፈጻጸም ቢመዘገ ብም በሌሎች የ ፌድራል ፕሮጀክቶች ተጨማሪ ጥረት መደረግ እንዳለበት ያመላከተ ነ ው፡ ፡  

3.1.3 የ ክልሎችና የ ወረዳዎች የ ገ ጠር መንገ ዶች ግንባታ 

በበጀት ዓመቱ በክልል የ ገ ጠር መንገ ዶች ባለሥልጣን መ/ቤቶች አማካኝነ ት 2,472 ኪ.ሜ. አዲስ የ ገ ጠር መንገ ዶች 

እንዲሁም 11,237 ኪ.ሜ የ ሚሸፍኑት የ ገ ጠር መንገ ዶች ላይ የ ጥገ ና ስራ ለማከናወን ዕቅድ ተይዞ በቅደም ተከተል 

የ 1,345 ኪ.ሜ የ ግንባታ እና የ 10,737 ኪ.ሜ የ ጥገ ና ሥራ በማከናወን የ ዕቅዱን 61 በመቶ እና 88 በመቶ ሥራ 

ተከናውኗል፡ ፡  የ ገ ጠር መንገ ዶች አዲስ ግንባታ በበጀት ዓመቱ አነ ስተኛ አፈጻጸም ቢመዘገ ብም ከ2004 በጀት ዓመት 

አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር በ61 በመቶ ብልጫ መኖሩን ያመለክታል፡ ፡  በወረዳ መንገ ዶች ተቋማት አማካኝነ ት አነ ስተኛ 

ደረጃ ያላቸው 15,745 ኪ.ሜ. የ ወረዳ መንገ ዶችን ለመገ ንባት ታቅዶ 20,645 ኪ.ሜ. የ ሚደረስ መንገ ድ 

በመገ ንባት ከዕቅድ በላይ የ 31 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡   

በአጠቃላይ በ2005 የ በጀት ዓመት የ መደበኛ እና ተርም ጥገ ና ጨምሮ 48,854 ኪ.ሜ. ላይ የ ተለያዩ የ መንገ ድ 

ሥራዎችን ለማከናወን ዕቅድ ተይዞ የ 52,227 ኪ.ሜ ላይ የ ተለያዩ የ መንገ ድ ግንባታ እና ጥገ ና ሥራዎችን በማከናወን  

የ በጀት ዓመቱን ዕቅድ 107 በመቶ ማሳካት ተችሏል (ሠንጠረዥ 21)፡ ፡  በበጀት ዓመቱ በመንገ ድ ዘርፍ የ ተመዘገ በው 

ውጤት ካለፈው ዓመት አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ጻጸር የ 30 በመቶ ዕድገ ት አሳይቷል፡ ፡   

 

ሠንጠረዥ 21.  የ 2005 በጀት ዓመት የ መንገ ድ ዘርፍ ዕቅድ አፈፃ ጸም 

 

ተግባራት የ 2003 
አፈጻጸም 

የ 2004 
አፈጻጸም 

የ 2005 በጀት ዓመት  የ አፈፃ ጸም ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

ዕቅድ  ክንውን  ከ2005 ዕቅድ ከ2004 ፈፃ ጸም 

1. የ ፌደራል መንገ ዶች 19159 19092 19400 19500 101 102 

  1.1 ዋና መንገ ዶች ማጠናከር (ኪ.ሜ) 93.7 104.5 190 137 72 131 

  1.2 ዋና መንገ ዶች ማሻሻል (ኪ.ሜ) 322.8 323 240 214 89 66 

  1.3 አገ ናኝ መንገ ዶች ማሻሻል (ኪሜ.) 651 598 825 696 84 116 

  1.4 ዋና/አገ ናኝ መንገ ዶች ግንባታ (ኪ.ሜ.) 556.5 743 987 927 94 125 

  1.5 ከባድ/ወቅታዊ ጥገ ና (ኪ.ሜ.) 912 905.9 810 816 101 90 

  1.6 መደበኛ እና ተርም ጥገ ና (ኪ.ሜ.) 16623 16417.

6 16348 16710 102 

102 

2. የ ክልል መንገ ዶች 14650 11639 13705 12082 88 104 

  2.1 የ ገ ጠር መንገ ዶች አዲስ ግንባታ (ኪ.ሜ.) 3768 838 2472 1345 61 161 

2.2 የ ገ ጠር መንገ ዶች ጥገ ና (ኪ.ሜ.) 10882 10801 11237 10737 88 99 

3. የ ወረዳ መንገ ዶች 854 9365 15745 20645 131 220 

3.1 የ ወረዳ መንገ ዶች ግንባታ (ከ.ሜ.) 854 9365 15745 20645 131 220 

ጠቅላላ ድምር (1+2+3) 34663 40096 48854 52227 107 130 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ መንገ ዶች ባለሥልጣን 

ሠንጠረዥ 21 እንደሚያሣየው ከሆነ  በፌደራል መንገ ዶች የ ተመዘገ ው አፈጻጸም ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ የ 1 በመቶ ብልጫ 

ያለው ሲሆን ካለፈው ዓመት አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር የ 2 በመቶ እድገ ት መኖሩን ያመላክታል፡ ፡  በሌላ በኩል በክልሎች 

የ ተከናወኑ የ ገ ጠር መንገ ዶች ግንባታ እና የ ጥገ ና ሥራዎች ጥቅል አፈፃ ጸም የ በጀት ዓመቱን ዕቅድ 88 በመቶ ማሳካት 

ቢቻልም በአዲስ መንገ ዶች ግንባታ 61 በመቶ ደካማ የ ሆነ  አፈጻጸም ተመዝቧል፡ ፡  በገ ጠር መንገ ዶች አዲስ ግንባታ 

በበጀት ዓመቱ አነ ስተኛ አፈጻጸም ቢመዘገ ብም ከ2004 በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር በ61 በመቶ ብልጫ 

መኖሩን ያመለክታል፡ ፡   

የ ወረዳ መንገ ዶችን በተመለከተ የ ወረዳ መንዶች ግንባታ አፈፃ ጸም በበጀት ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ 31 በመቶ ከእቅድ 

በላይ አፈጻጸም ሲመዘገ ብ በተመሳሳይ መልኩ ይህ አፈፃ ጸም ካለፈው ዓመት አንፃ ር የ 20 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት የ ተቀጠውን ዕቅድ ለማስፈጸም 272 አማካሪዎች እና 944 ተቋራጮች የ ወረዳ መንገ ዶች ሥራ ላይ 

የ ተሳተፉ ሲሆን ይህም በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረው 241 እና 823 በ31 እና በ121 የ በለጠ ነ ው፡ ፡  
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3.1.4 የ መንገ ድ ዘርፍ ልማት ግቦች እና የ ተገ ኙ ጠቅላላ ውጤቶች 

የ 2005 በጀት ዓመት አፈጻጸም ተስፋ ሰጪ ሲሆን በፌደራል እና የ ክልል ጠቅላላ የ መንገ ድ ርዝመት እና ተቀባይነ ት 

ያለው መንገ ድ ድርሻ በሚሉት ግቦች ላይ በበጀት ዓመቱ ከዕቅድ በላይ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  በወረዳ መንገ ዶች 

ግንባታ በኩል በ2003 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በውን ዝቅተኛ አፈጻጸምና የ ተደረገ ውን ቅድመ ዝግጅት መነ ሻ በማድረግ 

በ2005 በጀት ዓመት ከ2003 እና 2004 በጀት ዓመት አንጻር የ ተሻለ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ቢሆንም አፈጻጸሙ 

ከእቅድ በታች ሆኗል፡ ፡   

የ ፌዴራልና የ ክልሎች መንገ ዶች ጠቅላላ ርዝመት በ2004 የ በጀት ዓመት ከነ በረበት 56,190 ኪ.ሜ. በ2005 

የ በጀት ዓመት 58,338 ኪ.ሜ. ደርሷል፡ ፡  ይህም በበጀት ዓመቱ 2,148 ኪ.ሜ ርዝመት ያላቸው የ ፌዴራልና የ ክልል 

መንገ ዶች መገ ንባታቸውን ያመለክታል፡ ፡  በዚህም ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም ዓመታት 

ተጨማሪ የ 9,538 ኪ.ሜ ሥራ በማከናወን አጠቃላይ የ ፌደራልና የ ክልል መንገ ዶች ርዝመት በ2002 ከነ በረበት 

48,800 ኪ.ሜ በ2005 ወደ 58,338 ኪ.ሜ ከፍ እንዲል ተደርጓል፡ ፡  በተመሳሳይ በአገ ሪቱ ያለው ጠቅላላ 

የ መንገ ድ ርዝመት በወረዳዎች የ ተሰሩ ክረምት ከበጋ የ ሚያሰኬዱ መንገ ዶችን ጨምሮ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ 85,961 

ኪ.ሜ ደርሷል፡ ፡  ይህም የ መንገ ድ ርዝመቱ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ሲጀመር ከነ በረበት 

(የ 48,800ኪ.ሜ) በ76 በመቶ ማደጉን ያመላክታል፡ ፡   

በሌላ በኩል በ2005 የ በጀት ዓመት 20,645 ኪ.ሜ. የ ወረዳ መንገ ዶች ግንባታ የ ተከናወነ  ሲሆን ይህም በሁሉን 

አቀፍ የ ገ ጠር መንገ ድ ተደራሽነ ት ፕሮግራም (URRAP) በ2004 የ በጀት ዓመት የ ተገ ነ ባውን የ 6983 ኪ.ሜ. ጨምሮ 

ክረምት ከበጋ የ ሚያስኬዱ መንገ ዶችን ጠቅላላ አፈፃ ጸም ወደ 27,628 ኪ.ሜ. ከፍ አድርጎ ታል፡ ፡  የ መንገ ድ ጥግግት 

በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት 57.4 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ የ 31.9 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ በመጨመር 

በ2005 ወደ 89.3 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪሎ ሜትር ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ የ 20.8 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ (65 

በመቶ) በመጨመር አፈጻጸሙ 78.2 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ ደርሷል፡ ፡  ይህም ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዓመታት የ መንገ ድ ጥግግትን በ2002 ከነ በረበት የ 44.5 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ እስከ 2005 

በጀት ዓመት የ 33.7 ኪ.ሜ/1000ካሬ ኪ.ሜ ተጨማሪ ሥራ መሠራቱን ያመላከተ ነ ው፡ ፡  ይህም የ እቅድ አመቱ መጀመሪያ 

ዓመት የ ተመዘገ በው ውጤት አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ጻጸር 76 በመቶ ማደጉን ያመላክታል (ሠንጠረዥ 22)፡ ፡  

በተጨማሪም በጥሩና ተቀባይነ ት ባለው ሁኔታ ላይ የ ሚገ ኝን የ መንገ ድ መጠን (Good + fair condition 

road) ባለፉት ሶስት ዓመታት ከነ በረበት የ 81 በመቶ በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 86 በመቶ ከፍ ሲል በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን መጨረሻ ዓመት 86.7 በመቶ እንዲደርስ ይጠበቃል፡ ፡  ይህ የ ተመዘገ በው ውጤት ከ2002 የ በጀት ዓመት 

አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ጻጸር የ 6 በመቶ ዕድገ ት አለው፡ ፡  በመንገ ድ ዘርፍ የ ተመዘገ ቡ ልዩ ልዩ የ መንገ ድ ግንባታና የ ጥገ ና 

ሥራ ውጤቶችና የ መንገ ድ ጥግግት እድገ ት ምክንያት ተሽከርካሪዎች በአማካይ በቀን የ ሚሸፍኑትን ርቀት እንዲሻሻሉ 

አድርገ ዋል፡ ፡  በዚህም መሰረት ተሽከርካሪዎች በአማካይ በቀን የ ሚሸፍኑትን ርቀት በሚሊዮን ኪ.ሜ በ2004 ከነ በረነ ት 

የ 14.4 ሚሊዮን ኪ.ሜ በ2005 በጀት ዓመት የ 14.7 ሚሊዮን ኪ.ሜ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡   በአማካይ ወደ 

ክረምት ከበጋ የ ሚያስኬዱ መንገ ዶች ላይ ለመድረስ የ ሚወስደው ጊዜ በ2004 በጀት ከነ በረበት 2.9 ሰዓት በ2005 

በ1.3 ሰዓት በመቀነ ስ ወደ 1.6 ሰዓት ዝቅ ለማድረግ ግብ ተጥሎ በ0.8 ሰዓት (42.1 በመቶ) በመቀነ ስ ወደ 

2.1 ሰዓት ዝቅ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  ይህም ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ አኳያ የ 88.9 በመቶና የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ የ መጨረሻው ዓመት ግብ (1.4 ሰዓት) አኳያ ደግሞ የ 67 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 22.  አጠቃላይ የ መንገ ድ ኔ ትወርክ በ2005 በጀት ዓመት የ ደረሰበት ደረጃ 

 
 

       ግቦች/አመልካቾች 
2002 

መነ ሻ 
ዓመት 

የ 2003    የ 2004 የ 2005 በጀት ዓመት የ 2007 
 

የ 2005 ክንውን ንፅ ፅ ር   
በመቶኛ 

ክንውን ክንውን ዕቅድ ክንውን ግብ ከ2005 
ዕቅድ 

ከ2004 
ክንውን 

ከ2007 
ግብ 

የ ፌደራልና የ ክልል መንገ ዶች 
ርዝመት በኪ.ሜ. 

48,800 53,143 56,190 58,211 58,338 64522 100.2 104 90.4 

ክረምት ከበጋ የ ሚያስኬድ 
የ ወረዳ መንገ ዶች  ርዝመት 
በኪ.ሜ. 

0 854 6,983 40,044 27,628 71522 67 396 39 

ክረምት ከበጋ በሚያስኬድ  
መንገ ድ የ ተገ ናኙ ቀበሌዎች 
በመቶኛ 

39 42 52 78 63 100 81 121 63 

በአማካይ ወደ ክረምትና በጋ 
የ ሚያስኬዱ መንገ ዶች ላይ 

3.7 3.4 2.9 1.6 2.1 1.4 131.2 72.4 67 
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ለመድረስ የ ሚወስደው ጊዜ 
በሰዓት 

ክረምት እና በጋ ከሚያስኬዱ 
መንገ ዶች ከ5 ኪ.ሜ በላይ 
ርቀው የ ሚገ ኙ አካባቢዎች 
/በመቶኛ/ 

64.1 61.2 56.4 34.3 45.8 29.0 133.5 81.2 63 

ክረምት እና በጋ ከሚያስኬዱ 
መንገ ዶች ከ2ኪ.ሜ በላይ 
ርቀው የ ሚገ ኙ አካባቢዎች 
/በመቶኛ/ 

83.7 82.2 79.5 70.0 73.2 61.0 104.5 92.0 83 

የ መንገ ድ ጥግግት 
/ኪ.ሜ./1000ካሬ 
ኪ.ሜ./ 

44.5 49.1 57.4 89.3 78.2 123.7 87.5 136 63.2 

የ መንገ ድ ጥግግት 
/ኪ.ሜ./1000 ሕዝብ/ 

0.64 0.66 0.75 1.18 1.00 1.54 84.7 133 65 

ቀባይነ ት ያለው መንገ ድ 
ድርሻ በመቶኛ /Good 
+Fair Condition/ 

81.0 81 86 84.6 86.0 86.7 102.4 100 99 

በአገ ር ውስጥ ተቋራጮች 
የ ሚከናወኑ ፕሮጀክቶች ቁጥር 
በመቶኛ 

58 58 63 68 66 73 97.0 104.8 90.4 

ተሸከርካሪዎች በአማካይ 
በቀን የ ሚሸፍኑት ርቀት 
(በሚሊዮን ኪ.ሜ.) 

9.6 12.1 14.4 11.1 14.7 12.3 132 102 120 

ምንጭ፡  የ ኢትዮያ መንገ ዶች ባለሥልጣን 

በአገ ር ውስጥ ተቋራጮች የ ሚከናወኑ ፕሮጀክቶች በ2004 ከነ በረበት 63 በመቶ በ2005 የ 5 በመቶ ጭማሪ በማሳየ ት 

ወደ 68 በመቶ ከፍ እንዲል ግብ ተጥሎ የ 3 በመቶ ጭማሪ በማሳየ ት ወደ 66 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም 

በ2002 በጀት ዓመት ከነ በረበት የ 58 በመቶ የ 9 በመቶ ጭማሪ በማሳየ ት 67 በመቶ እንዲደርስ ግብ ተጥሎ የ 8 

በመቶ ጭማሪ (88.9 በመቶ) በማሳየ ት ወደ 66 በመቶ እንዲሁም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ ዓመት 

የ 15 በመቶ ጭማሪ በማሳየ ት 73 በመቶ ለማድርስ ከተጣለው ግብ 53.3. በመቶ ተከናውኗል፡ ፡   

በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ በፌዴራል፣  በክልሎች እና በወረዳዎች መንገ ዶች ይከናወናሉ ተብሎ 

ከተቀመጠው የ 97,517 ኪ.ሜ. የ ግንባታ፣  የ ማጠናከሪያ/ማሻሻያ እና የ ጥገ ና ሥራዎች ባለፉት ሶስት ዓመታት የ አምስት 

ዓመቱን 43 በመቶ (41,669 ኪ.ሜ.) የ ተከናወነ  ሲሆን (ሠንጠረዥ 24) በቀሪዎቹ የ መረሃግብር ጊዜያት 

የ 55,848 ኪ.ሜ (57 በመቶ) የ ያዝነ ውን የ በጀት ዓመት ጨምሮ በሁለት ዓመታት ለማጠናቀቅ በየ ዓመቱ በአማካይ 

27,924 ኪ.ሜ. የ መንገ ድ ሥራዎችን ማከናወን ይጠይቃል፡ ፡  በፌደራል መንገ ዶች በኩል በቀሪው ሁለት ዓመታት 

የ 6,692 ኪ.ሜ (የ አምስት ዓመቱን 44 በመቶ) የ ሚሆን ሥራዎች እንደሚከናውን ይጠበቃል፡ ፡  በሌላ በኩል በክልል 

መንገ ዶች የ 5,261 ከ.ሜ (የ አምስት ዓመቱን 47 በመቶ) የ ሚሆን በቀሪው ሁለት ዓመታት የ ሚከናወን ሲሆን በተለይም 

በወረዳ መንገ ዶች ያለው ቀሪ ስራ 43,895 ኪ.ሜ (የ አምስት ዓመቱን 61 በመቶ) ድርሻ  ይይዛል፡ ፡   

ሠንጠረዥ 23.  የ 2005 በጀት ዓመት የ መንገ ድ ዘርፍ ዕቅድ አፈፃ ጸም ከአምስት ዓመቱ ዕቅድ ግብ ጋር ያለው ንፅ ፅ ር 
  

ዋና ተግባራት የ 5 ዓመቱ ዕቅድ የ ሶስት አመታት ክንውን  አፈፃ ጸም በመቶኛ 

ሀ. የ ፌዴራል መንገ ዶች    

ዋና መንገ ዶች ማጠናከር 728 335 46 

ዋና መንገ ዶች ደረጃ ማሻሻል 1089 866 80 

አገ ናኝ መንገ ዶች ደረጃ ማሻሻል 3934 1955 50 

አዲስ ዋና/አገ ናኝ መንገ ዶች ግንባታ 4331 2300 53 

ወቅታዊ መንገ ዶች ጥገ ና 4700            2634 56 

ንዑስ ድምር 14782            8090 55 

ለ. የ ክልል መንገ ዶች    

የ ገ ጠር መንገ ዶች አዲስ ግንባታ 11212 5951 53 

ንዑስ ድምር 11212 5951 53 

የ ወረዳ መንገ ዶች (URRAP)    

የ ወረዳ መንገ ዶች አዲስ ግንባታ 71523 27628 39 

ንዑስ ድምር 71523 27628 39 

ጠቅላላ ድምር 97517 41669 43 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ መንገ ዶች ባለሥልጣን 
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በሠንጠረዥ 23 እንደተመለከተው በፌደራል መንገ ዶች በኩል ከአምስት ዓመት ዕቅድ ውስጥ 55 በመቶ ያህሉ የ ተከናወነ  

ሲሆን በቀጣዮቹ የ ዕቅዱ ሁለት ዓመታት የ 45 በመቶ የ ሚሆኑ ሥራዎች እንደሚከናወኑ ይጠበቃል፡ ፡  የ ክልል መንገ ዶች 

አዲስ ግንባታን በተመለከተ ከአምስት ዓመቱ ዕቅድ 53 በመቶ የ ተከናወነ  ሲሆን ይህ አፈጻጸም በክልል መንገ ዶች 

የ ተያዘውን የ አዲስ መንገ ዶች ግንባታ ዕቅድ ለማሳካት እንደሚቻል ያመላክታል፡ ፡  የ ወረዳ መንገ ዶችን አፈጻጸም 

በሚመለከት በ2003፣ 2004 እና 2005 ከአምስት ዓመቱ ዕቅድ 39 በመቶ ደካማ አፈጻጸም ማከናወን ተችሏል፡ ፡  

በ2003 የ በጀት ዓመት በአብዛኛው የ ቅድመ ዝግጅት ስራዎች ላይ ትኩረት ተሰጥቶ የ ተሰራ ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት 

መንግስት ለፕሮግራሙ በሰጠው ከፍተኛ ትኩረት ከአፋርና ከሶማሌ ክልሎች በስተቀር በሁሉም ክልሎች የ ግንባታ ሥራዎች 

በመጀመራቸው ካለፈው ዓመት የ ተሻለ አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  በቀጣዮች ሁለት ዓመታትም የ አለፉት ዓመታት የ ዞረ ድምር 

ለማካካስ ዘንድ ከፍተኛ ሥራ መስራት እንደሚገ ባ ያመላከተ ነ ው፡ ፡  

3.1.5 የ መንገ ድ አፈጻጸምን ለማሻሻልና የ ዋጋ ንረትን ለመቆጣጠር የ ተነ ደፈ ስትራቴጂዎች  

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ የ መንገ ዶች ግንባታ ወጪ በከፍተኛ መጠን እየጨመረ መጥቷል፡ ፡  ይህ የ ዋጋ ንረት ወደፊትም 

እየ ቀጠለ እንዳይሄድና የ መሠረተ ልማት ዕድገ ትን ብሎም ኢኮኖሚውን እንዳይጎ ዳ የ ችግሩን መንስኤ በመመርመር እርምጃ 

መውሰድ ያስፈልጋል፡ ፡  ለችግሩ መንስኤ የ ሆኑትን ነ ጥቦች በተለያየ  መንገ ድ መግለፅ የ ሚቻል ቢሆንም በጥቅል ሲታይ ግን 

የ ፕሮጀክቶች አስተዳደር አቅም ማነ ስ፣  በመስኩ ያለው የ ውድድር ባህሪ በሚጠበቀው ደረጃ አለማደግ፣  የ ተቋራጮች 

የ አፈፃ ፀም ድክመት እና የ ኘሮጀክቶች መዘግየ ት፣  መንገ ዶች የ ሚገ ነ ቡበት አካባቢና ባህሪ (project scope and 

location)፣  የ መንገ ድ ጥናትና ዲዛይን ጥራት መጓደል እና የ ኮንትራት አስተዳደር የ ተሟላ አለመሆን፣  የ ኮንስትራክሽን 

ግብዓቶች ዋጋ መጨመር፣  ኢንዱስትሪው በምርምር ውጤቶች (አማራጭ የ ግንባታ ዘዴዎችና ቴክኖሎጂዎች) አለመደገ ፉ እና 

የ ከፍተኛ ባለሙያዎች እጥረት ተጠቃሾች ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ መንገ ድ ዘርፍ አሰራርን ለማሻሻልና የ ዋጋ ንረትን 

ለመቆጣጠር የ አምስት ዓመት ዕቅድ ወጥቶ እንቅስቃሴ የ ተጀመረ ሲሆን በዚህ ዕቅድ ስር የ ተለያዩ 16 ፕሮጀክቶች 

ተቀርፀው የ ተቀናጁ ሥራዎች በመሠራት ላይ ናቸው፡ ፡   

3.1.6 የ ባለብዙ ዘርፍ ጉዳዮች  

የ መንገ ድ ልማት ሥራዎች ሊያስከትሉ የ ሚችሉትን አሉታዊ አካባቢያዊና ማሕበራዊ ተጽዕኖዎች ለመቆጣጠርና ለመቀነ ሰ 

በበጀት ዓመቱ በርካታ የ ባለብዙ ዘርፍ (Cross Cutting Issues) ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ አካባቢና 

የ ማሕበራዊ ጉዳዮችን በመንገ ድ ዘርፍ ልማት ውስጥ ለማካተት (Mainstreaming) በፕላንና ፕሮግራም ማናጅሜንት 

ዳይሬክቶሬት ስር ኢንቫይሮንሜንት እና ሶሻል ጉዳዮች ማኔጅመንት ክፍል አስተባባሪነ ት ሲሆን 

በአከባቢያዊ፣ ማህበራዊ፣ ኤች.አይ.ቪ ኤድስ እና በመንገ ድ ድህንነ ት ዙሪያ በርካታ ስራዎች ተሰርተዋል፡ ፡   

በ2005 በጀት ዓመት በፌደራል መንገ ዶች በተከናወኑ የ መንገ ድ ግንባታ እና ጥገ ና ፕሮጀክቶች እንዲሁም በሁሉን አቀፍ 

የ ገ ጠር መንገ ድ ተደራሽነ ት ፕሮግራም በጠቅላላው 502,300 ለሚደረሱ ባለሞያዎችና የ ጉልበት ሰራተኞች የ ሥራ እድል 

ተፈጥሯል (ሠንጠረዥ 24)፡ ፡  

ሠንጠረዥ 24.  በ2005 የ በጀት ዓመት በመንገ ድ ዘርፍ የ ተፈጠረ የ ሥራ ዕድል 

 
  ተ.ቁ     የሙያ አይነ ት           የ ሰው ኃይል በቁጥር 

ሀ.ፌደራል መንገ ዶች                                                               85,645 

1 ሲቪል መሀንዲስ 2,737 

2 ማቴሪያል ኢንስፔክተር 1,025 

3 ፎርማን 2,193 

4 ቅየ ሳ ሙያ 1,201 

5 ማሽንኦፕሬተሮች 5,104 

6 ሌሎች የ ሠለጠኑ ሙያተኞች 22,001 

7 የ ጉልበት ሰራተኞች 51,384 

ለ. URRAP  416,655 

1 ሲቪል መሐንዲሶች 2,500 

2 ሌሎች 414,155 

ጠቅላላድምር (ሀ+ለ )                                                             502,300 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ መንገ ዶች ባለሥልጣን 
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3.1.7 ያጋጠሙ ችግሮች እና የ ተወሰዱ እርምጃዎች 

የ በጀት ዓመቱን የ መንገ ድ ዘርፍ ግቦች ለማሳካት በተለያዩ የ ዘርፉ ተዋናዮች ከፍተኛ ጥረቶች የ ተደረጉ ቢሆንም በዕቅድ 

አፈጻጸም ወቅት ችግሮች አጋጥመዋል፡ ፡  የ ፌዴራል መንገ ዶችን በሚመለከት የ አገ ር ውስጥ ተቋራጮች እና አማካሪዎች አቅም 

ችግር፤  የ ዘርፉ ውድድር በተፈለገ ው ደረጃ አለመገ ኘት፤  የ ፕሮጀክት አስተዳደር እና የ ሬጉላቶሪ አቅም ማነ ስ፣  የ ባለሙያ 

እጥረት፤  የ ግንባታ መሳሪያዎች እጥረትና በኢመባ ልምድ ያለው ባለሞያ በየ ጊዜው እየ ተመናመነ  መሄድ ናቸው፡ ፡  

በተመሳሳይ የ ወረዳ መንገ ዶች በተመለከተ የ ክልሎችና በሥራው እየ ተሳተፉ ያሉ አማካሪዎች/ተቋራጮች አቅም ማነ ስ፣  

መሳሪያ በተፈለገ ው መጠንና ጊዜ ሊደርስ አለመቻሉ እና በተሰራጩ  አንዳንድ መሳሪያዎች ላይ ያጋጠሙ ቴክኒካል 

ችግሮች፣  በአንዳንድ ክልሎች በፕሮግራሙ ይሠራል ተብሎ ከታሰበው የ ሥራ መጠን በላይ የ ሆነ  አስቸጋሪ የ መሬት አቀማመጥ 

እና የ ትላልቅ ድልድይ ግንባታ ማጋጠም ችግሮች ናቸው፡ ፡  

ከፍ ብሎ የ ተመለከቱትን ችግሮች መፍትሔ ለመስጠት ጥረት የ ተደረገ  ሲሆን ከተወሰዱት እርምጃዎች መካከል የ ፌደራል 

መንገ ዶች በተመለከተ ለአዳዲስ ተቋራጮች እና አማካሪ ድርጅቶች ተሳትፎ ብቻ የ ሚሆኑ ፕሮጀክቶችን በማዘጋጀት በዘርፉ 

ያለውን ውድድር ማሳደግ፣  የ ሴክተሩን አቅም ለማጎ ለበት የ ተለያዩ ድጋፎችን ለዘርፉ ተዋንያኖች መስጠት፣ ፕሮጀክቶች 

በተያዘላቸው ጊዜ እና ወጪ እንዲጠናቀቁ ለማድረግ የ ወሰን ማስከበር እና ተያያዥ ችግሮችን በዲዛይን ወቅት እልባት 

መስጠት፣  የ ግንባታ ዋጋን ለመቀነ ስ የ ዘርፉን ውድድር ማጎ ልበት እና የ ተለያዩ ወጪን የ ሚቀንሱ የ ግንባታ ዘዴዎች ላይ 

ምርምር ማድረግ፣  በዘርፉ የ ሚያታየውን የ ባለሞያ እጥረት ለመቅረፍ ከመካከለኛ የ ባለሞያ ስልጠናዎች እስከ ድህረ-ምረቃ 

የ ዲግሪ ትምህርት ድረስ በስፋት መስጠት፣  የ ኢመባ ልምድ ያላቸውን ባለሙያዎችን ለማቆየ ት ስልት ነ ድፎ መተግበር፣   

እና ጥራትን ያማከለ የ መንገ ዶች ግንባታ እና ጥገ ና ስርዓት መዘርጋት ናቸው፡ ፡  

የ ወረዳ መንገ ዶች በተመለከተ ከአቅም ውስንነ ት ጋር የ ተያያዙ ችግሮችን ለመቅረፍ በተወሰኑ ክልሎች የ ተሻለ አቅም 

ያላቸውን አማካሪዎች በመቅጠር የ ስልጠና፣  የ ክትትል እና የ ቴክኒክ ድጋፍ እንዲሰጡ ሁኔታዎች ተመቻችተዋል፡ ፡  

ከብረታብረትና እንጂነ ሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር በቅርበት በመሥራት የ መሳሪያ ምርትና ስርጭትን ለማፋጠን ጥረት 

ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም የ ተደራጁት አማካሪዎች እና ተቋራጮች ሥራ እንዲጀምሩ እንዲሁም በለቀቁት ምትክ በተጠባባቂነ ት 

የ ተያዙትን ለማሳተፍ ጥረት ተደርጓል፡ ፡   

3.2 የ ባቡር ዘርፍ 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ ዘመን ከፍተኛ ትኩረት ከተሰጣቸው የ ኢኮኖሚ መሠረተ ልማት አውታሮች መካከል የ ባቡር 

ኔ ትወርክ መገ ንባት አንዱ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም በዕቅዱ ዘመን በጠቅላላው በሶስት ኮሪደሮችና በአምስት መስመሮች 

በጠቅላላው የ 2,395 ኪሎ ሜትር ሀገ ራዊ የ ባቡር ኔ ትዎርክ ግንባታ ለማከናወን ታቅዷል፡ ፡  

ካለው የ ማስፈፀምና የ ፋይናንስ አቅም አንጻር በ2005 በጀት ዓመት ከፍተኛ አገ ራዊ ፋይዳ ያላቸውን የ አዲስ አበባ-

ጅቡቲ መስመር እና የ አዲስ አበባ ከተማ ቀላል ባቡር ፕሮጀክቶችን ቅድሚያ ትኩረት ሰጥቶ ለመፈፀም በታቀደው መሠረት 

የ አዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት (34 ኪ.ሜ) አጠቃላይ አፈጻጸም 43 በመቶ፣  የ አዲስ አበባ/ሰበታ-ሚኤሶ 

ፕሮጀክት (317 ኪ.ሜ) 22 በመቶ፣  የ ሚኤሶ-ደወንሌ ፕሮጀክት (339 ኪ.ሜ) 20 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  

ዝርዝር የ አዋጭነ ት ጥናትና የ ግንባታ ውል የ ተፈረመላቸው ፕሮጀክቶች ለአዋሽ-ወልዲያ/ሃራ ገ በያ (389 ኪ.ሜ)፣  

ለወልዲያ/ሃራ ገ በያ-መቀሌ (268 ኪ.ሜ)፣  ለወልዲያ/ሃራ ገ በያ/-ሰመራ-አሳይታ(229 ኪ.ሜ) እና ለአሳይታ-

ታጁራ(210 ኪ.ሜ.) ፕሮጀክቶች ናቸው፡ ፡  የ አዲስ አባባ/ሰበታ-ኢጃጂ-ጂማ-በደሌ እና ሞጆ-ሃዋሳ-ቦዲቲ-ወይጦ 

ፕሮጀክቶች ደግሞ የ ቅድመ ዝግጅት ሥራዎች እየ ተካሄዱላቸው ያሉ ፕሮጀክቶች ናቸው፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት በዘርፉ ያለውን ዓቅም ለማጠናከር እንዲረዳ ከአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢኒስቲቲዩት ጋር 

በመተባበር በባቡር ምህንድስና በማስተርስ ፕሮግራም በመጀመሪያ ዙር ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ያሉ ተማሪዎች 

162 /በሲቪል ምህንድስና 82፣  በሜካኒካል ምህንድስና 60 እና በኤሌክትሪካል ምህንድስና 20/ ናቸው፡ ፡  ለሁለተኛ 

ዙር በሰኔ ወር መጨረሻ 2005 ትምህርታቸውን ሲከታተሉ የ ነ በሩት ደግሞ 195/ በሲቪል ምህንድስና 90፣  በሜካኒካል 

ምህንድስና 72 እና በኤሌክትሪካል ምህንድስና 33/ ናቸው፡ ፡  ለአንድ ዓመት ልዩ ሥልጠና በ2004 ወደ ቻይና ሄደው 

የ ነ በሩት ተማሪዎች ትምህርታቸውን አጠናቀው የ ተመለሱ ሲሆን ከተመራቂዎቹ ውስጥ 12ቱ ለማስተርስ ፕሮግራም ለመቀጠል 

ዕድል በማግኘታቸው በየ ካቲት 2005 ወደ ቻይና ተመልሰው ሄደዋል፡ ፡  በማሰተርስ ፕሮግራም በሩሲያ አገ ር ከሚማሩ 27 

የ ድህረ ምረቃ ተማሪዎች በመጀመሪያው ዙር የ ሄዱት 19 ተማሪዎች ትምህርታቸውን አጠናቀው የ ተመለሱ ሲሆን ቀሪዎቹ 8 
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የ ሁለተኛ ዙር ተማሪዎች ትምህርታቸውን እየ ተከታተሉ ይገ ኛሉ፡ ፡  በተጨማሪም በባቡር ሲስተም ኢንቲግሬሽን የሙያ ዘርፍ 

ለማስተርስ ፕሮግራም በአንግሊዝ አገ ር ሁለት ተማሪዎች የ ትምህርት ዕድል እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  

በዘርፉ አሁን ወደ ግንባታ በገ ቡ ፕሮጀክቶች ላይ በጠቅላላው 9,022 የ ሚሆኑ ዜጎ ች የ ሥራ ዕድል ያገ ኙ ሲሆን ከዚህ 

ውስጥ 1,824 በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ፕሮጀክት፣  4,126 በአዲስ አበባ/ሰበታ-ሚኤሶ ፕሮጀክት እና 3,072 

በሚኤሶ ደወንሌ ፕሮጀክት ላይ ነ ው፡ ፡  

በአጠቃላይ ሲታይ የ ባቡር ዘርፍ ካለው የ ማስፈጸም አቅም አኳያ በበጀት ዓመቱ ትኩረት በተሰጣቸው ፕሮጀክቶች ላይ 

የ ተመዘገ በው አፈጻጸም የ ሚያበረታታ ነ ው፡ ፡  ይሁንና አጠቃላይ የ ባቡር ዘርፍ ያለፉ ሶስት ዓመታት አፈጻጸም ለሶስት 

ዓመቱ ከተጣለው ግብ አኳያ በቂ ነ ው የ ሚባል አይደለም፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪም በበጀት ዓመቱ በዘርፉ ያለውን የ ማስፈጸም 

ዓቅም በቀጣይነ ት መገ ንባት፣  የ ባቡር ኮርፖሬሽን ሁለንተናዊ የ ማስፈጸም አቅም በተለይም ፕሮጀክቶችን የ ማስተዳደር 

አቅምና የ መጠናቀቁ ፕሮጀክቶች የ ሚጠበቅባቸውን አገ ልግሎት እንዲሰጡ የ ማድረግ ተቋማዊ አቅም በቀጣይነ ት ማሳደግ፣  

የ ምድር ባቡር ፕሮጀክቶች አፈጻጸም ሂደት የ ሚያስፈልገ ውን ፋይናንስ ከአበዳሪዎች ለማግኘት እየ ተደረገ  ያለው ጥረት 

ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማድረግ፣  የ ወሰን ማስከበር ሥራዎች የ ፕሮጀክቶቹን ሥራ በማያደናቅፍ ፍጥነ ት ማካሄድና በዘርፉ 

የ ባለሙያዎችን ዕጥረት መቅረፍ ትኩረት የ ሚሹ ጉዳዮች ናቸው፡ ፡   

3.3 የ ኢነ ርጂ ዘርፍ 

የ አገ ሪቱን ፈጣንና ዘላቂ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ት ለማረጋገ ጥ ኢነ ርጂ የ ሚጫወተው ሚና ቁልፍ  ከመሆኑም በላይ ሀገ ሪቱ 

ያላትን ዕምቅ አቅም በማልማትና ለውጭ ገ በያ በማቅረብ የ አገ ሪቱን የ ውጭ ምንዛሬ ፍላጎ ት ለመደገ ፍ ያስችላል፡ ፡  ከዚህ 

አኳያ ታዳሽ የ ኢነ ርጂ ምንጮችን ለማልማትና የ ኢነ ርጂ መሠረተ ልማት ለመዘርጋት፣  እንደዚሁም እነ ዚህን የ ኢነ ርጂ 

ምንጮችና መሠረተ ልማቶች በብቃት ለማስተዳደር የ ሚችል አቅም መፍጠር የ ዕቅድ ዘመኑ ቁልፍ የ ትኩረት አቅጣጫዎች 

ናቸው፡ ፡  በ2005 የ በጀት ዓመት በርካታ ኃይል የ ማመንጨት፣  የ ማስተላለፍና የ ማከፋፈል ሥራዎች እንደዚሁም የ ኢነ ርጂ 

ልማትና አስተዳደር አቅም ግንባታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  

3.3.1 የ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን ብቃት ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገ ር 

የ ኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን አደረጃጀትን ይበልጥ ውጤታማ ለማድረግ ይቻል ዘንድ የ አደረጃጀት ለውጥ 

እየ ተካሄደ ይገ ኛል፡ ፡  የ አደረጃጀት ለውጡ አሁን ያለውን የ ኮርፖሬሽኑ አደረጃጀት በሁለት የ ሚከፍል ሲሆን አንዱ 

የ ኤሌክትሪክ ኃይል አገ ልግሎት ላይ የ ሚተኩርና የ አገ ልግሎት ማኔጅመንት ኮንትራክተር በሚል ስያሜ የ ሚቋቋም ሲሆን 

ሁለተኛው ደግሞ የ ኤሌክትሪክ ኃይል የ ኮንስትራክሽን ሥራ ላይ የ ሚያተኩር የ ኮንስትራክሽን ዘርፍ ነ ው፡ ፡  

የ ዘርፉን ዓቅም በሠለጠነ  የ ሰው ሀይል ከማጠናከር አኳያ በ2005 በጀት ዓመት በኤሌክትሮሜካኒክ ሙያ ዘርፍ 52 

ሠልጣኞች ስልጠናቸውን አጠናቀዋል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ ከየ ክልሉ ለተውጣጡ 65 ሰልጣኞች በፓወር ዲስትሪቢውሽን 

ቴክኒሺያን ሙያ ዘርፍ ስልጠናውን አጠናቀው ተደራጅተው ለመስራት ወደመጡበት አካባቢ ተመልሰዋል፡ ፡  

3.3.2 የ ኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጨት 

የ ኃይል ማመንጨት አቅምን በ2005 በጀት ዓመት 940 ሜጋ ዋት በመጨመር ወደ 3,117 ሜጋዋት ለማሳደግ ግብ ተጥሎ 

የ ነ በረ ቢሆንም ተጠናቆ ኃይል ማመንጨት የ ጀመረ ፕሮጀክት ባለመኖሩ የ አገ ሪቱ የ ኃይል ማመንጨት ዓቅም በ2004 በጀት 

ዓመት በነ በረበት 2,177 ሜጋ ዋት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በዚህ መሠረት ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

አፈጻጸም ዓመታት አጠቃላይ የ ኃይል ማመንጨት አቅምን ከ2,000 ሜጋ ዋት ተጨማሪ 1,117 ሜጋ ዋት በማመንጨት ወደ 

3,117 ሜጋ ዋት ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ 177 ሜጋዋት (15.8 በመቶ) ተጨማሪ ኃይል በማመንጨት በ2005 

መጨረሻ 2,177 ሜጋዋት ደርሷል፡ ፡   

ቅድሚያ ትኩረት ተሰጥቷቸው ግንባታቸው በመፋጠን ካሉ ፕሮጀክቶች መካከል የ ታላቁ የ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት 

ግንባታ በ2004 ከነ በረበት 9.7 በመቶ በ2005 ተጨማሪ 16.4 በመቶ በማከናወን ወደ 26.1 በመቶ ከፍ 

ለማድረግ ግብ ተጥሎ 14.19 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ አፈጻጸሙ 23.89 በመቶ ደርሷል፡ ፡   የ ግልገ ል ጊቤ 3 

የ ውሀ ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት አጠቃላይ የ ግንባታ ሥራ በ2004 ከደረሰበት 60.7 በመቶ በ2005 የ 16.69 በመቶ 

ተጨማሪ ግንባታ በማከናወን ወደ 77.39 በመቶ ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ የ 14.76 በመቶ ወይም 88.4 በመቶ 

በማከናወን አጠቃላይ የ ፕሮጀክቱን አፈጻጸም ወደ 75.46 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  የ አሸጎ ዳ የ ንፋስ ኃይል ማመንጫ 

ፕሮጀክት የ ግንባታ ሥራ በ2005 በጀት ዓመት የ ተጨማሪ 15.5 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ አፈጻጸሙን 100 በመቶ 
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ለማድረስ ግብ ተጥሎ 13.34 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ አፈፃ ጸሙ ከ84.5 በመቶ ወደ 98.84 በመቶ ከፍ 

ብሏል፡ ፡    

ሠንጠረዥ 25.  የ ኢነ ርጂ ዘርፍ የ 2005 ዕቅድ አፈጻጸም 

 

አመላካቾች የ 2002 
መነ ሻ 

የ 2003 
ክንውን 

የ 2004 
ክንውን 

የ 2005 በ2005 
የ ተደረሰበት 

የ 2007  የ 2005 አፈጻጸም በመቶኛ 

ዕቅድ ክንውን ግብ ከ2003 
ክንውን 

ከ2004 
ክንውን 

ከ2005 
ዕቅድ 

የ `ይል ማመንጨት 
ዐቅም/ሜ.ዋ/ 

2,000 48.5 128.5 940 0 2,177 8000-

10000 

0 0 0 

ባለ 400 ኪ.ቮ መስመር 
መዘርጋት /በኪ.ሜ/ 

710 …. … 372 397 1,107 1377 0 0 106.7 

ባለ 230፣ 132ና 66 
ኪ.ቮ መስመር መስመር 
መዘርጋት/በኪ.ሜ/ 

10730 …. 20.93 2,853.

07 

967.0

7 

11,718 15,189  

 

0 4,620.

5 

33.9 

የ ማሰራጫ መሰመር 
ርዝመት/ኪ.ሜ/ 

126,03

8 

12,79

4 

14,398 19,008 1,457 154,687 258038 11.4 10.1 7.7 

የ ማሰራጫ መሰመር መልሶ 
ግንባታ/ኪ.ሜ/ 

450 517 721 4,006 1,383 3,071 8130 267.5 191.8 34.5 

የ ኤሌክትሪክ አገ ልግሎት 
ሽፋን ማሳደግ/በመቶኛ/ 

41 4.4 3.1 16.5 5 53.5 75 - - - 

የ `ይል ብክነ ት 

መቀነ ስ/%/ 

21.4 0.43 2 13.37 5.17 13.8 5.6 - - - 

ምንጭ፣  የ ው̀ ½ mSñÂ Xና ኢነ ርጂ ሚኒስቴር 
 

የ ገ ናሌ-3 ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በ2005 የ 28.78 በመቶ ተጨማሪ ግንባታ በማካሄድ የ ፕሮጀክቱን አፈጻጸም 

37.99 በመቶ ለማድረስ ግብ ተጥሎ 23.33 በመቶ ተጨማሪ ግንባታ(61.4 በመቶ) በማከናወን አጠቃላይ የ ፕሮጀክቱ 

አፈጻጸም በ2005 መጨረሻ 32.54 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

የ አሉቶ ጂኦተርማል ኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት በ2005 በጀት ዓመት የ ተጨማሪ 32.1 በመቶ ሥራ በመሥራት አጠቃላይ 

የ ፕሮጀክቱን አፈጻም 80 በመቶ ለማድረስ ግብ ተጥሎ 13.06 በመቶ በማከናወን አጠቃላይ የ ፕሮጀክቱ አፈጻጸሙ 

57.5 በመቶ ደርሷል፡ ፡   

3.3.3 የ ኃይል ማስተላለፊያ መሥመርና ማከፋፈያ ጣቢያዎች ግንባታ 

በ2005 በጀት ዓመት 3,324 ኪ.ሜ ተጨማሪ መስመር (ከዚህ ውስጥ የ ኢትዮ-ኬንያ ባለ 500 ኪ.ቮ 434 ኪ.ሜ 

(High Voltage Direct Current (HVDC) የ ሪጅናል ኢንተርኮኔ ክሽን ፕሮጀክት፣  ባለ 400ኪ.ቮ 372 

ኪ.ሜ፣  ባለ 230፣ 132ና 66 ኪ.ቮ 2518 ኪ.ሜ) ለመዘርጋት ግብ ተጥሎ 1,029 ኪ.ሜ 

/31በመቶ//ተዘርግቷል፡ ፡  ከዚህ ውስጥ ባለ 400ኪ.ቮ መስመር 397 ኪ.ሜ፣  ባለ 230፣ 132ና 66 ኪ.ቮ  ደግሞ 

632 ኪ.ሜ ተዘርግቷል፡ ፡  የ 500 ኪ.ቮ ከፍተኛ የ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ፕሮጀክትን በተመለከተ ለመስመር 

ዝርጋታው አስፈላጊ የ ሆኑ የ ዝግጅት ሥራዎች እየ ተካሄዱ ሲሆን  በ2005 በጀት ዓመትም የ 8.35 በመቶ ተጨማሪ 

የ ዝግጅት ሥራ ለመሥራት ግብ ተጥሎ 7.47 በመቶ/89 በመቶ/ በማከናወን አጠቃላይ የ ዝግጅት ሥራው አፈጻጸም 

37.38 በመቶ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

በዚህም በሶስቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም ዓመታት አጠቃላይ የ ኃይል ማስተላለፊያ  መስመሮች ርዝመት 

በ2002 ከነ በረበት11,440 ኪ.ሜ 3,680 ኪ.ሜ ርዝመት ያላቸው ተጨማሪ መስመሮች በመዘርጋት በ2005 ወደ 

15,120 ኪ.ሜ ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ 1,385 ኪ.ሜ (37.6 በመቶ)  በመገ ንባት ወደ 12,825 ኪ.ሜ ከፍ 

ማድረግ ተችሏል፡ ፡   

በ2005 ተጨማሪ 19,008 ኪ.ሜ የ ማሰራጫ መስመር እንዲዘረጋ ግብ ተጥሎ 1,457 ኪ.ሜ (7.7 በመቶ) 

ተዘርግቷል፡ ፡  ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዓመታት አጠቃላይ የ ማሰራጫ መስመሮች ርዝመትን በ2002 

በጀት ዓመት ከነ በረበት 126,038 ኪ.ሜ ተጨማሪ 46,200 ኪ.ሜ በመዘርጋት  በ2005 መጨረሻ ወደ 172,238 

ኪ.ሜ ከፍ ለማድረግ ግብ ተጥሎ 28,649 ኪ.ሜ (62 በመቶ) በማከናወን ወደ 154,687 ከፍ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  

በውጤቱም የ ኤሌክትሪክ አገ ልግሎት ሽፋን ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕድገ ት አፈጻጸም ዘመን ከ41 

በመቶ ወደ 53.5 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት በድምሩ 2978 ከተሞችና መንደሮች የ ኤሌክትሪክ 
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አገ ልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ግብ ተጥሎ 2046 ከተሞችና መንደሮች (የ ዕቅዱ 68.7 በመቶ) በኤሌክትሪክ መስመር 

የ ተያያዙ ሲሆን ከነ ዚህ ውስጥ አገ ልግሎቱን እያገ ኙ ያሉት 1760 (86 በመቶ) ናቸው፡ ፡   

የ ኃይል ብክነ ት ከሽያጭ፣  ከማስተላለፊያና ማከፋፈያ እንዲሁም ከማሰራጫ ጋር በተያያዘ የ ሚከሰት ሲሆን አጠቃላይ 

የ ሀይል ብክነ ት በ2004 በጀት ዓመት ከደረሰበት 18.97 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 5.6 በመቶ ዝቅ 

ለማድረግ ግብ ተጥሎ ወደ 13.8 በመቶ ዝቅ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  በመሆኑም ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ አፈጻጸም ዓመታት ከ21.4 በመቶ ወደ 5.6 በመቶ ዝቅ ለማድረግ ግብ ተጥሎ ወደ 13.8 በመቶ (48.1 

በመቶ) ዝቅ ብሏል፡ ፡    

ከኤሌክትሪክ አገ ልግሎት ጥራት ጋር በተገ ናኘ ያለው አንዱና ዋነ ኛው ችግር የ ኤሌክትሪክ መቆራረጥና መዋ¢ቅ ነ ው፡ ፡   

ለ`ይል መቆራረጡ ዋነ ኛ ምክንያቶች  80 በመቶ ያህሉ በሀይል አቅርቦት ኔ ትዎርክ ውስጣዊና ቴክኒካዊ ችግሮች / 

የ ሠራተኛ የ ሥነ ምግባርና የ አመለካከት ችግር፣  የ ግብዓት አቅርቦት ችግር፣  ወዘተ./፣   20 በመቶ ያህሉ ደግሞ 

በውጫዊና ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ችግሮች/ለምሳሌ፣  በታወር ስርቆት፣  በዝናብ፣  በንፋስና መሬት መንሸራተት፣  ወዘተ./ 

እንደሆኑ ከዘርፉ የ ተገ ኙ መረጃዎች ያሳያሉ፡ ፡  እነ ዚህን ችግሮች ለመቀነ ስ እንዲቻል የ ኤክስፖርት ምርት ለሚያመርቱ 

ኢንዱስትሪዎች ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት የ ተሻለ አገ ልግሎት የ ሚያገ ኙበትን ስልት ነ ድፎ የ መተግበር፣   የ መካከለኛና 

ዝቅተኛ መስመሮች ፍተሻ የ ማድረግ፣  ከሰብስቴሽን በኦቨር ሎድ የ ሚወጡ መስመሮችን መለየ ትና ያለባቸውን ጭነ ት 

በአቅራቢያ ካሉ ሌሎች መስመሮች ጋር የ ማበዳደር ሥራ የ ማከናወን፣  የ ማሰራጫ ትራንስፎርመሮች ላይ የ ሚስተዋለውን 

የ ጭነ ት አለመመጣጠን የ ማስተካከል፣   ከማሰራጫ ትራንስፎርመሮች ከፍተኛ ርቀት ላይ የ ሚገ ኙ ኢንዱስትሪዎች 

በአቅራቢያቸው ከሚገ ኙ ማሰራጫ ትራንስፎርመሮች ላይ ሀይል እንዲያገ ኙ የ ማድረግ፣  ትራንስፎርመሮች ጭነ ት የ ማበዳደር 

በዚህም የ ሀይል ማነ ስ ችግሮችን የ ማስወገ ድ  ወዘተ… ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  እነ ዚህ ማሻሻያዎች ቢደረጉም በበጀት 

ዓመቱ የ ኤሌክትሪክ ሃይል አገ ልግሎት የ ሚጠቀስ መሻሻል አላሳየ ም፡ ፡  የ ሀይል መቆራረጠንና መዋ¢ቅ ችግሮችን ከመሠረቱ 

ለመቅረፍ የ ተጀመረውን የ ተቋም አቅም ግንባታ ወደ ላቀ ደረጃ ማድረስ፣  አዳዲስ የ ሚዘረጉ የ ማሰራጫ ኔ ትዎርኮች 

ጥራታቸውን ጠብቀው እንዲዘረጉ ማድረግ፣  አዳዲስ ደንበኞች በሚገ ኙበት ወቅት የ ሎድ ስርጭት የ ተመጣጠነ  ማድረግ፣  ዘላቂ 

የ መስመር፣  ትራንስፎርመርና ሰብስቴሽን ማሻሻያ ሥራ የ ሚያስፈልጋቸውን አካባቢዎች በመለየ ት መፍትሔ የ ማፈላለግ ሥራዎች 

መሥራት ያስፈልጋል፡ ፡  

በበጀት ዘመኑ ከኃይል ማስተላለፊያ መስመሮች ግንባታ ጋር በተገ ናኘ የ ተመዘገ በው አፈጻጸም የ ሚያበረታታ ሲሆን ከኃይል 

ማሰራጫ መስመሮች ግንባታ አኳያ የ ታየ ው አፈጻጸም በአንጻራዊ ዝቅተኛ የ ሚባል በመሆኑ በቀሪው የ ዕቅዱ ዘመን ይህን 

ማስተካከል ያስፈልጋል፡ ፡  የ ኤሌክትሪክ ኃይል መቆራረጥንና መዋዠቅ በበጀት ዓመቱ ፈታኝ ችግር ሆኖ ታይቷል፡ ፡  

በመሆኑም ይህን ሁኔታ ማስተካከል ያስፈልጋል፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ ከኤሌክትሪክ አገ ልግሎት ሽፋንና ከኃይል ብክነ ት 

ጋር በተገ ናኘ የ ተመዘገ በው አፈጻጸም ከሚጠበቀው በታች በበመሆኑ የ 2007ን ግብ ለማሳካት በመጪዎቹ ሁለት ዓመታት 

ተጨማሪ ጥረት ይጠይቃል፡ ፡   

3.3.4  የ ባዮፊውል ልማት 

ለባዮፊዩል ልማት ሊውሉ የ ሚችሉ የ መሬት መረጃዎችን ለማሰባሰብ በታቀደው መሠረት 14.07 ሚሊዮን ሄ/ር መሬት 

የ ተለየ  ሲሆን ይህም በ2004 በጀት አመት ከተለየ ው 2.53 ሚሊዮን ሄ/ር መሬት ጋር ሲነ ጻጸር የ 11.54 ሚሊ. 

ሄ/ር ብልጫ እንዳለው ያመለክታል፡ ፡   የ ባዮ ኢታኖል ቅይጥ መጠንን በተመለከተ በ2005 በጀት አመት በአጠቃላይ 

22.9 ሚሊ.ሊትር ለማምረትና ይህንኑ መጠን ለቅይጥ ለማዋል ታቅዶ 6.54 ሚሊዮን ሊትር የ ተመረተ ሲሆን 8.63 

ሚሊዮን ሊትር ደግሞ ለቅይጥ ውሏል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ተመረተው በ2004 በጀት ዓመት ከተመረተው 13.8 

ሚሊዮን ሊትር በ111 በመቶ ቅናሽ ሲያሳይ በተመሳሳይ ጊዜ ለቅይጥ የ ዋለው 4.65 ሚሊዮን ሊትር ግን የ 85.6 

በመቶ ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  በ2005 በጀት አመት የ ኢታኖል ምርት የ ቀነ ሰበትና የ ቅይጥ መጠኑ በታቀደው መሠረት 

አለመሆን ዋናው ምክንያት የ ኢትዮጵያ ስኳር ኮርፖሬሽን የ ኢታኖል ምርትን ወደ አልኮል እንዲቀየ ር በማድረጉ እና 

የ ድብልቅ መጠኑም ወደ 5 በመቶ ዝቅ እንዲል ስለተደረገ  ነ ው፡ ፡   

ለባዮፊዩል የ ሚውል መሬት መረጃን ከማደራጀት አኳያም ለባዮፊዩል ልማት ሊውሉ የ ሚችሉ መሬቶችን በስትራቴጂው ላይ 

የ ተቀመጠውን ከ2003-2005 በጀት ዓመት 23 ሚሊዮን ሄ/ር መሬት ለመለየ ት ታቅዶ 16.6 ሚሊዮን ሄክታር መሬት 

በባዮ ዲዝል ተክሎች /ጃትሮፋ፣  ካስተር ወዘተ…/ በመልማት ላይ ያለና የ ሚለማ መሬት የ ተለየ  ሲሆን አፈፃ ፀሙም 73% 

ነ ው፡ ፡  በነ ዳጅ ተቋማት የ መቀየጫ ፋሲሊቲዎች እንዲገ ነ ቡና ለቅይጥ የ ሚውል ባዮፊዩል እንዲቀርብ ከማስተባበር ጋር 

በተገ ናኘ 4 የ ኢታኖል መቀየጫ ፋሲሊቲዎችን ለመገ ንባት ታቅዶ 3 የ ተገ ነ ቡ ሲሆን አፈፃ ፀሙም 75 በመቶ መሆኑን 
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ያመላክታል፡ ፡  የ ኢታኖል ምርት 52.88 ሚሊዮን ሊትር ለማምረትና የ ኢታኖል ቅይጥ 52.88 ሚሊዮን ሊትር ለመቀየ ጥ 

ታቅዶ 40.48 ሚሊዮን ሊትር ለማምረትና 39.27 ሚሊዮን ሊትር ለመቀየ ጥ የ ተቻለ ሲሆን ይህም አፈጻጸሙ እንደቅደም 

ተከተላቸው 76.6 በመቶ እና 74.3 በመቶ ነ ው፡ ፡  

3.3.5 የ አማራጭ ኢነ ርጂ ልማትና ማስፋፊያ  

የ ሕብረተሰቡን የ ኢነ ርጂ አጠቃቀም በማሻሻል በዘመናዊ የ ባዮማስ ኢነ ርጂ ላይ እንዲመሰረት እና የ ማገ ዶ ፍላጐት 

እንዲቀንስ እንዲሁም ሕብረተሰቡ የ አዳዲስ የ ኢነ ርጂ ምንጮችን እና ቴክኖሎጂዎች ተጠቃሚ እንዲሆን ለመሥራት በታቀደው 

መሠረት በ2ዐዐ5 በጀት ዓመት ከባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር 1,85ዐ,ዐዐዐ የ ተሻሻሉ ማገ ዶ ቆጣቢ ምድጃዎችን 

ለማሰራጨት ግብ ተጥሎ 2,ዐዐ4,751 /የ ዕቅዱ 1ዐ8 በመቶ/ የ ተሰራጨ ሲሆን በ2ዐዐ4 ከተሰራጨው 1,488,ዐ71 

ምድጃ በ34.7 በመቶ ብልጫ አለው፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በበጀት ዓመቱ 4,28ዐ የ ባዮ ጋዝ ኘላንቶች ግንባታ ለማካሄድ 

ታቅዶ 3,147 /የ ዕቅዱ 73.5 በመቶ/ የ ባዮ ጋዝ ኘላንቶች ተገ ንብተው አገ ልግሎት በመስጠት ላይ ሲሆኑ በ2ዐዐ4 

ከተገ ነ ባው 1,684 ኘላንቶች  በ86.9 በመቶ ብልጫ ያሳያል፡ ፡   

ባለፉት 3 የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም ዓመታት/2ዐዐ3–2005/ 5.ዐ7 ሚሊዮን የ ተሻሻሉ ማገ ዶ 

ቆጣቢ ምድጃዎችን ለማሰራጨት ታቅዶ 4.91 ሚሊዮን /የ ዕቅዱ 97 በመቶ/ ተሰራጭቷል፡ ፡  ይህ ክንውን በዕቅድ ዘመኑ 

መጨረሻ ከተጣለው 9.41 ሚሊዮን ግብ አኳያ ደግሞ 52.2 በመቶ ይሆናል፡ ፡  የ ባዮጋዝ ቴክኖሎጂ ስርጭትን በተመለከተ 

ላለፉት 3 ዓመታት /ከ2ዐዐ3–2ዐዐ5/ 1ዐ,85ዐ ኘላንቶችን ለመገ ንባት ታቅዶ 6,ዐ66 /የ ዕቅዱ 56 በመቶ/ 

የ ተከናወነ  ሲሆን ከ5 ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 26,5ዐዐ አኳያ ደግሞ 22.9 በመቶ ተከናውኗል፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት የ 627,417 የ ፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂዎች ስርጭትና ተከላ በማካሄድ ሕብረተሰቡን የ ኤሌክትሪክ 

ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ የ 120,777 /የ ዕቅዱ 19.25 በመቶ/ ቴክኖሎጂዎች ስርጭትና ተከላ የ ተካሄደ ሲሆን ይህም 

በ2ዐዐ4 ከተሰራጨውና ከተተከለው 215 ቴክኖሎጂዎች አሃዝ እጅግ በጣም ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  

የ ፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂ ስርጭትና ተከላን በተመለከተ ባለፉት 3 ዓመታት /ከ2ዐዐ3-2ዐዐ5/ 1,184,48ዐ የ ፀሐይ 

ኃይል ቴክኖሎጂዎች ስርጭትና ተከላ በማካሄድ ሕብረተሰቡን የ ኤሌክትሪክ ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ የ 614,399 

/የ ዕቅዱ 52 በመቶ/ ቴክኖሎጂዎች ስርጭትና ተከላ ተካሂዶ አገ ልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል፡ ፡  ይህ ክንውን ከ5 ዓመቱ 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ /3,166,5ዐዐ/ አኳያ ሲታይ 19.4 በመቶ ብቻ እንደተከናወነ  ያመለክታል፡ ፡  

በፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂዎች ስርጭትና ተከላ  ረገ ድ ባለፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈጻጸም ዓመታት 

የ ተመዘገ በው አፈጻጸም በ5 ዓመቱ የ ልማት ዕቅድ መጨረሻ ሊደረሰበት ከተጣለው ግብ አኳያ ዝቅተኛ በመሆኑ በቀሪው 

ሁለት የ ዕቅዱ ዘመናት ተጨማሪ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ ይገ ባል፡ ፡  

3.3.6  የ ኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ህግና ደንብ  

በ2005 በጀት ዓመት በኢነ ርጂ ዘርፍ ልማት ለሚሰማሩ 34 ባለሀብቶች የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠትና ለማደስ 

ታቅዶ ለ13 አዲሰ የ ኤሌክትሪክ ኢንቨስትመንት ፈቃድና 11 የ ማደስ በድምሩ ለ24 ባለሀብቶች (70.6 በመቶ) ፍቃድ 

የ መስጠትና የ ማደስ ሥራ ተሰርቷል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ 400 በኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን የሙያ ዘርፍ ለተሰማሩ 

ባለሙያዎች የሙያ ብቃት ማረጋገ ጫ ስርተፊክት ለመስጠት ታቅዶ ለ215 ባለሙያዎች (የ ዕቅዱ 54 በመቶ) የ ኤሌክትሪክ 

ሥራና ኢንስታሌሽን የሙያ ብቃት ማረጋገ ጫ ሰርቲፊኬት እና የ ሥራ ፈቃድ ተሰጥቷል፡ ፡  ይህም በ2004 ከተሰጠው 47 

የሙያ ብቃት ማረጋገ ጫ ሰርቲፊኬት አንጻር የ 168 ብልጫ አለው፡ ፡  

ባላፉት ሶስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ለ96ና  በ5 አመቱ የ ዕቅድ ዘመን ደግሞ ለ173 በኢነ ርጂ 

ዘርፍ ልማት ለሚሰማሩ ባለሀብቶች የ ኢንቨስትመንት ፈቃድ ለመስጠትና ለማደስ ታቅዶ  ለ83 (የ ዕቅዱ 86.4 በመቶ) 

ፈቃድ የ መስጠት፣  የ ማደስና የ ማሻሻል ሥራዎች ተሰርተዋል /22 አዲስ የ ኤሌክትሪክ ኢንቨስትመንት ፈቃድ፣  55 እድሳት 

እና 6 የ ኤሌክትሪክ ፈቃድ ማሻሻል/ ፡ ፡  ይህም አፈጻጸሙን በቅደም ተከተል 84.5 በመቶና 48 በመቶ ነ ው፡ ፡  ከዚህ 

በተጨማሪ ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) ለ900 እና በ5 አመት ለ1,700 በኤሌክትሪክ ኢንስታሌሽን 

የሙያ ዘርፍ ለተሰማሩ ባለሙያዎች የሙያ ብቃት ማረጋገ ጫ ስርተፊኬት ለመስጠት ታቅዶ ለ406 ባለሙያዎች (የ ሶስቱ 

ዓመት ዕቅድ 45 በመቶ እና የ 5 ዓመቱ ዕቅድ 23.9 በመቶ)  የ ኤሌክትሪክ ሥራና ኢንስታሌሽን የሙያ ብቃት 

ማረጋገ ጫ ሰርቲፊኬት እና የ ሥራ ፈቃድ ተሰጥቷል፡ ፡  
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3.3.7  የ ነ ዳጅ ተቋማት ደረጃዎችንና መስፈርቶችን ማስጠበቅ  

በ2005 በጀት ዓመት የ ነ ዳጅ ተቋማት ደረጃውን የ ጠበቀ አገ ልግሎት መስጠታቸውን ከመከታተል አንጻር በ600 ነ ዳጅ 

ማደያዎች ላይ የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራት፣  የ አካባቢ ጥበቃና ደህንነ ት እንዲሁም የ ቴክኒክ ብቃት ሁኔታ ቁጥጥር 

ለማካሄድ ታቅዶ በ751 ተቋማት ላይ/125 በመቶ/ ተከናውኗል፡ ፡  ይህም ከ2004 ከተከናወነ ው 323 ነ ዳጅ ተቋማት 

በ132.5 በመቶ ብልጫ ያሳያል፡ ፡  የ ፔትሮሊየ ም ዳውንስትሪም አዋጅ ዝግጅትን በተመለከተ ከፍትህ ሚ/ር በተሰጡ 

አስተያየ ቶች መሠረት ረቂቅ አዋጁን ተጠናቆ ለማስፀደቅ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ቀርቧል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በኢትዮጵያ 

ደረጃዎች ኤጀንሲ በኩል 237 ለፔትሮሊየ ም ዳውንስትሪም የ ሚያስፈልጉት የ ነ ዳጅና የ ነ ዳጅ ውጤቶች ደረጃዎች እንዲወጡ 

ተደርገ ዋል፡ ፡  ይህም 2004 ከወጡት 107 ደረጃዎች የ 130 ወይም የ 121.5 በመቶ ብልጫ ያሳያል፡ ፡  

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 3 ዓመት  (ከ2ዐዐ3–2005) ለፔትሮሊየ ም ዳውንስትሪም ስራ አስፈላጊ ከሆኑ አዋጅ፣  

ደረጃዎች፣  መስፈርቶች፣  ማንዋሎች 80 በመቶ ያህሉን ዝግጅት ለማጠናቀቅ ታቅዶ የ አዋጅ ዝግጅትን ረቂቅ አዋጁን 

ለማስፀደቅ እንዲቻል ለሚኒስትሮች ምክር ቤት የ ቀረበ ሲሆን በተጨማሪም በኢትዮጵያ ደረጃዎች ኤጀንሲ በኩል 344 

ለፔትሮሊየ ም ዳውንስትሪም የ ሚያስፈልጉት የ ነ ዳጅና የ ነ ዳጅ ውጤቶች ደረጃዎች እንዲወጡ ተደርገ ዋል፡ ፡   

ከዚህ በተጨማሪ ለ1320 በፔትሮልየ ም ዳውስትሪም ሥራዎች ለተሰማሩና ለሚሰማሩ የ ነ ዳጅ ተቋማትና ባለሙያዎች የ ብቃት 

ማረጋገ ጫ ፈቃድ መስጠትና ማደስ ስራ ለማከናወን ታቅዶ አዋጁ ባለመጽደቁ አልተሰራም፡ ፡  ሆኖም አዋጁ እስኪጸድቅና ሥራ 

ላይ እስኪውል ድረስ ፍቃድ የ ማደስ ስራ በንግድ ሚ/ር በኩል በመከናወን ላይ ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል የ ነ ዳጅ ተቋማት 

ደረጃቸውን የ ጠበቀ አገ ልግሎት መስጠታቸውን ከመከታተል አንጻር በ993 ነ ዳጅ ማደያዎች ላይ የ አገ ልግሎት አሰጣጥ 

ጥራት፣  የ አካባቢ ጥበቃና ደህንነ ት እንዲሁም የ ቴክኒክ ብቃት ሁኔታ ቁጥጥር ለማካሄድ ታቅዶ በ1,074 (የ ዕቅዱ108 

በመቶ) ተቋማት ላይ ተከናውኗል፡ ፡   

3.3.8  የ ዘርፉ ዋና ዋና ችግሮች 

እየ ተካሄዱ የ ቆዩ ተቋማዊ የ ለውጥ ሥራዎች እንዳሉ የ ሚታወቅ ቢሆንም የ ኤሌክትሪክ ኢነ ርጂ ልማትና አስተዳደር ተቋማዊ 

ዓቅም አሁንም በሚፈለገ ው ደረጃ ላይ አልደረሰም፡ ፡  በተለይም የ ኤሌክትሪክ አገ ልግሎት ጥራት ጉዳይ በ2005 በጀት 

ፈታኝ ሆኖ ዘልቋል፡ ፡  በዘርፉ የ ሚካሄዱ ፕሮጀክቶች ትላልቅ እንደመሆናቸወው መጠን ከዛ ጋር የ ሚስተካከል የ ፕሮጀክት 

አስተዳደር አቅም በተቋሙም ሆነ  በተቋራጮችና አማካሪዎች አሁንም ገ ና ያልተፈጠር መሆኑ ሌላው ፈታኝ ሁኔታ መሆኑን 

ግንዛቤ ተወስዷል፡ ፡  በዘርፉ የ ተያዙ ግዙፍ የ ልማት ፕሮጀክቶች የ ሚፈልጉትን ከፍተኛ መጠን ያለው ፋይናንስ አሟልቶ 

የ ማቅረብ ጉዳይም ከፍተኛ ጥረት የ ሚጠይቅ መሆኑ ግንዛቤ ተወስዷል፡ ፡  እነ ዚህን ችግሮች ለመፍታት የ ተጀመረውን 

ኩባንያውን መልሶ የ ማደራጀትና ተቋማዊ አቅሙን የ ማሳደግ ተግባር ማፋጠን ይገ ባል፡ ፡  በተመሳሳይ የ ተጀመረውን የ አገ ር 

ውስጥ ቁጠባ የ ማሳደግ፣  የ አገ ር ውስጥ የ ኢንዱስትሪ ምርትና የ ኮንስትራክሽን አቅም የ መገ ንባት እና የ ኤክስፖርት 

ንግድን የ ማስፋፋት ተግባራት በማጠናከር ወደ ላቀ ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ ይገ ባል፡ ፡  

3.4 የ ቴሌኮሙኒኬሽን ዘርፍ 

በሀገ ሪቱ ፈጣን የ ኢኮኖሚ እድገ ት በማምጣት የ ህዝቡን ሁለንተናዊ ተጠቃሚነ ት ለማረጋገ ጥ በሚደረገ ው ሀገ ራዊ እንቅስቃሴ 

የ ቴሌኮሙኒኬሽን ሚና የ ላቀ መሆኑ ይታመናል፡ ፡  ከዚህ አንጻር የ ቴሌኮም አገ ልግሎቱን ከማዳረስና የ ኢኮኖሚ አጋርነ ቱን 

ከማጉላት አንጻር የ ደንበኛውን ፍላጎ ትና እርካታ መሠረት ያደረገ  አገ ልግሎት ለመስጠት ጥረት ሲደረግ ቆይቷል፡ ፡  

በመንግስት የ ተነ ደፈውን የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ እውን ከማድረግ አንጻር በቴሌኮም ሴክተር የ ሚጠበቀውን 

አስተዋፆ ለማበርከት ከመነ ሻው የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዓመት ጀምሮ በተቀመጠለት የ ትኩረት አቅጣጫ መሰረት 

ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ተካሂደዋል፡ ፡  በዚህም መሰረት በ2005 በጀት ዓመት የ ተከናወኑ ተግባራት እና የ ተገ ኙ ውጤቶች 

እንደሚከተለው ቀርቧል፡ ፡  

3.4.1 የ ኢትዮ-ቴሌኮም ብቃትን ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገ ር 

የ ኢትዮጵያ ቴሌኮም በ2003 በጀት ዓመት በአዲስ መልክ ተደራጅቶ አስተዳደሩ ብቃት ላለው የ ውጭ ኩባንያ መተላለፉና 

የ አዲሱን ተቋም አቅም ለመገ ንባት ስትራቴጂ በማዘጋጀት ለሥራ አመራሩና ለሠራተኛው ሥልጠናዎች ሲከናወን መቆየ ቱ 

ይታወሳል፡ ፡  ይሁን እንጂ ላለፉት ሁለት ዓመት ተኩል የ ፍራንስ ቴሌኮም ኢትዮ-ቴሌኮምን የ ማኔጅመንቱን ኮንትራት 

በበላይነ ት ሲመራው ቆይቷል፡ ፡  ይህ የ ማኔጅመንት ኮንትራት ከታህሳስ 2005 አጋማሽ ጀምሮ ተቋርጦ የ ፍራንስ ቴሌኮም 

ሃላፊነ ቱን ለኢትዮጵያውያን የ ማኔጅመንት ቡድን አስረክቧል፡ ፡  በተለይም ከሰኔ አጋማሽ ወዲህ የ ዋና ስራ አስፈጻሚ 
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ኃላፊነ ት በኢትዮጵያዊ ባለሙያ እንዲመራ ተደርጓል፡ ፡  በሌላ መልኩ አሁን ያለውን የ ኔ ትዎርክ አቅም ከመጠቀም ጎ ን 

ለጎ ን የ ቴሌኮም ማስፋፊያ ፕሮግራም ለማከናወን ዝግጅቱ ተጠናቅቋል፡ ፡  ይህ ፕሮጀክት ተግባራዊ ሲሆን አሁን ያለውን 

የ ኔ ትወርክና ተያያዥ የ ሆኑ ሲስተሞች አቅም በከፍተኛ ሁኔታ የ ሚጨምር ሲሆን በዚህም ከፍተኛ ቁጥር ያለው አዳዲስ 

ደንበኛን ከማፍራት በተጨማሪ የ አገ ልግሎትና የ ኔ ትወርክ ጥራት ደረጃውን  የ ሚያሳድግ ይሆናል፡ ፡  

3.4.2  የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ማረጋገ ጥ 

የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ከማረጋገ ጥ አኳያ የ ኔ ክስት ጄኔሬሽን የ ጥሪ ማዕከል በማደራጀት ደንበኞች ወደ ቴሌ 

ማዕከል መሄድ ሳያስፈልጋቸው ባሉበት ሆነ ው የ ተለያዩ አገ ልግሎቶች የ ሚያገ ኙበት ሁኔታ ተመቻችቷል፡ ፡  በ2005 በጀት 

ዓመት በኔትዎርክ ጥራት ላይ ተደጋጋሚ ችግሮች ሲከሰቱ ቆይተዋል፡ ፡  ከነ ዚህ ችግሮች መካከል የ ፋይበር ኦፕቲክ ኬብል 

መቆረጥ፣  የ ኃይል መቆራረጥ የ ትራንስሚሽን ችግር እና የ ተቋሙ ውስጣዊ የ ብቃት ችግሮች በበጀት ዓመቱ በኔትዎርክ 

አገ ልግሎት ጥራት ላይ ከፍተኛ የ ሆነ  አሉታዊ ተጽእኖ ፈጥሯል፡ ፡  እነ ዚህን ችግሮች ለማቃለል ከአጭርና ከረጅም ጊዜ 

አኳያ መፍትሄዎች ተቀምጠዋል፡ ፡  ከረጅም ጊዜ አኳያ የ ቴሌኮም የ ኔ ትዎርክ አቅምን ለማስፋፋት ዝግጅት ተጠናቅቋል፡ ፡  

ከአጭር ጊዜ አኳያ ደግሞ ደንበኞች የ ሚገ ጥሟቸውን የ አገ ልግሎት ጥራት ችግሮች ለመቅረፍ  የ ጥራት ቡድኖች በማቋቋም 

አገ ልግሎትን ለማሻሻል  እየ ተሰራ ይገ ኛል፡ ፡  አሁንም ግን የ ጥራት ችግሩ ሙሉ በሙሉ ባለመፈታቱ የ ተጀመረውን 

የ ኔ ትዎርክ አቅም የ ማስፋፋት ፕሮግራም ማፋጠን ይገ ባል፡ ፡   

3.4.3  የ አገ ልግሎት ተደራሽነ ት 

ዘርፉ ለኢኮኖሚ ዕድገ ትና ማህበራዊ ልማት የ ሚያበረክተውን አስተዋፆ ለማሳደግ በሞባይል ስልክ አገ ልግሎት፣  በመደበኛ 

ስልክ አገ ልግሎት፣  በገ መድ አልባ ስልክ አገ ልግሎት የ ቆዳ ሽፋን፣  ዓለም አቀፍ ሊንክ አቅም በGB/s በማሳደግ ረገ ድ 

አበረታች ውጤት ማስመዝገ ብ ተችሏል (ሠንጠረዥ 26)፡ ፡  በዚህ መሰረት በ2005 በጀት ዓመት መጨረሻ በሁሉም 

የ አገ ልግሎት ዓይነ ቶች የ ደንበኞችን ብዛት በ2004 የ በጀት ዓመት ከነ በረበት 20.73 ሚሊዮን በ2005 ዓ.ም ብቻ 

ተጨማሪ 4 ሚሊዮን ደንበኞችን የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚ በማድረግ በበጀት ዓመቱ መጨረሻ የ ደንበኞች ብዛት ወደ 24.77 

ሚሊዮን የ ደረሰ ሲሆን ይህም ካለፈው ዓመት አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፃ ር የ 19 በመቶ ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  የ ሞባይል 

ደንበኞች ብዛት በ2005 በጀት ዓመት 23.76 ሚሊዮን የ ደረሰ ሲሆን፣  የ መደበኛ ስልክ ደንበኞች ብዛት ደግሞ 

0.79 ሚሊዮን ነ ው፡ ፡  የ ሞባይል አገ ልግሎት ሽፋን 27.6 በመቶ፣  የ መደበኛ ስልክ ጥግግት 0.9 በመቶ ሲሆን 

የ ዳታና ኢንተርኔት ደንበኞች 4.43 ሚሊዮን ደረሷል፡ ፡  የ ደንበኞችን ብዛት ከመጨመር አንጻር ከፍተኛውን ሚና 

የ ተጫወተው የ ሞባይል አገ ልግሎት ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ብቻ 6.5 ሚሊዮን ደንበኞች ማፍራት የ ተቻለ ሲሆን 

ይህም የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መነ ሻ አመት ከነ በረበት የ 6.52 ሚሊዮን ተጨማሪ 17.24 ሚሊዮን 

ደንበኞችን የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚ በማድረግ በበጀት ዓመቱ የ ደንበኞቹን ብዛት ወደ 23.76 ሚሊዮን ማሳደግ ተችሏል፡ ፡  

ይህ አፈጻጸም ከእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መነ ሻ ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር በሶስት እጥፍ ማደጉን ሲያመላክት ከበጀት 

ዓመቱ እቅድ ጋር ደግሞ የ 105 በመቶ አፈጻጸም ያሳያል፡ ፡   

በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ እስከ 2007 በጀት ዓመት ማብቂያ የ ሞባይል አገ ልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞችን ብዛት 

40 ሚሊዮን ለማድረስ የ ታቀደ ሲሆን ይህንን ዕቅድ ለማሳካት በዋናነ ት የ ቴሌኮም ማስፋፊያ ፕሮግራም በመተግበር  

ተጨማሪ 30 ሚሊዮን  የ ሞባይል ደንበኞችን ተጠቃሚ የ ሚያደርግ የ ኔ ትወርክ አቅም ይፈጠራል፡ ፡  በዚህ መሰረት ባለፉት 

ሶስት የ እቅድ ዓመታት መረሃ ግብር የ 59.4 በመቶ ስራ የ ተከናወነ  ሲሆን በቀሪው ሁለት ዓመታት በአማካይ የ 29.7 

ስራ በማከናወን ዕቅዱን ለማሳካት ይቻል ዘንድ አስፈላጊውን ስራ እንደሚሰራ ይጠበቃል፡ ፡  

በአንጻሩ የ መደበኛ ስልክ አገ ልግሎትን ስንመለከት የ ደምበኞች ቁጥር በ2004 ከነ በረበት 0.805 ሚሊዮን ወደ 

0.79 ሚሊዮን የ ወረደ ሲሆን ይህም በበጀት ዓመቱ ከተያዘው ግብ አንጻር 40.52 በመቶ ብቻ ይይዛል፡ ፡  የ መደበኛ 

ቴሌፎን አገ ልግሎት ደንበኞች ቁጥር በበጀት ዓመቱ የ መቀነ ስ አዝማምያ ያሳየ ባቸው ምክንያቶች የ አገ ልግሎቱ ደንበኞች 

ከመደበኛ ስልክ ይልቅ የ ሞባይል አገ ልግሎትን የ መምረጥ ፍላጎ ት መኖር እና በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ የ ቀላል 

ባቡር መስመር ግንባታ ምክንያት ከፍተኛ የ ሆኑ የ መስመር ማዛወር /relocation/ ሥራዎች በመኖራቸው ነ ው፡ ፡  

የ መደበኛ ስልክ አገ ልግሎት ተጠቃሚዎችን ቁጥር በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጨረሻ ዓመት የ 3.05 ሚሊዮን 

ለማድረስ የ ታቀደ ቢሆንም በ2005 በጀት ዓመት መጨረሻ የ ደንበኞችን ቁጥር ወደ 0.79 ማለትም የ አምስት አመቱን 

እቅድ 26 በመቶ ብቻ የ ተከናወነ  ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች ከመደበኛ ስልክ ይልቅ ወደ ሞባይል አገ ልግሎት የ መሳብ 

ባህሪ ስላላቸው የ ዕቅዱን ስኬታማነ ት አስቸጋሪ እንደሚያደርገ ው ይገ መታል፡ ፡  
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የ ኢንትርኔት ደንበኞች ብዛትም በሞባይል ኢንተርኔት (GPRS) ደንበኞች ቁጥር መጨመር ምክንያት ከዕቅድ በላይ 

አፈጻጸም ማሳካት ተችሏል፡ ፡  በዚሁ መሰረት የ ደንበኞች ብዛት በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት የ 0.221 ሚሊዮን 

በ2005 በጀት ዓመት የ 1.12 ሚሊዮን ደንበኞች ተጠቃሚ ለማድረግ ታቅዶ ከእቅድ በላይ የ 4.2 ሚሊዮን ተጨማሪ 

ደንበኞችን በማፍራት በጥቅሉ የ ደንበኛውን ብዛት ወደ 4.43 ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  በ2007 የ ኢንተርኔትና ዳታ 

አገ ልግሎት ደንበኞችን ቁጥር ወደ 3.69 ሚሊዮን ለማድረስ የ ታቀደ ሲሆን በዚህም መሰረት በ2005 በጀት ዓመት 

መጨረሻ የ ደንበኞችን ቁጥር ከዕቅዱ በላይ (4.43 ሚሊዮን) ማድረስ የ ተቻለ ሲሆን ከዚህም ከፍተኛውን ድርሻ 

የ ሚወስደው የ ሞባይል ኢንተርኔት (GPRS) ደንበኞች ብዛት ነ ው፡ ፡    

ሠንጠረዥ 26.  የ ኢትዮ-ቴሌኮም የ 2005 ዕቅድ አፈፃ ጸም 

 
የ አገ ልግሎት አይነ ት 2002 

መነ ሻ 
ዓመት 

የ 2003 የ 2004 የ 2005 የ 2007 
 

የ 2005 ክንውን 
ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

ክንውን ክንውን ዕቅድ ክንውን ግብ ከ2005 
እቅድ 

ከ2007 
ግብ 

የ ሞባይል ደንበኛ (በሚሊዮን) 6.25 10.5 17.26 22.65 23.76 40 104.9 59.4 

የ ሞባይል አገ ልግሎት ሽፋን (በመቶ) 8.7 12.85 20.4 23.1 27.6 45   

የ መደበኛ ስልክ ደንበኛ (በሚሊዮን) 1.0 0.85 0.81 1.95 0.79 3.05 40.52 26 

የ መደበኛ ስልክ ጥግግት ( በመቶ) 1.36 1.03 0.95 2.4 0.9 3.4   

የ ዳታና ኢንተርኔት ደንበኛ (በሚሊዮን) 0.19 0.13 0.22 1.12 4.43 3.69 395.5 120 

የ ሽቦ አልባ ስልክ አገ ልግሎት ሽፋን (በመቶ) 50.0  64 71 73 90   

በ5 ኪ.ሜ ራዲየ ስ የ ቴሌኮም አገ ልግሎት ተጠቃሚ 
የ ሚሆኑ የ ገ ጠር ቀበሌዎች (በመቶ) 

62.14  74 87 84 100   

የ ዓለም ዓቀፍ ሊንክ አቅም (GB/S) 3.26 5.43 6.5 9.68 8.69 20 89.78 43 

ምንጭ፡ -ኢትዮ-ቴሌኮምና የ መገ ናኛና ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር 

በ5 ኪ.ሜ ራዲየ ስ የ ቴሌኮም አገ ልግሎት ተጠቃሚ የ ሚሆኑ የ ገ ጠር ቀበሌዎች በተመለከተ በ2004 በጀት ዓመት 

ከነ በረበት የ 74 በመቶ 10 በመቶ ጭማሪ በማሳየ ት በ2005 በጀት ዓመት ወደ 84 በመቶ ማሳደግ የ ተቻለ ሲሆን 

ይህም ከእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መነ ሻ ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር የ 35 በመቶ እድገ ት አሳይቷል፡ ፡  

በዚህም መሠረት በ2007 መጨረሻ ላይ በሀገ ሪቱ ያሉ ሁሉንም ቀበሌዎች መሰረታዊ የ ቴሌኮም አገ ልግሎት ለማድረስ 

ከተያዘው እቅድ አንጻር 13,506 ቀበሌዎች አገ ልግሎት አግኝተዋል፡ ፡   እስከ 2005 በጀት ዓመት መጨረሻ መሠረታዊ 

የ ቴሌኮም አገ ልግሎት ያገ ኙ 13,506 የ ገ ጠር ቀበሌዎች ከአምስት ዓመቱ ዕቅድ 84 በመቶ ያህል ሲሆን በቀጣዮቹ 

ሁለት አመታት ከ 2,700 በላይ የ ገ ጠር ቀበሌዎችን በማገ ናኘት እቅዱን 100% ለማሳካት ተገ ቢውን ስራ መስራት 

እንደሚገ ባ ይጠበቃል፡ ፡  

የ አለም አቀፍ ግንኙነ ት መስመሮችን ከማስፋፋት አንጻር በአጎ ራባች አገ ሮች በኩል በፋይበር ኦፕቲክስ ከዓለም አቀፍ 

የ ባህር ኬብሎች ጋር እንዲገ ናኝ በማድረግ የ ዓለም አቀፍ ጌትዌይ አቅም የ ማሳደግ ስራ ተሰርቷል፡ ፡  በዚህም 

የ ኢንተርኔት ሊንክ አቅም ወደ 8.68GB/s ሲደርስ በድምጽ ወደ 9793 ሰርክዩት ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  በቀሪዎቹ 

ሁለት ዓመታት የ ዓለም አቀፍ ሊንክ አቅምን በ2005 በጀት ዓመት ካለበት የ 8.686 GB/s (የ እቅዱን 43 በመቶ) 

በአምስት አመቱ ዕቅድ መጨረሻ ዓመት ወደ 20 GB/s የ ማሳደግ ሥራ የ ሚከናወን ይሆናል፡ ፡   

 

3.5 የ መገ ናኛ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ልማት  

3.5.1 የ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂን በስፋት ማዳረስ 

በበጀት አመቱ የ ተቀላጠፈና ኢኮቴን /ICT/ መሠረት ያደረገ  የ መንግስት የ መረጃ ሥርዓትን ለመዘርጋት ትኩረት 

ለተሰጣቸው 13 መ/ቤቶች ማስተር ፕላኑን መሰረት ያደረገ  የ ኔ ትዎርክ ዝርጋታ ተካሂዷል፡ ፡  ይህም ከበጀት ዓመቱ የ 10 

መ/ቤቶች ግብ አንጻር የ 30 በመቶ ብልጫ ያለዉ ሲሆን ካለፈዉ ዓመት አፈጻጸም አንጻር ሲታይ የ 40.6 በመቶ ብልጫ 

ያለዉ ነ ዉ፡ ፡  በዚህም መሰረት እስከ 2005 ዓ.ም ያለዉን አጠቃላይ ክንዉን 45 ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም ከተጣለዉ 

ግብ አን ፃ ር ሲታይ የ 50 በመቶ ብልጫ አለዉ፡ ፡  

በአዲስ አበባ የ ሚገ ነ ባዉ ኢትዮ አይሲቲ መንደር የ ግንባታ ሂደቱ እየ ተካሄደ  ይገ ኛል፡ ፡  በበጀት አመቱ አንድ 

የ ሞባይል ስልክ የ መገ ጣጠሚያ ፋብሪካ የ መስሪያ ቦታ የ ተረከበ ሲሆን ወደ ስራ ለመግባት በቅድመ ዝግጅት ላይ 
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ይገ ኛል፡ ፡  አንድ የ ደቡብ አፍሪካ ድርጅት በአይሲቲ መንደር  የ ግንባታ መስሪያ ቦታ የ ተረከበ ሲሆን ግንባታ ለመጀመር 

በእንቅስቃሴ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  በተመሳሳይ ኢንቨስት ለማድረግ ፍላጎ ት ላሳየ  የ ህንድ ኩባንያ የ መስሪያ ቦታ ለመስጠት 

በቅድመ ዝግጅት ላይ ይገ ኛል፡ ፡   የ ኢትዮ አይሲቲ መንደር ግንባታ ሂደቱ ተጠናቅቆ ወደ ስራ ሲገ ባ በአገ ር አቀፍ እና 

በዓለም አቀፍ እንቅስቃሴ ተወዳዳሪ የ ጥራት ደረጃ እንዲኖረው የ ሚያስችል፣  ኢንቨስትመንትን የ ሚስብና ሰፊ የ ስራ ዕድል 

ለዜጎ ች ይፈጥራል ተብሎ ይታመናል፡ ፡  

3.5.2 ህብረተሰቡን የ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ማድረግ 

በበጀት አመቱ ህብረተሰቡን የ ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን ተጠቃሚ ለማድረግ 10 ህብረተሰቡን የ ሚያገ ለግሉ ማዕከላትን 

ለመገ ንባት ታቅዶ 80 ማዕከላት በመገ ንባት ከዕቅዱ የ 70 ማዕከላት ብልጫ ያለው አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም 

ከበጀት ዓመቱ ግብ አንጻር ከፍተኛ የ አፈጻጸም ብልጫ ያለው ሲሆን ካለፈዉ ዓመት አፈጻጸም አንጻር ሲታይ የ 63 

ማዕከላት ብልጫ አሳይቷል፡ ፡  በዚህም መሰረት  እስከ 2005 ዓ.ም ያለዉን የ እድገ ት እና ትራንፎርሜሽን እቅድ 

አጠቃላይ ክንዉን ወደ 100 ማዕከላት ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በተመሳሳይ 7 በህዝብ የ ሚተዳደሩ የ ኮሙዩኒቲ ሬዲዮ 

ማዕከላትን ለመገ ንባት ታቅዶ 2 ማዕከላትን በመገ ንባት 28.6 በመቶ የ ዕቅድ አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ 

የ ሁለት ማዕከላት ግንባታ የ ተከላ ስራቸው በጋምቤላ እና በቤንሻንጉል ክልል እየ ተከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡  እንዲሁም 

መንግሥትንና ዜጉችን የ ሚያገ ናኙ 60 የ መረጃ አገ ልግሎት መስጫ ጣቢያዎችን ለማቋቋም ታቅዶ 80 ጣቢያዎችን ማቋቋም 

ተችሏል፡ ፡  ይህም ከዕቅዱ የ 33.3 በመቶ ብላጫ ያለው ነ ው፡ ፡  ለህብረተሰቡ የ አገ ልግሎት ክፍያ በተቀናጀ 

መልኩ/Unified billing system/በአንድ ማዕከል/online/ ለመስጠት የ ሚያስችሉ 60 የ ተቀናጁ የ ክፍያ 

አገ ልግሎት ማዕከላትን ለማቋቋም ታቅዶ 3 ማዕከላትን በማቋቋም የ ዕ ቅዱን 5 በመቶ ለማከናወን ተችሏል፡ ፡  በዚህ 

መሰረት በአዲስ አበባ 3 አገ ልግሎቶች በ33 ማዕከላት እየ ተሰጠባቸው ይገ ኛል፡ ፡  

3.5.3  የ ግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት እና ኤክስፖርትን መደገ ፍ 

የ ሀገ ሪቱን የ ግብርና መር ኢንዱስትሪ ልማት እና የ ኤክስፖርት መር ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ስትራተጂ የ ልማት ግቦችን 

ለማስፈፀም የ ሚረዱ በተዘጋጀዉ የ E-service Road Map ጥናት መሰረት በ65 የ መንግሥት መ/ቤቶች ህብረተሰቡን 

ተጠቃሚ የ ሚያደርጉ የ መረጃ አገ ልግሎት ተቋማት ለማልማት ታቅዶ የጨረታ ሂደቱ በመዘግየ ቱ ምክንያት በዲዛይን ደረጃ 

ላይ የ ሚገ ኝ ሲሆን 30 የ ሚያህሉ የ መረጃ ልውውጥ አገ ልግሎቶች (Transactional services) ለማልማት 

ታቅዶ ወደ 80 ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም ከእቅዱ የ 166.7 በመቶ ብልጫ ያለው ሲሆን ካለፈው አመት አፈጻጸም 

የ 8.1 በመቶ ጭማሪ አሳይቷል፡ ፡  

3.5.4 ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን አገ ዝ ማህበራዊ ልማትን ማፋጠን 

ኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን አገ ዝ ማህበራዊ ልማትን ለማፋጠን እና የ ትህምርትና የ ጤና አገ ልግሎት ጥራት አቅርቦት 

አድማስን የ ማስፋት ዕ ገ ዛ ን በተመለከተ በጤናና በትምህርት አገ ልግሎት ለዕቅድ ዓመቱ የ ተጣለው ግብ ሙሉ በሙሉ 

ተከናውኗል፡ ፡  የ ጥራት እና አቅርቦት አገ ልግሎት አድማስን በተመለከተ በበጀት አመቱ 4 የ ለሙ እና የ ተተገ በሩ ጥቅል 

አገ ልግሎቶች ታቅደው ወደ15 ማድረስ የ ተቻለ ሲሆን ይህም የ እቅዱን 250 በመቶ ነ ው፡ ፡  ካለፈው አመት አመት 

አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር 275 በመቶ ጭማሪ ያለው ነ ው፡ ፡  

3.5.5 መልካም አስተዳደርን ለማስፈን የ ህዝብ ተሳትፎ ማጎ ልበት 

መልካም አስተዳደርን እና የ ህዝብ ተሳትፎን በማጎ ልበት ልማትን ለማፋጠን የ ደንበኞች እርካታ እንዲጨምር የ ሚያደርግ 

የ ኔ ትዎርክ አቅም ለመገ ንባት የ ተጣለውን የ 20 በመቶ ግብ ወደ 30 በመቶ ማድረስ የ ተቻለ ሲሆን ይህም ከታቀደው 

የ 10 በመቶ ብልጫ ያለዉ ነ ዉ፡ ፡  

3.5.6 የ ኢንፎርሜሸን ኮሙኒኬሸን ቴክኖሎጂ ልማትን በማፋጠን አገ ር አቀፍ እና አለም አቀፍ ትስስር መፍጠር 

የ ኢንፎርሜሸን ኮሙኒኬሸን ቴክኖሎጂ ልማትን በማፋጠን እንዲሁም በሰፊዉ ለማዳረስ የ አገ ር ዉስጥ የ ልማት ድርጅቶችን 

ከዉጭ አገ ር ICT ድርጅቶች ጋር ፈጠራን በሚያበረታታ መልኩ ጥምረቶችን በመፍጠር ረገ ድ በተጣለዉ ግብ መሰረት 3 

ድርጅቶች ስራ የ ጀመሩ ሲሆን  ክንዉኑም የ እቅዱን  መቶ በመቶ ነ ዉ፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በኢንፎርሜሽ ኮሙንኬሽን 

ቴክኖሎጂ መስክ በሚካሄደዉ ተግባራዊ ምርምር ችግር ፈቺ የ ሆኑና በርካታ የ ምርምር ዉጤቶች ለማፍለቅ የ ሚያስችሉ 3 

ምርምሮችን ማካሄድ ተችሏል፡ ፡  
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3.5.7 የ ሠለጠነ  የ ሰው ኃይል በብዛትና በብቃት ማፍራት 

በገ ፅ ለገ ፅ (class-room) የ ስልጠና ዘዴ ለ400 ሠራተኞች በኢኮቴ /ICT/ የ ተለያዩ ስልጠናዎች ለመስጠት 

ታቅዶ  214 ሠራተኞችን ማሰልጠን ተችሏል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪም በ1ኛ ደረጃ ሁለተኛ ሳይክል ት/ቤቶች (5-8) 

ለ2185 መምህራን እና በ2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች (9-10) ለ2119 መምህራን የ ኢኮቴ የ አሰልጣኞች ስልጠና ለመስጠት 

ታቅዶ መቶ በመቶ ማሳካት ተችሏል፡ ፡   

3.6 የ መጠጥ ውሃና መስኖ ዘርፍ 

በዕቅዱ ዘመን የ መጠጥ ውኃና መስኖ MTƒ ²`õ ዓላማዎች የ ሀገ ሪቱን የ ውኃ ሀብት ዘላቂ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዕድገ ት 

በተቀናጀና ፍትሃዊ በሆነ  መንገ ድ መጠቀምና ማልማት፣  የ መጠጥ ውኃ አገ ራዊ ሽፋንን ማሳደግ፣  በመስኖ ልማት የ ምግብ 

ዋስትናን ማረጋገ ጥ እና ለኢንዱስትሪ የ ጥሬ ዕቃና የ ውጭ ምንዛሪ ግኝት ማሳደግ ሲሆኑ የ ዕቅዱን ዓላማ ተፈፃሚ 

ለማድረግ የ ሚከተሉት ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡   

3.6.1 የ መጠጥ ውኃ አቅርቦት 

በ2005 በጀት ዓመት የ መጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን ግብ በገ ጠር 86 በመቶ፣  በከተማ 97 በመቶ እንዲሁም አጠቃላይ 

የ አገ ሪቱን 87 በመቶ ማድረስ ነ በር፡ ፡  በተጨማሪ የ ውኃ ተቋማት ብልሽት መጠንን ከነ በረበት ወደ 14 በመቶ ዝቅ 

ለማድረግ ታቅዶ ነ በር፡ ፡  ይህንን ግብ ለማሳካት በገ ጠር 25,121 አዲስ የ መጠጥ ውኃ ተቋማት ግንባታና 10,747 

መለስተኛና ከፍተኛ ጥገ ናዎች ተካሂደዋል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በ52 ከተሞች አዲስ የ መጠጥ ውኃ ተቋማት ግንባታ፤  

የ ማስፋፊያና መልሶ ማቋቋም ስራዎች የ ተጠናቀቁ ሲሆን ከ22,737 በላይ የ ገ ጠርና የ 126 ከተሞች የ መጠጥ ውሃ 

ግንባታዎች በሂደት ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  በዚህ መሰረት በ2005 በጀት ዓመት ብቻ በመላ ሀገ ሪቱ አገ ልግሎት በሚሰጡ የ ውኃ 

ተቋማት 9.4 ሚሊዮን የ ገ ጠርና 0.6 ሚሊዮን የ ከተማ በድምሩ 10.0 ሚሊዮን ነ ዋሪዎች የ ንጹሕ መጠጥ ውኃ ተጠቃሚ 

ሆነ ዋል፡ ፡  የ መጠጥ ውኃ ሽፋኑም በአጠቃላይ ሀገ ር ሀቀፍ ደረጃ 68.45፣  በገ ጠር 66.50 እና በከተማ 81.30 

በመቶ ደርሷል (ሠንጠረዥ 27)፡ ፡  
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ሠንጠረዥ 27.  የ 2005 የ መጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን ዕቅድ አፈፃ ጸም በመቶኛ 

 
አመልካች የ 2003 

አፈፃ ጸም 
የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 ዓመት የ 2007 የ አፈፃ ጸም ልዩነ ት 

ዕቅድ ክንውን ግብ ከ2005 
ዕቅድ 

ከ2004 
አፈፃ ጸም 

ከ2007 
ግብ 

ሀገ ራዊ የ መጠጥ ውሀ 

አቅርቦት ሽፋን በመቶኛ 

52.12 58.25 87.0 68.45 98.5 (18.55) 10.2 (30.05) 

የ ገ ጠር የ መጠጥ ውሀ 

አቅርቦት ሽፋን በመቶኛ 

48.85 55.21 86.0 66.50 98.0 (19.50) 11.29 (31.50) 

የ ከተሞች የ መጠጥ ውሀ 

አቅርቦት ሽፋን በመቶኛ 

74.64 78.71 97.0 81.30 100 (15.70) 2.59 (18.70) 

የ ውኃ ተቋማት ብልሽት 

መጠን በመቶኛ 

25.5 24.0 14.0 17.2 10.0 3.2 6.8 (7.2) 

ምንጭ፡ - የ ውኃ፣  የ መስኖ እና ኢነ ርጂ ሚኒስቴር 

የ 2005 ሀገ ራዊ፣  የ ገ ጠር እና የ ከተማ የ መጠጥ ውኃ ሽፋን ከበጀት ዓመቱ ዕቅድ አፈፃ ጸም ሲነ ፃ ጸር በቅደም ተከተል 

የ 18.55፤  የ 19.50 እና የ 15.70 በመቶ ቅናሽ ያሳያል፡ ፡  በጣም ዝቅተኛ አፈፃ ጸም የ ተመዘገ በበት መንስኤ 

ለዕቅዱ መነ ሻ የ ነ በረው መረጃ በተደረገ ው አዲስ ጥናት መሠረት በመቀየ ሩ ነ ው፡ ፡  ለዕቅዱ መነ ሻ ተደርጎ  የ ነ በረው 

የ መጠጥ ውኃ ሽፋን ከፍ ያለ እንደነ በረ አዲሱ ጥናት አረጋግጧል፡ ፡  የ 2005 የ መጠጥ ውኃ ሽፋን አፈፃ ጸም ከ2004 

በጀት ዓመት ሲነ ፃ ጸር የ 10.20 (ሀገ ራዊ)፤  የ 11.29 (የ ገ ጠር) እና የ 2.59 (የ ከተማ) በመቶ ጭማሪ እንዳለው 

መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  የ ተመዘገ በው የ መጠጥ ውኃ ሽፋን አፈፃ ጸም በመንግስት፤  በልማት አጋሮች፤  መንግስታዊ ባልሆኑ 

ድርጅቶችና በህብረተሰቡ የ ተቀናጀ  የ ውኃ ተቋማት ልማት ሥራ ውጤቶችን የ ሚያካትቱ ናቸው፡ ፡  በሌላ በኩል፤  የ 2005 

በጀት ዓመት ሀገ ራዊ የ መጠጥ ውኃ አቅርቦት ሽፋን አፈፃ ጸም ከአምስት ዓመቱ ግብ ሲነ ፃ ጸር 30.05 በመቶ ዝቅ ያለ 

ሆኖ በመገ ኘቱ፤  ከታለመው ግብ ለመድረስ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ርብርብ የ ሚጠይቅ ሆኖ ተገ ኝቷል፡ ፡  

በመሆኑም፤  የ ንፁህ መጠጥ ውኃ ሽፋን ግብን ለማሳካት የ ሚገ ቱ የ ፋይናንስና የ ቴክኒ ክ አቅም ማነ ቆዎችን መቅረፍ 

ያስፈልጋል፡ ፡   

የ ውኃ ተቋማት ብልሽት መጠን በ2004 በጀት ዓመት 25.5 በመቶ ሲሆን በ2005 ደግሞ 17.2 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

በዕቅዱ ዓመት መጨረሻ ሊደረስበት ከታሰበው 7.2 በመቶ አንሶ ቢታይም፤  ከአገ ልግሎት ውጭ የ ሆኑ የ መጠጥ ውኃ ተቋማት 

ብልሽትን በመቀነ ስ በኩል በተጠናቀቀው ዓመት የ ተደረገ ው እንቅስቃሴ አበረታች ሆኖ ይታያል፡ ፡  

3.6.2 የ መስኖ ልማት  

የ መካከለኛና ሰፋፊ የ መስኖ ልማት ዕቅድ በጥናትና ዲዛይን፣  በግንባታ፤  መልሶ ማቋቋምና ማስፋፋት ተለይቶ የ ሚተገ በር 

ነ ው፡ ፡  በዚሁ መሠረት በ2005 በጀት ዓመት በመንግስት፤  በግል ባለሀብቶችና ባለድርሻ አካላት የ 263,645 ሄ/ር 

ጥናትና ዲዛይን እንዲሁም የ 96,650 ሄ/ር የ መካከለኛና ከፍተኛ የ መስኖ ልማት ግንባታ ተከናውኗል፡ ፡  ከነ ዚህ ውስጥ 

11,655 ሄ/ር ግንባታ በግል ባለሃብቶችና ባለድርሻ አካላት የ ተከናወኑ ናቸው፡ ፡  እንደሚታየው የ እነ ዚህ የ መስኖ 

ጥናትና ግንባታ ሥራዎች ዕቅድ አፈፃ ጸም በቅደም ተከተል 197.4 በመቶና 77.6 በመቶ ናቸው፡ ፡  የ መስኖ ልማት 

ጥናትና ዲዛይን ከ2004 ሲነ ፃ ጸር ደግሞ የ 243.8 ከመቶ፤  የ መስኖ ግንባታ አፈፃ ጸም 228.8 በመቶ ብልጫ 

አላቸው፡ ፡  እንደዚሁም፤  በዕቅዱ ሶስት ዓመታት በሃገ ር ዓቀፍ ደረጃ የ 559‚484 ሄ/ር የ ጥናትና ዲዛይን፤  

የ 453‚015 ሄ/ር የ ግንባታ እና የ 4‚570 ሄ/ር የ መልሶ ማቋቋምና ማስፋፊያ ሥራዎችን ለማከናወን ታቅዶ፤  

540520 ሄ/ር (96.6 በመቶ) ጥናትና ዲዛይን፣  170,913 ሄ/ር (37.7 በመቶ) ግንባታ እና 4100 ሄ/ር 

(89.7 በመቶ) ማስፋፊያ ስራዎች ተከናውነ ዋል:: በዚህ መሰረት የ መስኖ ጥናትና ዲዛይን እንዲሁም የ መስኖ መልሶ 

ማቋቋምና ማስፋፊያ ሥራዎች በዕቅዳቸው መሰረት ሲከናወኑ፤  መስኖ ግንባታ በጣም ዝቅተኛ አፈፃ ጸም አስመዝግቧል፡ ፡  

ከዚህ አንፃ ር ሲታይ የ አምስት ዓመቱን የ መስኖ ግንባታ ግብ በወቅቱ ለማሳካት ከፍተኛ ትኩረት የ ሚያሻ ሆኖ 

ተገ ኝቷል፡ ፡   

በተጨማሪም በአለፉት ሶስት ዓመታት በአርሶ አደሮች አነ ስተኛ መስኖ 1.83 ሚሊዮን ሄ/ር መሬት የ ለማ ሲሆን ይህም 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ከተቀመጠው የ 260 ሺህ ሄ/ር ጠቅላላ ግብ አን ፃ ር ከፍተኛ ነ ው (ሠንጠረዥ 

28)፡ ፡  

ሠንጠረዥ 28.  የ 2005 በጀት ዓመት የ መስኖ ልማት ሥራዎች ዕቅድ አፈፃ ጸም በሄክታር 
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ተ.ቁ 
 

የ ሥራ ዓይነ ት 
የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 የ በጀት ዓመት የ 2007 ግብ 
 ዕቅድ ክንውን ክንውን 

በመቶኛ 

1 የ መካከለኛና ከፍተኛ መስኖ 
ልማት ጥናትና ዲዛይን  

178,820 98055 146,951 263,645 179.4 1,208,44

8 

2 የ መካከለኛና ከፍተኛ የ መስኖ 
ልማት ግንባታ  

32,034 42,229 124,624 96,650 77.6 785,583 

3 የ መካከለኛና ከፍተኛ መስኖ 
ልማት መልሶ ማቋቋምና ማስፋፋት  

- - 1,000 4,100 410.0 6,570 

4 አነ ስተኛ መስኖ ልማት 1,064,20

0 

1,460,00

0 

1,660,000 1,830,00

0 

110.2 260,000 

ምንጭ፡ - የ ውኃ፣  የ መስኖ እና ኢነ ርጂ ሚኒስቴር እና የ ግብርና ሚኒስቴር 

3.6.3 የ ከርሰ ምድር፣  ገ ፀ ምድር ውኃ ጥናትና የ ተፋሰስ ልማት 

የ ከርሰ ምድር ውሃ ጥናት፡ - የ ከርሰ ምድር ውኃ ጥናት ግብ የ ካርታ ሽፋንን በዕቅዱ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 3 በመቶ 

በ2007 ወደ 22.7 በመቶ ለማድረስ የ ታቀደ ሲሆን በ2005 የ በጀት ዓመት ሽፋኑን በ3.94 በመቶ ለማሳደግ ታስቦ 

ነ በር፡ ፡  በዚህም መሠረት በበጀት ዓመቱ በተለያዩ አካባቢዎች የ ተከናወኑ ሥራዎች የ ካርታ ሽፋኑን 10.52 በመቶ 

ያደረሱት ሲሆን፤  ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ከርሰ ምደር ውኃ ሽፋን መከናወን ከነ በረበት 69.3 በመቶ ብቻ ሊተገ በር 

ችሏል፡ ፡   በዚህ ሂደት ከታለመው ግብ ላይ ለመድረስ ብዙ ጥረቶችን የ ሚጠይቅ ሆኖ ተገ ኝቷል፡ ፡  

የ ገ ጸ ምድር ውሃ ጥናት፡ - የ ዚህ ክፍል የ አምስት ዓመቱ ግቦች የ ሃይድሮሎጂ መረጃ መሰብሰቢያ ጣቢያዎችን ሽፋን 

ከ85.6 በመቶ ወደ 90 በመቶ ማድረስና በገ ጸ ምድር የ ተሰባሰቡትን የ ሃይድሮሎጂ መረጃዎች ዓለም አቀፍ ደረጃቸውን 

የ ጠበቁ እንዲሆኑ ማድረግ ናቸው፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ሃይድሮሎጂ ጣቢያዎችን በተመረጡ ቦታዎች ማቋቋም፤  

የ ጣቢያዎችን ደረጃ ማሻሻል እንዲሁም  በጣቢያዎች ላይ የ መረጃ ጥራት ቁጥጥር ሥራ ተከናውኗል፡ ፡  በዚህም መሠረት 

የ ሀገ ሪቱ የ ሃይድሮሎጂ መረጃ መሰብሰቢያ ጣቢያዎች ሽፋን  ከ85 በመቶ ወደ 88 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  

የ ተፋሰስ ልማት:- የ ዚህ ተግባር ዋና ዓላማ አዲስ የ ተቋቋሙትን የ ተፋሰስ ባለስልጣን መ/ቤቶች አደረጃጀት ማጠናከር  

እንደዚሁም በተለያዩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሮአዊ ምክንያቶች የ ተጎ ሳቆለ 1,000,000 ሄ/ር መሬት መልሶ እንዲያገ ግም 

በማድረግ የ ግድቦችን፤  ሐይቆችንና ወንዞችን አገ ልግሎት ዘመን ማራዘም ናቸው፡ ፡  በዚህ መሰረት የ ተፋሰስ ባለሥልጣናት 

አደረጃጀት ይበልጥ እንዲጠናከር ተደርጓል፡ ፡  በግድቦች፤  በሐይቆችና ወንዞች የ ሚገ ባውን ውኃ መጠንና ጥራት ለመጠበቅ 

የ ሚካሄደው የ ተራቆቱ አካባቢዎች ልማትን በተመለከተ በ2005 በጀት ዓመት 200,000 ሄ/ር በላይኛው ከሰም፤  ሚሌ-

ዲርማ፤  በጣና ዙሪያ፤  ስምጥ ሸለቆ ሐይቆች፤  በተከዜ ጽራሬና ግልገ ል ጊቤ ንዑስ ተፋሰሶች ታቅዶ ጠቅላላ 176,787 

ሄ/ር መሬት ላይ  የ ተቀናጁ የ ተፋሰስ ሥራዎችን በማከናወን የ ዕቅዱ 88.4 በመቶ ተፈፃሚ ሆኗል፡ ፡  የ ሦስት ዓመታት 

የ ተራቆቱ መሬቶችን መልሶ ማልማት ግብ 600,000 ሄ/ር ቢሆንም ለመንከባከብና ለማልማት የ ተቻለው 423,023 

ሄ/ር ወይም የ እቅዱን 70.5 በመቶ፤  በ2007 ከተጣለው ግብ አንጻር ደግሞ ክንውኑ 42.3 በመቶ ነ ው፡ ፡  አሁን 

ባለው አካሄድ በቀሪዎቹ ሁለት የ ዕቅድ አመታት የ ዘመኑን ግብ ተግባራዊ ለማድረግ ብዙ ጥረት የ ሚጠይቅ ሆኖ 

ተገ ኝቷል፡ ፡  

3.6.4 በውኃና መስኖ ልማት ያጋጠሙ ፈታኝ ሁኔታዎችና የ ተወሰዱ እርምጃዎች 

በዚህ ዘርፍ የ ታዩት ችግሮች በመንግስታዊው መዋቅር በየ ደረጃው የ ሚታየው የ ማስፈጸም አቅም ጉድለት፤  የ አማካሪዎችና 

የ ሥራ ተቋራጮች የ አቅም ማነ ስ፣  በሁሉም አካላት ዘንድ የ ሚታየው የ ፕሮጀክት አስተዳደር ብቃት ማነ ስ፣  የ ውኃ ጉድጓድ 

መቆፈሪያ ማሽን/ሪግ ዕጥረት፣  የ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክቶችን በተለይም የ ከተሞች መጠጥ ውሃ ለማካሄድ የ ሚያስፈልግ 

ፋይናንስ በበቂ መጠን አለመገ ኘት፣  የ ውሃ ተቋማት እንክብካቤና ጥገ ና አቅም አናሳ መሆን፣  እንዲሁም የ ክትትልና 

ግምግማ ስራዎች በወቅቱ በተሟላ መልኩ አለመካሄድ ናቸው፡ ፡  በመጠጥ ወሃ ተቋማት እንክብካቤና አስተዳደር ዙሪያ 

የ ተጠቃሚውን ህብረተሰብ የ አደረጃጀትና የ ማብቃት ሥራ፣  የ ውሃ ጉድጓድ የ መቆፈሪያ ማሽነ ሪዎች በግዥ/በኪራይ እንዲቀርቡ 

ማድረግ፣  የ ዘርፉን የ ማስፈጸም አቅም የ ማጠናከር ስራዎች በፕሮግራም ተይዘው እየ ተካሄዱ ሲሆን፣  ሆኖም በመጠጥ ውኃና 

መስኖ ልማት የ አምስት ዓመቱን ግቦችን ለማሳካት የ መንግሥት፣  የ ህብረተሰቡና የ ግሉን ዘርፍ ሁለንተናዊ አቅም 

በማጠናከር ከእሰካሁኑ የ ላቀ አፈፃ ጸም ማስመዝገ ብ ይጠበቃል፡ ፡  
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3.7 የ መንገ ድ የ ትራንሰፖርት ዘርፍ 

በመንገ ድ ትራንስፖርት የ ህዝብ ትራንስፖርት አቅርቦትንና አገ ልግሎት ማሻሻልን በሚመለከት የ አገ ር አቋራጭ የ ሕዝብ 

ትራንስፖርት አገ ልግሎት አቅርቦትን ለማሻሻል በአንድ አውቶቡስ በዓመት የ ሚሸፈነ ውን ርቀት በ2004 በጀት ዓመት 

ከነ በረበት 76045 ኪ.ሜ ወደ 86704 ኪ.ሜ፣  በዓመት የ ሚጓጓዘውን የ ተሳፋሪ ቁጥር ከ165.24 ሚሊዮን ወደ 

216.39 ሚሊዮን ለማድረስ ታቅዶ ነ በር፡ ፡  አፈጻጸሙ ሲታይ በአንድ አውቶቡስ በአመት የ ሚሸፈነ ውን ርቀት ወደ 

78,645 ኪ.ሜ በማሳደግ  በአመት የ ሚጓጓዘውን  የ ተሳፋሪ መጠን ወደ 232.9 ሚሊዬን ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  

በሠንጠረዥ 29 እንደተገ ለጸው የ ሚጓጓዙ ተሳፋሪዎች ብዛትና በአውቶቡስ በዓመት የ ሚሸፈን ርቀትን በኪ.ሜ. ከ2003 

በጀት ዓመት ጀምሮ ከፍተኛ የ ሆነ  ለውጥ አሳይቷል፡ ፡  

በሌላ በኩል የ አዲስ አበባ ከተማን የ ህዝብ ትራንስፖርት አገ ልግሎት አቅርቦትን ከማሳደግ አኳያ የ ሞተራይዝድ 

ትራንስፖርት ወንበር አቅርቦትን በቀን ከ3,509,406 ወደ 2,675,284 የ ብዙሃን  ትራንስፖርት ድርሻን 29 

በመቶ ለማድረስ እና አገ ልግሎት  ለማግኝት  አማካይ  የ መጠበቂያን  ግዜን ወደ 23 ደቂቃ ዝቅ ለማድረግ በ2005 

በጀት ዓመት በዕቅድ ተይዞ የ ነ በረ ሲሆን አገ ልግሎት ለማግኘት የ መጠበቂያ ጊዜ ወደ 15 ደቂቃ ዝቅ ብሏል3:: ምንም 

እንኳ የ 2005 በጀት ዓመት የ አዲስ አበባ የ የ ቀኑ የ ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ወንበር አቅርቦት መረጃው ባይሟላም 

በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመት የ ነ በረውን አፈጻጸም ብቻ ብናይ የ ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ወንበር አቅርቦት 

በቀን በ2003 ከነ በረበት 2675284 በ2004 ወደ 3509406 (49.1 በመቶ) ጨምሯል፡ ፡  ለዚህ አበረታች 

አፈጻጸም ዋነ ኛ ምክንያት የ ብዙሀን ትራንስፖርት አገ ልግሎት ለመስጠት የ ሚያስችሉ ዘመናዊና ተጨማሪ በርካታ 

ተሳፋሪዎችን መያዝ የ ሚችሉ የ ከተማ አውቶብሶች ሥራ ላይ እንዲውሉ መደረጋቸው ነ ው፡ ፡  በተለይ የ አዲስ አበባ አንበሳ 

የ ከተማ አውቶቡስ አገ ልግሎት ድርጅት ከኢ.ፌ.ዲ.ሪ. የ ብረታ ብረት ኢንጂነ ሪንግ ኮርፖሬሽን ጋር ባደረገ ው ስምምነ ት 

በርካታ የ ከተማ አውቶቡሶችን ገ ዝቶ ከማሰማራቱም በላይ ተጨማሪ የ አገ ልግሎት መዳረሻና የ አገ ልግሎት ሠዓት ተጨምሯል፡ ፡  

እንደዛም ሆነ  የ አዲስ አበባ የ ህዝብ ትራንስፖርት አገ ልግሎት አቅም በፍጥነ ት እያደገ  ከመጣው ፍላጎ ት ጋር ሊመጣጠት 

አልቻለም ይህም የ አዲስ አበባ የ ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ወንበር አቅርቦት በቀን እና የ ብዙሃን ትራንሰፖርት ድርሻ 

በመቶኛ በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረው አፈጻጸም እንደሚበልጥ ይታመናል፡ ፡    

  

                                                             
3
  የ 2005 በጀት ዓመት የ ብዙሃን ትራንስፖርት አቅርቦት ድርሻ በመቶኛ እና በአዲስ አበባ የ ሞተራይዝድ ትራንስፖርት ወንበር 
አቅርቦት በቀን መረጃ ተሟልቶ አልቀረበም፡ ፡  
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ሠንጠረዥ 29.  የ መንገ ድ ትራንስፖርት ንዑስ ዘርፍ የ 2005 ዕቅድ አፈጻጸም 

 

አመላካች 

የ 2003 
ክንውን የ 2004 

ክንውን 

የ 2005 በጀት ዓመት የ 2005 ክንውን ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

ዕቅድ ክንውን 
ከ2005 
ዕቅድ 

ከ2004 
ክንውን 

ከ2007 
ግብ 

የ ተጓጓዙ ተሳፋሪዎች ብዛት 
በሚሊዬን ቁጥር 

148.1 165.24 216.39 232.9 107.6 40.9 72.8 

በአውቶብስ በዓመት የ ሚሸፈን 
ርቀት በኪ.ሜ. 

73,991 76,045 86704 78645 90.8 3.4 78.6 

የ ብዙሃን ትራንስፖርት 
አቅርቦት ድርሻ በመቶኛ 

- 22 29 - - - - 

አገ ልግሎት ለማግኝት አማካይ 
የ መጠበቂያ ጊዜ በደቂቃ  

- 15 23 15 51.7 0.0 100 

በአ.አ. የ ሞተራይዝድ 
ትራንስፖርት ወንበር 
አቅርቦት በቀን 

2,354,0

33 

3,509,4

06 

2,675,2

84 
- - - - 

በየ 10,000 ተሽከርካሪ 
የ ሚደርስ የ ሞት አደጋ 
በቁጥር) 

72 - 36 72 (36) - (45) 

ምንጭ- የ ትራንስፖርት ሚኒስቴር 

በ2005 በጀት ዓመት በየ 10,000 ተሽከርካሪ የ ሚደርሰውን የ ሞት አደጋ ወደ 36 ዝቅ ለማድረግ ግብ ተይዞ 

አፈጻጸሙ 72 ሆኗል፡ ፡  ለዚህ አሳሳቢ አፈጻጸም እንደዋነ ኛ ምክንያት የ ሚጠቀሰው የ አሽከርካሪዎች የ ብቃት ማነ ስና 

በማሰልጠኛ ተቋማት ላይ የ ሚታይ የ አስተዳደር ጉድለት ሲሆን በቀጣይ በዘርፉ የ ሚታዩ ብልሹ አሰራሮችን በመቅረፍ 

በቀሩት የ ዕቅድ ዓመታት የ ተያዘውን ግብ ለማሳካት ከፍተኛ ርብርብ እንደሚጠይቅ ያመላክታል፡ ፡   

3.8 የ ኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገ ልግሎት ዘርፍ 

በሀገ ሪቱ የ ተጀመረው ፈጣን ልማት ለማስቀጠልና በየ ጊዜው ዕድገ ት እያሳየ  ያለውን የ ገ ቢና ወጪ ንግድ ለማሳለጥ 

የ ትራንዚት ጊዜና ወጪ መቀነ ስ የ ሚችል የ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገ ልግሎት እንዲሁም የ መልቲ-ሞዳል 

ትራንስፖርት አገ ልግሎትን በተሟላ መልኩ መተግበር ጠቀሜታ ከፍተኛ ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም ብቃት ያለውና በዓለም አቀፍ 

ደረጃ ተወዳዳሪ የ ሆነ ፣  አስተማማኝ፣  ወጪ ቆጣቢና ተደራሽ አገ ልግሎት መስጠትን ለገ ቢና ወጪ ንግድ ማነ ቆ የ ሆኑትን 

ማስወገ ድ በ2005 በጀት ዓመቱ ትኩረት የ ተሰጣቸው ዋና ዋና ጉዳዮች ነ በሩ፡ ፡   

የ መልቲ-ሞዳል አገ ልግሎት አፈጻጸም፡ - የ መልቲሞዳል ትራንስፖርት ስርዓት መተግበር ከተጀመረበት ከ2004 በጀት ዓመት 

ጀምሮ በወደብ ላይ የ ኮንቴነ ር ቆይታ ጊዜ አገ ሪቱን ለአላስፈላጊ ወጪ ይዳርግ ስለነ በር በመልቲሞዳል ትራንስፖርት 

ስርዓት መገ ልገ ል በአገ ሪቱ የ ቆይታ ጊዜ እንዲያጥር ከፍተኛ ጥረት ሲደረግ ቆይቷል፡ ፡  በዚህም መሠረት በበጀት ዓመቱ 

መጀመሪያ ላይ ከጅቡቲ ወደብ ጭነ ት ለማንሳት 45 ቀን ይፈጅ የ ነ በረው በበጀት ዓመት መጨረሻ ወደ 5 ቀን ዝቅ 

በማድረግ ከፍተኛ አፈፃ ፀም አስመዝግቧል፡ ፡  እንዲሁም በመልቲሞዳል ትራንስፖርት የ ሚጓጓዘው የ ገ ቢ ኮንቴይነ ር ጭነ ት 

መጠን በ2007 በጀት ዓመት መጨረሻ ወደ 80 በመቶ ከፍ ለማድረግ የ ታቀደ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት መጨረሻ 

57.5 በመቶ ማድረስ ተችሏል (ሠንጠረዥ 30)፡ ፡  በሌላ በኩል አንድ የ ጭነ ት ተሽከርካሪ በዓመት በአማካይ 

የ ሚሸፍነ ው ርቀት በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት 75567 ኪ.ሜ በ2005 ወደ 102,034 ኪ.ሜ ለማሳደግ ታቅዶ 

97,941 ኪ.ሜ. አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  
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ሠንጠረዥ 30.  የ መልቲሞዳል አገ ልግሎት ንዑስ ዘርፍ የ 2005 በጀት ዓመት አፈፃ ፀም 

 
የ ካርጎ  አይነ ት(አመላካች) የ 2003 

ክንውን 
የ 2004 
ክንውን 

የ 2005  የ 2005 ክንውን ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

እቅድ ክንውን ከ2005 ዕቅድ ከ2004 ክንውን 

በመልቲ-ሞዳል ትራንስፖርት 
የ ሚጓ/አጠ/የ ገ ቢ/ጭ/መጠን በመቶኛ 

14 21 80 57.5 71.9 63.5 

ኮንቴነ ር (በTEU) 12,21

6 

27,08

4 

93,668 67,38

9 

71.9 59.8 

ተሸከርካሪ (Vehicles) በቁጥር 264 4,422 7,223 3,931 54.4 (12.5) 

ብሬክ በልክ (በቶን) 200 69,89

2 

- - - - 

አንድ የ ጭነ ት ተሽከርካሪ በዓመት በአማካይ 
የ ሚሸፍነ ው ርቀት በኪ.ሜ 

77,51

5 
75567 102,034 

97,94

1 

96.0 22.8 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገ ልግሎት ድርጅት 

የ ደረቅ ወደብ አገ ልግሎት አፈጻጸም፡ - በአገ ሪቱ መልቲሞዳል ትራንስፖርት ስርዓት በተሟላ መልኩ በመተግበር የ ገ ቢና 

ወጪ ዕቃዎች ትራንዚት ወጪና ጊዜ ማሳጠር ከሚያስችሉ መንገ ዶች መካከል ዋነ ኛው የ ዕቃዎቹ መዳረሻና ማደራጃ የ ሆኑ 

ቦታዎችና ደረቅ ወደቦችን አቅም ማሳደግና የ ማስተናገ ድ አቅማቸውን ማጠናከር ነ ው፡ ፡  ከ2003-2005 በጀት ዓመት 

በደረቅ ወደብ ለ91,315 TEU ኮንቴነ ሮች (ሠንጠረዝ 32) አገ ልግሎት መስጠት የ ተቻለ ሲሆን በመልቲሞዳል ስርዓት 

ተጓጉዘው ወደ ሀገ ር ውስጥ ከገ ቡት 106,689 TEU (ሠንጠረዥ 31) የ ተጫኑ ኮንቴነ ሮች ውስጥ 86 በመቶ በደረቅ 

ወደቦች ማስተናገ ድ ተችሏል፡ ፡  ይህም በ2005 በጀት ዓመት ይደርሳል ተብሎ ከተጠበቀው 100 የ ማስተናገ ድ አቅም 90 

በመቶ ኮንቴነ ሮች በደረቅ ወደቦች ውስጥ ማስተናገ ድ ተችሏል፡ ፡  እቅዱን ሙሉ ለሙሉ ማሳካት ያልተቻለው በገ ቢዎችና 

ጉምሩክ ባለስልጣን ኢኮኖሚክ ኦፕሬተርስ በሚል ዕውቅና ለተሰጣቸው ባለሀብቶች ወደ ደረቅ ወደብ ሳያስገ ቡ ወደራሳቸው 

ቦንድድ ዌርሀውስ እንዲወስዱ በመፈቀዱ ነ ው፡ ፡  

የ ደረቅ ወደብ የ ማስተናገ ድ አቅም በ2003 በጀት ዓመት ከነ በረበት 7 በመቶ  በ2004 ወደ 14 በመቶ ከፍ ማድረግ 

የ ተቻለ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት የ 50 በመቶ አፈፃ ጸም ተመዝግቧል፡ ፡  እንዲሁም በደረቅ ወደብ የ ሚስተናገ ዱ 

እቃዎችን መጠን ለማሳደግ በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት 15 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ከታቀደው 95 በመቶ 

የ እቅዱን 90 በመቶ በመፈጸም ወደ 86 ደርሷል፡ ፡  ሌሎች ደረቅ ወደቦችን ከማልማት አንጻር በ2005 በጀት ዓመት 

በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት በገ ላን ቀበሌ ኮንቴነ ር ማከማቻ የ ተገ ነ ባ ሲሆን በመቀሌ፣  በሰመራ፣  በድሬደዋና በኮምቦልቻ 

የ ኮንቴነ ር የ መያዝ አቅማቸውን የ ማጎ ልበት ስራ ተከናውኗል፡ ፡  በተጨማሪም እቃዎችን ለመጫንና ለማራገ ፍ ብሎም ከቦታ 

ቦታ ለማንቀሳቀስ እገ ዛ የ ሚያደርጉ መሳሪያዎች ግዢ ተፈጽሞ ስራ ላይ ውለዋል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ተርሚናል አቅም 

በ2004 በጀት ዓመት መጨረሻ ከነ በረው 5600 TEU ወደ 14582 TEU ማሳደግ ተችሏል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 31.  የ ደረቅ ጫኝ መርከቦች የ መጫን አቅም 
 

የ አገ ልግሎት ዓይነ ት የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 ንፅ ፅ ር በመቶኛ የ 2003-2005 
ድምር ዕቅድ አፈፃ ጸም ከ2005 ዕቅድ ከ2004 ክንውን 

በደረቅ ወደብ የ ተስተናገ ደ ገ ቢ ዕቃ        

 ኮንቴነ ር 10,886 19,630 89,10

1 

60,799 68.2 309.7 91315 

 ተሸከርካሪ 526 2788 9,286 3840 41.4 137.7 7154 

በመልቲሞዳል ከተጓጓዘው ገ ቢ ዕቃ በደረቅ 
ወደብ የ ተስተናገ ደው ድርሻ 

  100 86 86 86.0  

 ኮንቴነ ር 89 72 100 90 -10 +18  

 ተሸከርካሪ 199 63 100 98 -2 +35  

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገ ልግሎት ድርጅት 

በአንጻሩ የ ወጪ ዕቃዎችን በተመለከተ በ2005  በጀት ዓመት ከሀገ ር ከሚወጡ እቃዎች ውስጥ 30 በመቶ የ ደረቅ 

ወደብ አገ ልግሎት መስጠት በዕቅድ የ ተያዘ ቢሆንም የ ወጪ ዕቃ ላኪዎች በአብዛኛው ዕቃ ለማሸግና ለመላክ የ ሚጠቀሙት 

የ ራሳቸውን መጋዘኖች በመሆኑ በበጀት ዓመቱ የ ተሰጠ አገ ልግሎት የ ለም፡ ፡  ይሁንና በወጪ ንግድ የ ተሰማሩ ባለሃብቶች 

ለመደገ ፍ በባህር የ ማጓጓዝ ታሪፍ ከመቀነ ስ ባሻገ ር የ ተለያዩ የ ሚበላሹ ጭነ ቶችን ማጓጓዝ የ ሚችል መኪኖች በማዘጋጀት፣  

ለኤክስፖርት ዕቃ በቂ ኮንቴነ ር በደረቅ ወደቦች እንዲገ ኝ በማድረግና በውጭ ንግድ ላይ ለተሰማሩ ባለሃብቶች 

በሚያስመጡት ዕቃዎች ላይ የ ባሕር ማጓጓዣ ቅናሽ በመተግበር ላይ ቢሆኑም በቀጣይ በዕቅዱ ዘመን ተጠናክረው እንዲቀጥሉ 

ይደረጋል፡ ፡  
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በተመሳሳይም የ ንግድ መርከቦች የ ጭነ ት የ ማንሳት አቅም ለማሳደግ በዕድገ ትና ትራንስፎረሜሽን እቅድ እንደ አንድ ግብ 

ተጥሏል፡ ፡  በእቅዱ መነ ሻ በ2002 በጀት ዓመት ድርጅቱ የ ነ በሩት መርከቦች ዘጠኝ ሲሆን የ መጫን አቅማቸው 5,676 

ኮንቴነ ሮች መሸከም የ ሚችሉ ነ በር፡ ፡  ሆኖም ድርጅቱ የ መርከብ የ መሸከም አቅም ለማሳደግ የ ረጅም እቅድ በመያዝ 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ዘጠኝ መርከቦችን ለማስገ ንባት እየ ተንቀሳቀስ ሲሆን እስካሁንም አምስት 

መርከቦች ተጠናቀው በ2005 በጀት ዓመት ወደ ሥራ ተሠማርተዋል፡ ፡  እንዲሁም ለረጅም ዘመናት ሲያገ ለግሉ የ ቆዩ ሁለት 

መርከቦች በበጀት ዓመቱ እንዲወገ ዱ ተደርጓል፡ ፡  በመሆኑም በበጀት ዓመቱ ማጠናቀቂያ ላይ የ ተሸጡትን ሳይጨምር 11 

ሁለገ ብ ደረቅ ዕቃ መሸከም የ ሚችሉ መርከቦች ያሉ ሲሆን የ መሸከም አቅም 13,119 TEU ኮንቴነ ር ደርሷል፡ ፡  ይህም 

መርከቦች የ ኮንቴነ ር የ መሸከም አቅም 131 በመቶ ያደገ  ሲሆን ከአገ ሪቱ ገ ቢ ዕቃዎች ድርሻ 16 በመቶ ወርዶ 

የ ነ በረው ወደ 19 በመቶ ያደገ  ሲሆን በዕቅዱ መጨረሻ 47 በመቶ ይደርሳል ተብሎ ይጠበቃል፡ ፡  በተጨማሪም የ ሀገ ሪቱን 

የ ነ ዳጅ ፍላጎ ት ለማርካት በበጀት ዓመቱ ሁለት አዳዲስ ነ ዳጅ ጫኝ መርከቦች ግንባታቸው ተጠናቀዋል፣  ይህም 68 በመቶ 

የ ሚሆነ ውን የ አገ ሪቱን የ ነ ዳጅ ፍላጎ ት የ መሸፈን አቅም እንደተፈጠረ ያሳያል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 32.  የ ደረቅ ጫኝ መርከቦች የ መጫን አቅም 

 
የ መርከብ ጭነ ት የ ማንሳት አቅም 2003 2004 2005  ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

ዕቅድ አፈጻጸም ከ2005 ዕቅድ ከ2004 ክንውን 

የ መርከቦች ኮንቴነ ር የ መጫን አቅም 5676 5420 13,11

9 

13119 100 142.0 

የ ተጓጓዘ ዕቃ በሚሊዮን ቶን 0.32 0.48 2.5 0.58 23.2 20.8 

የ ገ ቢ ዕቃ በሚሊዮን ቶን 1.74 3.06 - 3.02 - -1.3 

የ ኪራይ መርከቦች ከተጓጓዘው ዕቃ የ ሀገ ር 
ውስጥ መርከቦች ያላቸው ድርሻ 

18 16 21 19 90.5 18.8 

ምንጭ፡ - የ ኢትዮጵያ ባሕር ትራንስፖርትና ሎጅስቲክስ አገ ልግሎት ድርጅት 

ያጋጠሙ ችግሮች፡ - የ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገ ልግሎቱ በኢንፎርሜሽንና ኮሚኒኬሽን ቴክኖሎጂ አሠራር 

የ ተደገ ፈ ባለመሆኑ አገ ልግሎት አሰጣጡ ፈጣንና ቀልጣፋ አለመሆን፣  በ20 ፊት ኮንቴነ ር የ ሚመጡ ዕቃዎች ከተፈቀደው 

ክብደት በላይ በመጫናቸው አዋሽ ኬላ ላይ በቁጥጥር ምክንያት ለብዙ ምክንያት የ ሚቆዩ የ ሚሆኑ መሆናቸው፤  የ ደረቅ 

ወደቦች በተለይም የ ሞጆ ደረቅ ወደብ አገ ልግሎት ደምበኞች በወቅቱ ዕቃቸውን አለማንሳት፣  እንዲሁም በሁሉም ወደቦች 

የ ገ ቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣን የ ተፋጠነ  የ ፍተሻ አገ ልግሎት መስጠት አለመቻል እና የ ባህረኞች ፍልሰት በበጀት ዓመቱ 

ካጋጠሙ ችግሮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  ሆኖም የ ድርጅቱን አገ ልግሎት አሰጣጥ ቅልጥፍናና ውጤታማነ ት ለማሻሻል፤  

ከመርከቦች የ ሚራገ ፉ ጭነ ቶችን ዓይነ ትና መጠን ያገ ናዘበ የ ስቲቨዶሪንግና ሾርሃንዲሊንግ መሣሪያዎች፤  ማሽነ ሪዎችና 

ጊርስ፣  የ ገ ቢና ወጪ ዕቃዎችን ለመጫንና ለማራገ ፍ፣  ከቦታ ወደ ቦታ ለመዘዋወር  እንዲሁም የ ሚያስፈልጉ 

ተሽከርካሪዎች፣  ማሽነ ሪዋችን በግዥ ማሟላት በበጀት ዓመቱ የ ተወሰዱ እርምጃዎችና በ2006 በጀት ዓመት ሊከናወኑ 

ከታቀዱት ፕሮጀክቶች ዋነ ኞቹ ናቸው፡ ፡  

3.9 የ አየ ር ትራንስፖርት አገ ልግሎት ዘርፍ 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕ ቅድ የ አቪዬሽን ዘርፍ ትኩረት የ አየ ር ትራንስፖርት ጥራት እና አገ ልግሎት ማስፋፋት ላይ 

ሲሆን፣  ይህንንም ተግባራዊ ለማድረግ የ አየ ር ትራንስፖርት ኦፕሬሽን አቅም ማሳደግ፣  ገ በያ ማስፋፋት እና በአለም 

አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት እንዲሟሉ የ ሚጠበቁ የ ሴፍቲና ሴኩሪቲ ጉድለቶች ማሟላት ይጠበቃል። በዚህም መሰረት  

በ2004 በጀት ዓመት በአየ ር ትራንስፖርት ኦፕሬሽን ረገ ድ የ መንገ ደኛ መቀመጫ አቅርቦት መጠን 28 ቢሊዬን መቀመጫ 

በኪ.ሜ፣  የ ጭነ ት አቅርቦት መጠን 5.3 ቢሊዬን ቶን በኪ.ሜ፣  የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ የ መቀመጫ 

አቅርቦት 25.755 ቢሊዮን መቀመጫ በኪ.ሜ እና የ ጭነ ት አቅርቦት 5.224 ቢሊዮን ቶን በኪ.ሜ ሊሆን ችሏል፡ ፡  

የ አየ ር መንገ ዱ የ መንገ ደኞችም ሆነ  የ ጭነ ት አቅርቦት ከዕቅዱ አንጻር ሲታይ መጠነ ኛ ቅናሽ ያሳየ  ሲሆን፣  ለዚህም 

ከጭነ ት ጋር በተያያዘ በዕቅዱ መሠረት መከፈት የ ነ በረባቸው ከአዲስ አበባ- ካይሮ-ቤይሩት እንዲሁም ከአዲስ አበባ- 

ካይሮ-ሞስኮ አዳዲስ የ በረራ መስመሮች አለመከፈታቸው፣  በእቅድ ተይዘው በነ በሩ አዳዲስ ጣቢያዎች የ በረራ ፈቃድ 

አለመገ ኘቱ በዋናነ ት የ ሚጠቀሱ ምክንያቶች ናቸው፡ ፡  

 

በገ በያ ማስፋፋቱ በኩል በ2005 በጀት ዓመት የ ዓለም አቀፍ የ በረራ ጣቢያዎችን ብዛት ወደ 68 መዳረሻዎች፤  የ ሃ ገ ር 

ውስጥ የ በረራ ጣቢያዎችን ብዛት ወደ 20 መዳረሻዎች ከፍ ለማድረግ  ታቅዶ የ ነ በረ ሲሆን አፈጻጸሙ ሲታይ የ ዓለም 

አቀፍ የ በረራ ጣቢያዎች ብዛት ወደ 73 መዳረሻዎች ማሳደግ ሲቻል አዲስ የ ተከፈተ የ ሃ ገ ር ውስጥ የ በረራዎች መዳረሻ 

ግን በበጀት ዓመቱ የ ለም፡ ፡  ከዚህ ጎ ን ለጎ ን የ አውሮፕላን መነ ሻና ማረፊያ ጊዜን በ2004 በጀት ዓመት የ ነ በረውን 

15 ደቂቃ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 10 ደቂቃ ዝቅ ለማድረግ ታቅዶ አፈጻጸሙ ሲታይ ወደ 3 ደቂቃ ዝቅ ማድረግ 
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ተችሏል፡ ፡  የ ግል የ አየ ር ትራንስፖርት ኦፕሬተሮችን ቁጥር ወደ 30 ለማድረስ ታቅዶ በበጀት ዓመቱ 13 ኦፕሬተሮች 

ብቻ ተመዝግበዋል፡ ፡   

 

ሠንጠረዥ 33.  የ አየ ር ትራንስፖርት አገ ልግሎት (አቪዬሽን) የ 2005 ዕቅድ አፈፃ ጸም 

 
አመልካች የ 2003 

ክንውን 

የ 2004 

ክንውን 

የ 2005 በጀት ዓመት የ 2007 የ 2005 ክንውን ንፅ ፅ ር በመቶኛ 

ዕቅድ ክንውን ግብ ከ2005 ዕቅድ ከ2004 አፈፃ ጸም 

የ መንገ ደኛ መቀመጫ አቅርቦት በቢሊዩን ኪሜ. 18.3 22.1 32 25.8 37 80.6 116.7 

የ ጭነ ት አቅርቦት በቢሊዮን ቶን በኪሜ. 3.9 4.6 6.289 5.224 
311.0

0 
83 113.6 

አለም አቀፍ የ በረራ ጣቢያዎች ብዛት በቁጥር 63 66 68 73 77 107.4 110.6 

የ ሃ ገ ር ውስጥ የ በረራ ጣቢያዎች ብዛት በቁጥር 17 17 20 17 26 85 100 

በአለም አቀፉ ሲቪል አቪዬሽን ድርጅት እንዲሟሉ 

የ ሚጠበቁ የ ሴፍቲና ሴኩሪቲ ጉለቶች የ ተሟሉበት ደረጃ 

መጣኔ በመቶኛ 

87 87 85 87 90   

የ አውሮፕላን ማረፊያ እና መነ ሻ ጊዜ (በደቂቃ) 15 5 10 3 130 130 130 

ፈቃድ የ ወሰዱ የ ግል የ አየ ር ትራንስፖርት ኦፕሬተሮች 

ብዛት (በቁጥር) 
 29 30 13 

35 
43.3 44.8 

በየ  10000 በረራ የ ሚደርሱ የ አውሮፕላን 

አደጋዎችና አጋጣሚዎች በቁጥር 
21 24 15 3 

10 120 - 

ምንጭ፡ - የ ትራንስፖርት ሚኒስቴር 

3.10  የ ኮንስትራክሽንና ከተማ ልማት ዘርፍ 

የ ከተማ ልማት የ ትኩረት አቅጣጫዎች ድህነ ትንና ስራ አጥነ ትን መቀነ ስ፣  ከተማን ከገ ጠር እንዲሁም ከተሞች እርስ 

በርሳቸው እንዲመጋገ ቡና ትስስር እንዲኖራቸው ማድረግ፣  ህዝቡን በልማትና በመልካም አስተዳደር ስራ በሰፊው ማሳተፍ፣  

ከልማታዊ ባለሃብት ጋር ጠንካራ አጋርነ ት መፍጠርና ያልተማከለ አስተዳደርን በመዘርጋት ከተሞች ራሳቸውን የ ማስተዳደር 

ሰፊ ነ ጻነ ትና ስልጣን እንዲኖራቸው ማስቻል ናቸው፡ ፡   

የ ቤት ልማትን በተመለከተ ወጪ ቆጣቢና ከነ ዋሪው ህብረተሰብ የ መክፈል አቅምና የ መግዛት ፍላጎ ት ጋር የ ሚመጣጠኑ 

ቤቶችን በመገ ንባት ዝቅተኛና መካከለኛ ገ ቢ ያላቸውን የ ህብረተሰብ ክፍሎች የ ቤት ባለቤት እንዲሆኑና የ ቤቶች ግንባታው 

አካባቢዎችን የ ሚያድስና ከተማን የ ሚያሻሽል እንዲሆን ማድረግ ትኩረት የ ሚሰጣቸው ናቸው፡ ፡  የ ከተማ መሰረተ ልማትን 

በተመለከተ የ ከተማ አስተዳደሮች የ መሰረተ ልማት አቅርቦት የ ማቀድ፣  የ ማቅረብና የ ማስተዳደር አቅም ማሳደግ፣  መሰረተ 

ልማት የ ማስፋፋት ስራ በመንግስት፣  በባለሃብቱና በህዝብ ቅንጅት እንዲፈጸም ማድረግና በከተሞች የ ሚገ ነ ቡ የ መሰረተ 

ልማት ፕሮጀክቶች ሰፊ የ ስራ እድልና አነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞችን በሚፈጥር መልኩ ተፈጻሚ እንዲሆኑ የ ማድረግ ትኩረት 

ይሰጣል፡ ፡   

በተጨማሪም የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ በተሟላ የ ሪጉላቶሪና የ አቅም ግንባታ ስርዓት የሚመራ፣  የ ሰው ኃይልን በብዛት 

የ ሚጠቀም ልማታዊ፣  ጤናማ ውድድር የ ሰፈነ በትና የ ሀገ ር ውስጥ የ ግሉ ዘርፍ ከፍተኛ ሚና የ ሚጫወትበት፣  ከሙስናና 

ከስነ ምግባር ግድፈት የ ጸዳ፣  ለአነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞች ቅድሚያ ትኩረትና ሁለንተናዊ ድጋፍ የ ሚሰጥ፣  የ ሴቶችን 

ተሳትፎና ተጠቃሚነ ት የ ሚያረጋግጥና የ ኮንስትራክሽን ዲዛይን አካል ጉዳተኞችን ያገ ናዘበ እንዲሆን ትኩረት ከሚሰጣቸው 

ጉዳዮች ውስጥ ዋነ ኞቹ ናቸው፡ ፡   

3.10.1 የ ተቀናጀ ቤቶች ልማት ኘሮግራምን በተመለከተ 

 

የ ተቀናጀ የ ቤቶች ልማት ኘሮግራምን በመተግበር በከተሞች የ ሚታየውን የ መኖሪያ ቤት እጥረት እንዲቃለል  እና ሰፊ 

የ ሥራ ዕድል እንዲፈጠር ማድረግ ባለፉት ሶስት ዓመታት ትኩረት ተሰጥቷቸው በመከናወን ላይ ከሚገ ኙ ተግባራት መካከል 

ዋነ ኞቹ ነ በሩ፡ ፡  በዚሁ መሰረት በቤቶች ልማት ፕሮግራም አማካኝነ ት ቀደም ሲል ግንባታቸው ተጀምሮ እየ ተከናወነ  

ያሉትን ቤቶች ሳይጨምር በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2005 በጀት ዓመት 30 ሺህ አዳዲስ ቤቶች ለመገ ንባት 

ታቅዶ 33,120 (110.4 በመቶ) ቤቶች ግንባታ በመካሄድ ላይ የ ሚገ ኝ ሲሆን ከነ ዚህም ውስጥ የ 23,503 ቤቶች 

ግንባታ አፈጻጸማቸው 29.60 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያ ሶስት ዓመታት በድምሩ 

95 ሺህ ቤቶች ግንባታቸው ተጀምሮ እየ ተከናወነ ና ያለቁትን ቤቶች ለተጠቃሚዎች የ ማስተላለፍ ስራዎች የ ተሰሩ ሲሆን 

የ ግቡ የ ሶስት ዓመታት አፈጻጸም ከአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር ሲነ ጻጸር በግንባታ ሂደት ላይ 

ያሉ ቤቶችን ጨምሮ 105.6 በመቶ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  ቀደም ሲል በቤቶች ልማት ፕሮግራም አማካኝነ ት በክልሎች 

የ ተጀመሩትን ቤቶች ሙሉ በሙሉ በማጠናቀቅ ለተጠቃሚዎች የ ማስተላለፍ እንዲሁም በክልሎችና በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች 

ከተገ ነ ቡና ሊተላለፉ ከሚገ ባቸው 30,000 ቤቶች ውስጥ 24,068 (80 በመቶ) ቤቶች ለተጠቃሚዎች የ ተላለፉ ሲሆን 
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ከዚህ ውስጥ 6,262 (26 በመቶ) የ ሴቶች ድርሻ ነ ው፡ ፡  በአዲስ አበባ ከተማ ያረጁና የ ተጎ ሳቆሉ አካባቢዎችን 

ገ ጽታ ባለፉት ሶስት ዓመት ከነ በረበት 60 በመቶ ወደ 42 በመቶ ለመቀነ ስ ታቅዶ በተሰራው ሥራ የ ተጎ ሳቆሉ ቦታዎችን 

ወደ 45 በመቶ ለመቀነ ስ የ ተቻለ ሲሆን ይህ አፈፃ ጸም የ ተጎ ሳቆሉ ቦታዎችን 15 በመቶ ለመቀነ ስ የ ተቻለ መሆኑን 

ያሳያል፡ ፡  

በቤት ልማትና ትስስር ባላቸው ፕሮጀክቶች በሚሳተፉ 1,000 ጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞች፣  ሥራ ተቋራጮች፣  

አማካሪዎች እና የ ፕሮጀክት ባለቤቶች እንዲጠናከሩ በማድረግ 25,000 ሺ አዲስ የ ሥራ ዕድል ለመፈጠር ታቅዶ 

ለ111,993 ዜጎ ች አዲስ የ ስራ እድል ተፈጥሯል፡ ፡   ባለፉት ሶስት ተከታታይ ዓመታት በቤት ልማትና ትስስር ባላቸው 

ፕሮጀክቶች የ ተፈጠረው የ ስራ ዕድል 481 ሺህ ሲሆን በአምስት ዓመቱ ከታቀደው 486 ሺህ የ ስራ ዕድል ፈጠራ ጋር 

ሲነ ጻጸር አፈጻጸሙ 98.97 በመቶ ነ ው፡ ፡  ይህም የ ቤት ልማት ፕሮግራሙ በኮንስትራክሽንና ተዛማጅ ስራዎች ለሚሰማሩ 

አነ ስተኛ ኢንተርፕራይዞች ቅድሚያ ትኩረትና ሁለንተናዊ ድጋፍ የ ሚሰጥና ከዜጎ ች የ ስራ ዕድል ፈጠራ ጋር ተሳስሮ 

እየ ሄደ ያለ መሆኑን የ ሚያመላክት ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል የ መኖሪያ ቤት ልማቱ ላይ የ አቅም ግንባታ ሥራዎችን ከማከናወን 

አንጻር 4 አዳዲስ ወጪ ቆጣቢ ዲዛይኖች ለማዘጋጀት ታቅዶ 94 ተዘጋጅቷል፡ ፡  

3.10.2 የ ከተማ መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ፕሮግራምን በተመለከተ 
  

 

የ ከተማ መሠረተ ልማት ማስፋፊያ ኘሮግራምን በመተግበር ከተሞች ለነ ዋሪዎቻቸው ቀልጣፋና ውጤታማ የ ሆኑ መሠረተ 

ልማቶችንና አገ ልግሎቶችን እንዲያቀርቡ ለማስቻል በ2005 በጀት ዓመት የ ተለያዩ ስራዎች ተሰርተዋል፡ ፡  በዚሁ መሰረት 

በ2005 በጀት ዓመት በከተሞች 765.3  ኪ.ሜ ርዝመት ያለው የ ድንጋይ ንጣፍ (Coble Stone) መንገ ድ 

ለመገ ንባት ታቅዶ 829.4 ኪ.ሜ ርዝመት ያለው የ ድንጋይ ንጣፍ መንገ ድ ተገ ንብተዋል:: ይህም ከዕቅዱ ከ8 በመቶ 

በላይ የ ላቀ ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ በ2005 በጀት ዓመት 755 ኪሜ የ ጎ ርፍና የ ውሃ ማስወገ ጃ መስመሮች ለመገ ንባት 

ታቅዶ 1462.26 ኪ.ሜ የ ጎ ርፍና የ ውሃ ማስወገ ጃ መስመሮች በመገ ንባት ከዕቅዱ ወደ እጥፍ የ ሚጠጋ አፈፃ ፀም 

ተመዝግቧል፡ ፡  በተጨማሪም 1 የ ፍሳሽ፣  5 የ ደረቅ ቆሻሻ መድፊያ ቦታዎች፣  4,362 የ ጥቃቅንና አነ ስተኛ 

ኢንተርፕራይዞች የ ማምረቻ ሼዶች፣  71 የ መሸጫ ቦታዎች እና 66 የ ገ በያ ማዕከላት በተለያዩ ክልሎችና ከተሞች 

ተገ ንብተዋል፡ ፡  እንደዚሁም በበጀት ዓመቱ አዲስ አበባን ሳይጨምር 33 የ ኢንዱስትሪ ዞኖች በተለያዩ የ አገ ሪቱ ከተሞች 

ተዘጋጅተዋል፡ ፡  

3.10.3  የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት 

 

የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪው እንዲያድግ ምቹ ሁኔታዎች ከመፍጠር አኳያ የ ዓለም አቀፍ ግዢ በሚጠይቁ ግንባታዎች ላይ 

የ ተወዳዳሪነ ት አቅም ያላቸው የ አገ ር ውስጥ ሥራ ተቋራጮች እና አማካሪዎች አቅማቸው እንዲገ ነ ባ ማድረግ፣  ለመለስተኛ 

የ ግንባታ ባለሙያዎች የ ክህሎች ማረጋገ ጫ የ ምስክር ወረቀት የ ሚሰጥበት ሥርዓት በመዘርጋት ብቃታቸውን ማሳደግ በበጀት 

ዓመቱ ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  በዚሁ መሰረት ዓለም አቀፍ ተወዳደሪነ ት አቅም ያላቸው 4 

ስራ ተቋራጮችና 2 አማካሪዎች ለመፍጠር ታቅዶ በደረጃ 1 እና 2 ስር ያሉ 3 ሥራ ተቋራጮች እና 14 አማካሪዎች 

የ ተለያዩ ድጋፎች ተደርጐላቸው የ ISO 9001፡ 2003 ስታንዳርድ ዕውቅና እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም 20 

አማካሪዎች አቅማቸው እንዲገ ነ ባ ለማድረግ ታቅዶ 26 አማካሪዎች አቅም ለመገ ንባት ተችሏል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ 10 

የ ተደራጁ የ ኮንስትራክሽን መሳሪያ አከራዮች እና 752 መካከለኛና አነ ስተኛ ተቋራጮች  ምዝገ ባ  ለማከናወን ታቅዶ 

801 የ ተደራጁ የ ኮንስትራክሽን መሳሪያ አከራዮች እና 375 መካከለኛና አነ ስተኛ ተቋራጮች ምዝገ ባ ተደርጓል፡ ፡   

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ ባሉት ሶስት ተከታታይ ዓመታት ለመፍጠር ከታቀደው በዓለም አቀፍ ግንባታዎች 

የ መወዳደር ብቃት ያላቸው 12 ስራ ተቋራጮችና 6 አማካሪዎች ዕቅድ ውስጥ 5 ስራ ተቋራጮችና 17 አማካሪዎች  

እንዲፈጠሩ ለማድረግ የ ተቻለ ሲሆን ይህም በዕቅድ ዘመኑ መጨረሻ ሊደረስበት ከተያዘው ግብ ጋር ሲነ ጻጸር አፈጻጸሙ 

በስራ ተቋራጭ 25 በመቶ እና በአማካሪ 170 በመቶ ይሆናል፡ ፡  በመሆኑም የ አምስት ዓመቱን ዕቅድ በቀሪ ሁለት 

ዓመታት ጊዜ ውስጥ በተሳካ ሁኔታ ለመፈጸም በተለይ ዓለም አቀፍ ተወዳደሪነ ት አቅም ያላቸው የ ስራ ተቋራጮች ላይ 

ትኩረት በመስጠት የ ሚሰራ ይሆናል፡ ፡   

ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በቅንጅት በመስራት በኮንስትራክሽን ዘርፍ የ ሚገ ኙትን 1,000 መለስተኛ ባለሙያዎች በምዘና 

ማዕከላት አማካኝነ ት የ ሚመዘኑበትና የ ብቃት ማረጋገ ጫ የ ምስክር ወረቀት እንዲያገ ኙ ለማድረግ በታቀደው መሰረት 

16,297 መለስተኛ ባለሙያዎች /የ ደረጃ 1/ ምዘና እንዲወስዱ በማድረግ ከዕቅድ በላይ 10,621 ባለሙያዎች ብቁ 

መሆናቸው ተረጋግጦ የ ክህሎት ማረጋገ ጫ የ ምስክር ወረቀት እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  የ ሶስቱ ዓመታት አፈጻጸም ከአምስት 

ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ጋር ሲነ ጻጸር ከወዲሁ በእጥፍ ማሳካት እንደተቻለ ያመላክታል፡ ፡  
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በአካባቢ የ ግንባታ ግብአቶች ላይ ምርምርና ስርፀት ለማካሄድ ከ5 ዩኒቨርሲቲዎች ጋር የ ትብብርና የ ውል ስምምነ ት 

ሰነ ድ በመፈራረም በበጀት ዓመቱ በ2 አዳዲስ የ ተሻሻሉ ወጪ ቆጣቢ የ አካባቢ ግንባታ ግብአቶች ምርምር ለማድረግ 

በታቀደው መሰረት ከአዲስ አበባ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ጋር 2 የ ግንባታ ግብዓት የ ምርምር ስራዎች ለማከናወን ውል 

ተፈርሞ ወደ ስራ የ ተገ ባ ሲሆን 5 አዳዲስና የ ተሻሻሉ ወጪ ቆጣቢ የ አገ ነ ባብ ቴክኖሎጂዎች በዩኒቨርስቲዎቹ 

ተዘጋጅተውና ደረጃ ወጥቶላቸው ወደ ትግበራ እንዲሸጋገ ሩ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሰረት 13 ወደ ትግበራ 

እንዲሸጋገ ሩ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም በ10 የ ግንባታ ዕቃዎች ላይ ጥራትና ደረጃ ቁጥጥር ለማድረግ በታቀደው መሰረት 

ከደረጃዎች ኤጀንሲ አስገ ዳጅ ደረጃ የ ወጣላቸው 26 የ ግንባታ ግብዓቶች የ ደረጃ ሠነ ድ ከጥራትና ደረጃዎች ባለስልጣን 

ግዥ ተፈጽሞ ለሁሉም ክልሎች በማሰራጨት በግንባታ ግብዓቶች ላይ የ ሚደረገ ውን የ ጥራትና ደረጃ ቁጥጥር አፈፃ ፀም 

ክትትል እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡   

ለኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ልማት አሰፈላጊ የ ሆኑ የ የ አመቱን የ ብቁ ሙያተኛ ፍላጎ ት ዳሰሳ ጥናት የ ተካሄደ ሲሆን 

የ ዳሰሳ ጥናቱን መነ ሻ በማድረግ የ አነ ስተኛ እና መለስተኛ ባለሙያዎችን ምዘና ማካሄድ እንዲቻል በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመኑ የ ተያዘውን እቅድ ለማሳካት ቅድሚያ መሪ መዛኞችን ማፍራቱ ተገ ቢ ሆኖ በመገ ኘቱ በአዲስ 

አበባ ከተማ አስተዳደር 599፣  በትግራይ ብሔራዊ ክልል 70፣  በአማራ 35 እና በሐረሪ 6  በድምሩ 710 መሪ 

መዛኞችን ማፍራት ተችሏል፡ ፡  በቀጣይ ሁለት ዓመታት የ ተዘጋጁትን የሙያ ደረጃዎች መሬት ላይ የ ማውረድ ስራ ይሰራል፡ ፡  

በተጨማሪም ከክልሎችና ከተማ አስተዳደሮች ጋር በመቀናጀት እና የ ምዘና ሥርዓት በመዘርጋት የ ኮንስትራክሽን ሴክተር 

የ ሰው ኃይል በጥራትና በብዛት የ ማፍራት ስራ ትኩረት ተሰጥቶት የ ሚሰራ ይሆናል፡ ፡    

የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪውን አሠራር የ ሚያሳልጡ የ ተለያዩ 5 የ ሕግ ማዕቀፎች እንዲዘጋጁና እንዲሻሻሉ ለማድረግ 

በታቀደው መሰረት 6 ሰነ ዶች (የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ም/ቤት ማቋቋሚያ ደንብ፣  የ ምዝገ ባ አዋጅ፣  የ መሠረተ ልማት 

ቅንጅታዊ አሠራር ደንብ እና የ ጊዜያዊ የ ኮንስትራክሽን ኢንዱስትሪ ጤናና ደህንነ ት መመሪያ) ዝግጅት 85 በመቶ ላይ 

የ ደረሰ ሲሆን (የ ኮንስትራክሽን መሣሪያዎች የ ኪራይ አገ ልግሎት መመሪያ እና የ አሠሪ፣  ሥራ ተቋራጭና የ ፋይናንስ 

ተቋማት የ ሶስትዮሽ የ ብድር አሠጣጥ መመሪያ) ዝግጅት ከ80 በመቶ በላይ ተከናውኗል፡ ፡  በየ ደረጃው 

በአመራር፣ በባለሙያውና በአንቀሳቃሾች የ ሚታይ የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት የ አመለካከት፣  የ ጠባቂነ ት ችግር እና ከማዕከል እስከ 

ክልልና ከተማ አስተዳደሮች ባለው አደረጃጀት የ መረጃ ልውውጥ ሥርዓት በሚፈለገ ው ደረጃ ጠንካራ ያለመሆን ዋና ዋናዎቹ 

ችግሮች ናቸው፡ ፡  ለዚህም በየ ደረጃው በአመራር፣  በባለሙያውና በአንቀሳቃሾች የ ሚታይ የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት የ አመለካከትና 

የ ጠባቂነ ት ችግር ለመቅረፍ ግምገ ማዊ ስልጠና የ ተሰጠ ሲሆን በዘርፉ የ ሚታየውን የ መረጃ ልውውጥ ችግር በዘላቂነ ት 

ለመፍታት ይረዳ ዘንድ የ መረጃ ልውውጥ ስርዓቱን በአውቶሜሽን የ ተደገ ፈ ለማድረግ የ ሚያስችል ሥራ እየ ተከናወነ  ነ ው፡ ፡  

ይህ ስራ ሲጠናቀቅ ችግሩ እንደሚቃለል ይታመናል፡ ፡   

3.10.4 የ ከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት በተመለከተ 
  

 

የ ከተሞች መልካም አስተዳደር ኘሮግራም በክልልና በከተማ ደረጃ ያሉት አስፈፃ ሚ አካላት አቅም ከማጎ ልበት አንጻር 

በድምሩ ለ9,844 በላይ ለሚሆኑ የ ክልልና የ ከተማ አስተዳደር ኃላፊዎችና ሠራተኞች፣  የ ዘርፉ ባለሙያዎች ወቅታዊ 

በሆኑ የ ከተማ አጀንዳዎች እና በመሳሰሉ ጉዳዮች ላይ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  በ2005 በጀት 

ዓመት 283 ባለሙያዎች የ ረጅም ጊዜ ሥልጠና በመከታተል ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  መሬት የ ከተማ ፕላኑን ጠብቆ እንዲለማና 

ጥቅም ላይ እንዲውል ማድረግ፣  የ መሬት ባንክ ማደራጀትና አልምቶ ማቅረብ፣  የ ከተማ መሬትን መዝግቦ መያዝና ተያያዥ 

መሬት ነ ክ መረጃዎችን በዘመናዊ መልክ የ ማደራጀት ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከነ ዚህም መካከል አነ ስተኛ ከተሞች ከወዲሁ 

በፕላን ተመርተው እንዲያድጉና ያላቸውን የ መሬት ሃብት ውጤታማ በሆነ  መንገ ድ በማልማት ለሚፈለገ ው አገ ልግሎት ማዋል 

እንዲችሉ በበጀት ዓመቱ ለ150 አነ ስተኛ ከተሞች ፕላን ለማዘጋጀት ታቅዶ ለ158 አነ ስተኛ ከተሞች የ ከተማ ፕላን 

የ ተዘጋጀ ሲሆን በተጨማሪም ከክልልና ከተሞች ለተውጣጡ በመንግስት የ ፕላን ዝግጅት ተቋማት ለሚሠሩ 200 ባለሙያዎች 

ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ከዕቅድ በላይ 490 ባለሙያዎች ሥልጠና ለመስጠት ተችሏል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ተደራጀ 

የ መሬትና የ መሬት ነ ክ መረጃ ቋት በመዘርጋት 50 ከተሞች ምዝገ ባ እንዲጀምሩ ለማድረግ ታቅዶ በ23 ከተሞች ዝግጅት 

እየ ተደረገ  ነ ው፡ ፡  በተጨማሪም 150 ከተሞች ወደ ሊዝ ስሪት እንዲገ ቡ ለማድረግ ታቅዶ በተደረገ ው ክትትልና ድጋፍ 

133 ከተሞች እንዲገ ቡ ተደርጓል፡ ፡  በከተማ መሬትና መሬት ነ ክ አስተዳደር ዙሪያ የ ሰለጠነ  ባለሙያ እንዲኖር 

ከማድረግ አንጻር ከሁሉም ክልሎች እና ከተማ አስተዳደሮች ለተውጣጡ 2000 አመራሮችና ፈጻሚዎች ስልጠና ለመስጠት 

በታቀደው መሰረት ከዕቅድ በላይ 10,000 ተሳታፊዎች ስልጠና እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡   
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ምዕራፍ አራት  
የ ማህበራዊ ልማት ዘርፍ 

4.1 የ ትምህርት ዘርፍ 

በበጀት ዓመቱ በትምህርት መስክ የ ተቀመጡ የ ሚሊኒ የ ም የ ልማት ግቦችን ለማሳካት የ ተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ ቀጥሏል፡ ፡  

ከዚህ አኳያ የ ትምህርት ፖሊሲውን መሠረት በማድረግ የ ትምህርት ጥራትን ማስጠበቅ፤  ለዚህም የ ሚረዱ ግብዓቶችንና 

ደረጃዎችን ማውጣትና መከታተል፤  በዘርፉ አግባብነ ትን ማሻሻል፤  ፍትሐዊነ ትና ተደራሽነ ትን ማረጋገ ጥ ከፍተኛ ትኩረት 

ተሰጥቷቸዋል፡ ፡  የ ተቀየ ሰውን የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ስትራቴጂ በተሟላ አኳኋን ተግባራዊ በማድረግ 

የ ሀገ ሪቱ የ ሰለጠነ  የ ሰው ሃይል ፍላጎ ት በአጥጋቢ ሁኔታ እንዲሟላ፤  የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርት ማሠልጠኛ ተቋማት 

ለአነ ስተኛና ጥቃቅን ተቋሞች የ ቴክኖሎጂ ማዕከላት ሆነ ው እንዲያገ ለግሉ የ ተቀናጀ ሥራ በመከናወን ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

ከፍተኛ ትምህርትን በተመለከተ የ ሚሰጠው ትምህርት ኢኮኖሚው በሚፈልገ ው የ ሰው ኃይል ብዛት፣  ዓይነ ትና ጥራት 

እንዲሆን፤  የ ተሳትፎ ዕድገ ቱ በተቀመጠው የ ሥልጠና አቅጣጫና ፍትሐዊነ ትን በጠበቀ ሁኔታ እንዲሳካ፤  ተቋማቱ የ ቴክኖሎጂ 

ሽግግር ማዕከል በመሆን የ ኢኮኖሚ ልማቱን እንዲደግፉ እየ ተደረገ  ያለውን ጥረት ለማጠናከር ታቅዶ በዚሁ መሠረት 

እንቅስቃሴ ተደርጓል፡ ፡  

4.1.1 አጠቃላይ ትምህርት 

ሀ. የ ትምህርት ተሣትፎና ፍትሐዊነ ት 

ቅድመ መደበኛ ትምህርት፡ - የ ቅድመ-መደበኛ ትምህርት ጥቅል ተሣትፎ በ2002፤  በ2003፤  እና በ2004 በጀት ዓመት 

እንደ ቅደም ተከተላቸው 4.8፤  5.2፤  እና 21.6 በመቶ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 

25 በመቶ ከፍ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 24.6 (ወንድ 25.1፤  ሴት 24) በመቶ ሆኗል፡ ፡  ይህም በበጀት 

ዓመቱ ከተያዘው ዕቅድ 98.4 በመቶ የ ተከናወነ  መሆኑን ያሳያል፡ ፡  እስከ አሁን የ ታየ ው አፈጻጸም በወንዶች፤  

በሴቶችና በአጠቃላይ በ2007 በጀት ዓመት በዚህ እድሜ ክልል ያሉ ሕጻናትን ለማዳረስ ከተያዘው የ 20 በመቶ ግብ 

በላይ ነ ው፡ ፡  በዚህ ረገ ድ ለተመዘገ በው ፈጣን እድገ ት በምክንያትነ ት የ ሚገ ለጸው የ ዜሮ ክፍልና የ አቻ ለአቻ ክፍሎችን 

በማጠናከር ውጤታማ ስራ በመከናወኑ ነ ው፡ ፡  እንደዚሁም የ አጸደ ህጻናት የ ትምህርት ተቋማት መስፋፋት ለቅድመ-መደበኛ 

ትምህርት መስፋፋት አስተዋፅ ኦ አድርጓል፡ ፡  የ አጸደ ህጻናት የ ትምህርት ተቋማት ብዛት በ2002 በጀት ዓመት 

3,318፤  በ2003 በጀት ዓመት 3,418 እና በ2004 በጀት ዓመት 3,580 ላይ ደርሷል፡ ፡  በ2005 በጀት 

ዓመት ደግሞ 108 ተጨማሪ ስለተሠሩ የ ተቋማት ቁጥር ወደ 3,688 ከፍ ብሏል፡ ፡  በዚህም ምክንያት የ ህጻናቱም 

የ ተሳትፎ ብዛት በ2002፤  2003 እና 2004 በጀት ዓመት በተከታታይ 341,315፤  382,749 እና 

1,622,762 ነ በር፡ ፡  የ 2005 በጀት ዓመት አፈጻጸም ደግሞ ወደ 1,894,918 (ወንድ 986, 390፤  ሴት 

908,528) ከፍ ብሏል፡ ፡  

የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት (ከ1-8) አማራጭ መሠረታዊ ትምህርትን ጨምሮ፡ - የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ተሣትፎ ባለፉት 

ዓመታት ፈጣን ዕድገ ት አሣይቷል፡ ፡  ለዚህም መሠረቱ ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት የ ሚመጡበትና ወደ ሌሎች የ ትምህርት 

እርከኖች የ ሚሸጋገ ሩበትና እንደ መግቢያ በር የ ሚወሰደው የ አንደኛ ክፍል ጥቅል ቅበላ ነ ው፡ ፡  የ 1ኛ ክፍል ጥቅል 

ተሳትፎ በ2002፤  2003፤  እና 2004 በጀት ዓመት እንደ ቅደም ተከተላቸው 142.9፤  163.4 እና 156 በመቶ 

ሆኖ የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት የ ጥቅል ተሳትፎ 122 በመቶ ለማድረስ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 143.9 

በመቶ (ወንድ 150 በመቶ፤  ሴት 137.6 በመቶ) ሆኗል፡ ፡  በ2007 በጀት ዓመት ይደረስበታል ተብሎ የ ተያዘው ግብ 

120 በመቶ ነ ው፡ ፡  ከዚህም ጋር በተያያዘ አፈጻጸሙ በጾታ ተለይቶ ሲታይ የ ወንዶች የ 1ኛ ክፍል ጥቅል ቅበላ መጣኔ 

በ2003 በጀት ዓመት 171.9 በመቶ፤  በ2004 በጀት ዓመት 156 በመቶ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት 126 በመቶ 

ለማድረስ ታቅዶ ክንውኑ 150 በመቶ ላይ ደርሷል፡ ፡  የ ሴት ሕጻናት ቅበላ መጣኔም በ2003 በጀት ዓመት 154.5 

በመቶ፤  በ2004 በጀት ዓመት 142.4 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት የ ተያዘው እቅድ 118 በመቶ 

ሲሆን አፈጻጸሙ 137.6 በመቶ ሆኗል፡ ፡  

የ አንደኛ ክፍል ንጥር ተሳትፎን በተመለከተ በ2002፤  2003 እና 2004 በጀት ዓመት በተከታታይ 84.5 በመቶ፤  

91.3 በመቶ (ወንድ 94.2፤  ሴት 88.4) እና 92 በመቶ (ወንድ 92.2፤  ሴት 91.1) ነ በር፡ ፡  በ2005 

በጀት ዓመት ደግሞ የ ክፍሉን የ ንጥር ቅበላ መጣኔ ወደ 95.5 በመቶ (ወንድ 97.9፤  ሴት 93) ከፍ ለማድረግ 

ተችሏል፡ ፡  ይህም በ2007 በጀት ዓመት ይደረስበታል ተብሎ ከተያዘው 100 በመቶ ግብ አንጻር ሕጻናት በዕድሜያቸው 

ትምህርት እንዲጀምሩ የ ማድረግ ሥራ እየ ተሻሻለ የ መጣ መሆኑን ቢያመለክትም እስከ አሁን የ ተገ ኘውን ልምድ በማጎ ልበት 
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በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ የ ሚጠይቅ መሆኑን ያሳያል፡ ፡  የ ሦስቱ ዓመታት አፈጻጸም ተጠቃሎ ሲታይ 

የ አንደኛ ክፍል የ ቅበላ መጣኔ በአጠቃላይ እየጨመረ ቢሆንም ከዕድሜያቸው በላይና በታች የ ሚገ ቡ ሕጻናት እንዳሉ 

መረዳት ይቻላል፡ ፡   

የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎ በአስተማማኝነ ት ለማሳደግ የ ተቻለው ባለፉት ዓመታት በመንግስትና በህብረተሰቡ 

ተሳትፎ የ ት/ቤቶች ግንባታ በገ ጠርና በከተማ በመከናወኑ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም የ 1ኛ ደረጃ (1-8) ት/ቤቶች ቁጥር 

በ2002 እና በ2003 በጀት ዓመት ከነ በረበት 26,951 እና 28,349 በ2004 በጀት ዓመት ወደ 29,507 

ጨምሯል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ የ ት/ቤቶች ብዛት ወደ 30,495 ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም በ2003 በጀት ዓመት 

1,398፤  በ2004 በጀት ዓመት 1,294፤  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ 988 ት/ቤቶች የ ተገ ነ ቡ ሲሆን በሦስቱ 

የ መጀመሪያዎቹ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት በድምሩ 3,680 የ አንደኛ ደረጃ ት/ቤቶች መገ ንባታቸውን 

ለመረዳት ይቻላል፡ ፡  ለዚህ ዕድገ ት አስተዋጽኦ ያደረገ ው ዋነ ኛው ምክንያት ለትምህርት ቤቶች ግንባታ መንግሥት 

የ ሚመድበው በጀት በመጨመሩና ለት/ቤቶች ግንባታ በየ አካባቢው ከፍተኛ  የ ማኅበረሰብ ተሣትፎና አስተዋጽኦ እየ ተጠናከረ 

በመምጣቱ ነ ው፡ ፡   

በዚህም ምክንያት የ አማራጭ መሠረታዊ ትምህርትን ጨምሮ የ 1ኛ ደረጃ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ መጣኔ በ2002 በጀት 

ዓመት 93.4 በመቶ፤  በ2003 የ በጀት ዓመት 96.4 በመቶ  በ2004 የ በጀት ዓመት 95.4 በመቶ አፈጻጸም 

ታይቷል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ጥቅል ተሳትፎው 95.1 በመቶ ሆኗል፡ ፡   

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን በሴቶችና በወንዶች መካከል የ ነ በረው የ ጥቅል ተሳትፎ መጣኔ ልዩነ ት ሲታይ 

በ2003 በጀት ዓመት የ ወንዶች 99.5 በመቶ፤  የ ሴቶች 93.2 በመቶ በመሆኑ ጾታዊ ልዩነ ቱ 6.3 በመቶ ነ በር፡ ፡  

በ2004 በጀት ዓመት የ ወንዶች ተሳትፎ ወደ 97.9 በመቶ፣  የ ሴቶች ተሳትፎ ወደ 92.9 በመቶ ከፍ ስላለ 

የ ተመዘገ በው ልዩነ ት ወደ 5 በመቶ ዝቅ በማለት መሻሻል አሳይቶ ነ በር። በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ የ ወንዶች ጥቅል 

ተሳትፎ 97.9 በመቶ፤  የ ሴቶች ተሳትፎ ደግሞ 92.1 በመቶ ሲሆን ልዩነ ቱ 5.8 በመቶ ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡  ይህም 

በ2004 እና በ2005 በጀት ዓመታት የ ተመዘገ በው ልዩነ ት በ2003 ከነ በረው 6.3 በመቶ ዝቅ ያለ በመሆኑ መሻሻል 

ማሳየ ቱን ለመረዳት ተችሏል፡ ፡  በ2007 በጀት ዓመት የ ወንዶች ጥቅል ተሳትፎ 129.5 በመቶ፤  የ ሴቶች 122.1 

በመቶ፤  ጠቅላላ ጥቅል ተሳትፎ 125.9 በመቶ ግብ ተይዟል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት (1-8) 

ፆታዊ ተሳትፎ ጥምርታ 0.94 ሲሆን ይህም ለ2007 ከተያዘው 1፡ 1 ግብ የ ተጠጋና በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት ግቡን 

ማሳካት እንደሚቻል ያሳያል ፡ ፡  በአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች የ ተማሪዎችን ቁጥር በሚመለከት በ2002 በጀት ዓመት 

በድምሩ 15.8 ሚሊዮን ተማሪዎች የ ነ በሩ ሲሆን ይህ ቁጥር በ2003 በጀት ዓመት ወደ 16.7 ሚሊዮን እና በ2004 

በጀት ዓመት ወደ 17 ሚሊዮን ተማሪዎች ከፍ ብሏል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 

ተማሪዎች ቁጥር ደግሞ ወደ 17.388 ሚሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም ጥቅል ተሳትፎው ከጊዜ ወደ ጊዜ መሻሻሉን 

ያሳያል፡ ፡  

 

 

 

 

ሠንጠረዥ 34.  የ 2005 በጀት ዓመት የ 1ኛ ደረጃ ትምህርት አፈጻጸም 

 

የ ግብ አመልካች 2002 

መነ ሻ 
የ 2003 
አፈፃ ጸም 

የ 2004 
አፈፃ ጸም 

የ 2005 የ በጀት 
ዓመት 

የ 2007 
ግብ 

ዕቅድ አፈፃ ጸም 

የ 1ኛ ደረጃ (1-8) ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 95.9 96.4 95.4 103.5 95.1 112.1 

 የ ወንዶች ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 98.7 99.5 97.9 105.8 97.9 114.9 

 የ ሴቶች ጥቅል ተሳትፎ  በመቶኛ 93.0 93.2 92.9 101.1 92.1 109.2 

የ 1ኛ ደረጃ (1-8) ንጥር ተሳትፎ  በመቶኛ 82.1 85.3 85.4 93.4 85.9 100 

 የ ወንዶች ንጥር ተሳትፎ  በመቶኛ 83.7 87.0 86.8 93.9 87.7 100 
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 የ ሴቶች ንጥር ተሳትፎ   በመቶኛ 80.5 83.5 83.9 92.8 84.1 100 

የ 1ኛ ደረጃ (1-8) ፆታዊ ተሳትፎ ጥምርታ 0.93 0.94 0.93 0.94 0.94 1፡ 1 

ምንጭ፡  የ ትምህርት ሚኒስቴር 

የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ንጥር ተሳትፎ መጣኔን በተመለከተም በ2003 በጀት ዓመት ከነ በረበት 85.3 በመቶ (ወንድ 

87.2 በመቶ፤  ሴት 83.5 በመቶ)፤  በ2004 በጀት ዓመት 85.4 በመቶ (ወንድ 86.8 በመቶ፤  ሴት 83.9 

በመቶ) እንዲሁም በ2005 በጀት ዓመት የ 85.9 በመቶ (ወንድ 87.5 በመቶ፤  ሴት 83.9 በመቶ) አፈጻጸም 

ተመዝግቧል፡ ፡  የ ሦስቱ ዓመታት አፈጻጸም ሲታይ በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት ብዙም ሳይሻሻል የ 85.3 

በመቶና የ 85.4 በመቶ ተቀራራቢ የ ሆነ  አፈጻጸም ተመዝግቦ ነ በር፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ወደ 85.9 በመቶ ከፍ 

በማለት መጠነ ኛ መሻሻል ብቻ ማሳየ ቱን መረዳት ይቻላል፡ ፡  ይህም በየ አካባቢው ዕድሜያቸው ለትምህርት የ ደረሱ ሕጻናት 

ወደ ትምህርት ቤት እንዲገ ቡ እየ ተደረገ  ያለው ጥረት ከፍተኛ መሻሻል ካሳየ  በኋላ ባለፉት ሦስት ዓመታት ብዙም ለውጥ 

አለማሳየ ቱን ያመለክታል፡ ፡   በሌላ በኩል በ2005 በጀት ዓመት የ ተመዘገ በው ንጥር ተሳትፎ (85.7 በመቶ) 

አፈጻጸም ከበጀት ዓመቱ እቅድ 93.4 በመቶ (ወንድ 93.9 በመቶ፤  ሴት 92.8 በመቶ) ጋር ሲነ ጻጸር እና የ ምዕተ 

ዓመቱን የ ልማት ግብ ከማሳካትና እንዲሁም በ2007 በጀት ዓመት ንጥር ተሳትፎውን ወደ 100 በመቶ ለማድረስ 

ከተያዘው ግብ አኳያ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት እስከ አሁን ከተደረገ ው ጥረት በተሻለ ሁኔታ የ ተጠናከረ ሥራ መሠራት 

እንደሚኖርበት ያሳያል፡ ፡  የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ተሳትፎን በተመለከተ የ ምዕተ-ዓመቱን ግብ ቀድመው ያሳካሉ ተብለው 

ከሚጠበቁ ሀገ ራት መካከል ኢትዮጵያ አንዷ መሆኗ ተደጋግሞ የ ተገ ለፀ ነ ው፡ ፡   ሆኖም ባለፉት ሦስት ዓመታት በ85 

በመቶ ገ ደማ ላይ የ ቆመውን ንጥር ተሳትፎ መንስኤ በጥልቀት በመመርመር በቀሩት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ርብርብ ማድረግ 

ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የ ሚገ ባ ቁልፍ ጉዳይ ነ ው፡ ፡   

ከዚህ ጋር በተያያዘ የ ትምህርት ተሳትፎ ግብን ለማሳካት በተለይ ልዩ ድጋፍ በሚሹ ክልሎች የ ሚደረገ ውን ጥረት በተሻለ 

ሁኔታ ማጠናከር ይጠይቃል፡ ፡  ከዚህ አንጻር የ አፋር ክልል የ አንደኛ ደረጃ ጥቅል ተሳትፎ አፈጻጸም በ2002፤  

2003፤  እና 2004 በጀት ዓመታት እንደ ቅደም ተከተላቸው 58፤  40.1 እና 43.7 በመቶ ደርሶ ነ በር፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ጥቅል ተሳትፎውን ወደ 82 በመቶ ለማድረስ እቅድ ተይዞ የ ነ በረ ሲሆን አፈጻጸሙ 38.1 

በመቶ ሆኗል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም ባለፉት ሶስት ተከታታይ ዓመታት ከተመዘገ በው አፈጻጸም ያ ነ ሰ ሲሆን በተለይም ለ2005 

በጀት ዓመት ከተያዘው የ 82 በመቶ እቅድ አንጻር በጣም ዝቅተኛ በመሆኑ የ ሚመለከታቸውን ሁሉ በማሳተፍና የ ሕዝብ 

ንቅናቄን በማጠናከር የ ተለየ  ትኩረት ሰጥቶ መንቀሳቀስ ይጠይቃል፡ ፡  የ ሶማሌ ክልል የ አንደኛ ደረጃ ጥቅል ተሳትፎ 

አፈጻጸምን በተመለከተ በ2002፤  2003 እና 2004 በጀት ዓመታት በተከታታይ 63.8፤  61.3 እና 75.1 በመቶ 

ተመዝግቧል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ጥቅል አፈጻጸሙን ወደ 85.4 በመቶ ለማድረስ እቅድ ተይዞ ክንውኑ 

96.9 በመቶ ደርሷል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም ከዕቅዱም ሆነ  ካለፈው በጀት ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር ውጤቱ 

የ ሚያበረታታና በ2007 በጀት ዓመት ወደ 100 በመቶ ለማድረስ የ ተያዘውን ግብ ለማሳካት እንደሚቻል የ ሚያመለክት 

ነ ው፡ ፡  ስለሆነ ም የ ተወሰዱትን ውጤታማ እርምጃዎች በቀጣይ አጠናክሮ መቀጠል አስፈላጊ ነ ው፡ ፡  

የ ጎ ልማሶች ትምህርት፡ - በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ለዚህ ዘርፍ ትኩረት ተሰጥቶ ግብ የ ተያዘ ሲሆን በሀገ ር 

አቀፍ የ ጎ ልማሶች ትምህርት ስትራቴጂ መሠረት ተግባር ተኮር የ ጎ ልማሶች ትምህርት የ አተገ ባበር መመሪያ በትምህርት 

ሚኒስቴርና ሌሎች  የ ዘርፍ መሥሪያ ቤቶች (ግብርና፣  ጤና፣  ሠራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ፣  ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ 

ሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች) በጋራ ተዘጋጅቶ ወደ ትግበራ ተገ ብቷል፡ ፡  ሥራውን የ ሚከታተልም ከሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች 

የ ተውጣጣ የ አመራር ቦርድና የ ቴክኒክ ኮሚቴ ተደራጅቷል፡ ፡  ክልሎችም ከራሳቸው ነ ባራዊ ሁኔታ ጋር በማጣጣም በመሥራት 

ላይ ናቸው፡ ፡   

የ ተግባር ተኮር ጎ ልማሶች ትምህርት ተሳትፎ አፈጻጸምን በተመለከተ በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመት 1.2 

ሚሊዮንና 2.1 ሚሊዮን ደርሶ የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት አፈጻጸሙ ወደ 3.4 ሚሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  

የ 2005 በጀት ዓመት አፈጻጸም ካለፉት ሁለት ዓመታት ክንውን የ ተሻለ ቢሆንም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ 

ለ2005 በጀት ዓመት ከተያዘው የ 18.2 ሚሊዮን እቅድ አንጻር እና በ2007 በጀት ዓመት ለመድረስ ከተያዘው የ 95 

በመቶ ግብ ጋር ሲገ ናዘብ ዝቅተኛ በመሆኑ በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረና የ ተቀናጀ ሥራ የ ሚጠይቅ ይሆናል፡ ፡   

የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት (9-12)፡ - በበጀት ዓመቱ የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ተሣትፎውን ለማሳደግ ግብዓት ከማሟላት 

አኳያ በከተማ እና በገ ጠር  በርካታ 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች ተከፍተዋል፡ ፡  በመሆኑም በ2002 በጀት ዓመት 1,335፤  

በ2003 በጀት ዓመት 1,517፤  በ2004 በጀት ዓመት 1,710 የ ነ በሩት የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች (9-12) 

በ2005 በጀት ዓመት ወደ 1,912 ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም በበጀት ዓመቱ 202 የ 2ኛ ደረጃ ት/ቤቶች መገ ንባታቸውን 



82 

 

ያመለክታል፡ ፡  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን (ከ2003-2005) በድምሩ 557 የ ሁለተኛ ደረጃ ት/ቤቶች 

የ ተገ ነ ቡ መሆኑን ለመረዳት ይቻላል፡ ፡  ይህም በመንግሥት በኩል የ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ይበልጥ ተደራሽ ለማድረግ 

እየ ተደረገ  ያለው ጥረት የ ሚያበረታታ መሆኑን ያሳያል፡ ፡   

የ አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ ትምህርት (9-10)፡ - ከ2002-2004 ባሉት በጀት ዓመታ የ አጠቃላይ 2ኛ ደረጃ (9-10) 

የ ተማሪዎች ብዛት ከ1.4 ሚሊዮን በልጦ አያውቅም ነ በር፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ግን የ ተማሪዎቹ ቁጥር ወደ 

1,540,525 ከፍ ብሏል፡ ፡   የ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ የ ትምህርት ጥቅል ተሣትፎ መጣኔም በ2002፤  በ2003፤  

እና በ2004 በጀት ዓመት በተከታታይ 39.7 በመቶ፤  38.4 በመቶ እና 36.9 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2005 

በጀት ዓመት ወደ 52.7 በመቶ ለማድረስ ዕቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ ወደ 38.4 በመቶ (ወንድ 39.9 በመቶ፤  ሴት 

36.9 በመቶ) ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም ከዕቅዱ ጋር ሲነ ጻጸር ዝቅ ያለ ሲሆን በ2007 በጀት ዓመት ጥቅል ተሳትፎውን 

ወደ 62 በመቶ ከፍ ለማድረግ ከተያዘው ግብ አንጻር በሚቀጥሉት ሁለት ዓመታት የ ተቀናጀና የ ተጠናከረ ሥራ  

ይጠይቃል፡ ፡  የ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ አፈጻጸም ሲታይ በሦስቱም (2003-2005) 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት ተቀራራቢና ባለበት የ መሽከርከር አዝማሚያ የ ታየ  ሲሆን በሌላ በኩል ግን 

የ ሴት ተማሪዎች ቁጥር በየ ጊዜው ጭማሪ እያሳየ  በመምጣት በ2002 ከነ በረበት 634 ሺህ በ2005 ወደ 729 ሺህ 

ከፍ በማለቱ ከጾታ ክፍተት አንጻር የ ሴቶች ተሳትፎ እየ ተሻሻለ መምጣቱን ያመለክታል፡ ፡  

የ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ንጥር ተሳትፎን በተመለከተ በ2002 በጀት ዓመት 16.4 በመቶ፤  በ2003 በጀት ዓመት 

16.3 በመቶ እንዲሁም በ2004 በጀት ዓመት 17.3 በመቶ (ወንድ 16.9 በመቶ፤  ሴት 17.6 በመቶ) 

ተመዝግቧል፡ ፡  በዚህም በኩል የ ሴት ተማሪዎች ተሳትፎ ካለፈው የ ተሻለ መሆኑን ስለሚያመለክት በሁሉም መልኩ የ ትምህርት 

ስትራቴጂው የ ሴቶችን ሚና እና ማሕበራዊ አስተዋጽኦ ከፍ ማድረግና ግንዛቤን ለማዳበር በተቀመጠው አቅጣጫ መሠረት 

እየ ተሠራ መሆኑን ለመገ ንዘብ ይቻላል፡ ፡    

በ2ኛ ደረጃ የ መሰናዶ ትምህርት (11-12)፡ - ይህ ደረጃ ወጣቶች ወደሚቀጥለው የ ከፍተኛ ትምህርት ደረጃ እና ወደ 

ልዩ ልዩ ሥልጠናዎች ለመግባት የ ሚያስችላቸውን ዝግጅት የ ሚያደርጉበት ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንጻር የ መሰናዶ 2ኛ ደረጃ 

ተማሪዎች ቅበላ በ2002፤  በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት እንደ ቅደም ተከተላቸው 243,080፤  288,216 

እና 323,785 የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ቅበላውን ወደ 358,493  ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም 

አፈጻጸም ከአለፉት ዓመታት ቅበላ ጋር ሲነ ጻጸር የ ሚያበረታታና በ2007 በጀት ዓመት የ ተማሪዎች ቅበላ ወደ 

360,000 ለማድረስ የ ተያዘውንም ግብ ከሞላ ጎ ደል ማሳካት የ ተቻለ እንደሆነ  የ ሚያመለክት ነ ው፡ ፡  በመሰናዶ ሁለተኛ 

ደረጃ ትምህርት የ ሴቶች ተሳትፎ ከወንዶች አንጻር በ2004 በጀት ዓመት 42.9 በመቶ ተመዝግቧል፡ ፡  የ 2005 

በጀት ዓመት እቅድ 42 በመቶ ሲሆን  አፈጻጸሙ ወደ 55.6 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም የ ሴቶች ተሳትፎ ከጊዜ ወደ 

ጊዜ እየጨመረ መምጣቱንና የ ሚያበረታታ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡   

ሠንጠረዥ 35.  የ ሁለተኛ ደረጃ የ ትምህርት ተሳትፎ ዕቅድ አፈጻጸም 
 

አመልካች የ 2002 
መነ ሻ 

 የ 2003 
አፈጻጸም  

የ 2004 
አፈጻጸም 

የ 2005 የ በጀት 
ዓመት 

የ 2007 
ግብ 

   ዕቅድ አፈጻጸም 

የ 2ኛ ደረጃ 1ኛ እርከን (9-10) ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 39.7 38.4 36.9 52.7 38.4 62.0 

የ ወንዶች ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ  44.0 41.8 39.1 52.8 39.9 61.8 

የ ሴቶች ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 35.2 34.9 34.6 52.6 36.9 62.3 

የ 2ኛ ደረጃ 2ኛ እርከን (11-12) ጠቅላላ ተሳትፎ በመቶኛ 6.0 8.1 8.8 7.3 9.5 9.5 

የ ወንዶች ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 8.2 9.4 10 8.4 10.5 9.7 

የ ሴቶች ጥቅል ተሳትፎ በመቶኛ 3.8 6.7 7.6 6.1 8.5 9.2 

ምንጭ፡  የ ትምህርት ሚኒስቴር 

ለ. የ አጠቃላይ ትምህርት ጥራትና ብቃት 

የ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፓኬጅን በውጤታማነ ት በመተግበር የ ትምህርትን ጥራት ማሻሻል የ አጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ 

ቁልፍ ተግባር ነ ው፡ ፡  የ ጥራት ማሻሻያ ፓኬጁ የ አጠቃላይ ትምህርትን የ መማር-ማስተማር ሁኔታ በማሻሻል የ ሕጻናት 

የ ትምህርት ውጤት እንዲሻሻል የ ማድረግ ዓላማ ያለው ነ ው፡ ፡  ይህንን ቁልፍ ዓላማና ተግባር ከማረጋገ ጥ አንጻር 

የ ትምህርትን ጥራት ለማረጋገ ጥ እንዲቻል የ ተዘጋጀው የ አጠቃላይ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፓኬጅ ስድስት ዋና ዋና 

ፕሮገ ራሞችን በማካተት ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  ስድስቱ ዋና ዋና ፕሮግራሞችም መምህራን ልማት ፕሮግራም፣  በሥርዓተ-
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ትምህርትና መጻሕፍት ዝግጅት አቅርቦትና ትግበራ እንዲሁም የ ግምገ ማና ፈተናዎች ዝግጅትና አስተዳደር ፕሮግራም፣  

በሥነ -ዜጋና ሥነ -ምግባር ትምህርት ፕሮግራም፣  በት/ቤቶች ማሻሻያ ፕሮግራም፣  በአመራርና አስተዳደር ፕሮግራም፣  

በኢንፎርሜሽን ኮሙዩኒኬሽን ቴክኖሎጂ እና ፕሮግራሞቹን የ ማስተባበር፣ ክትትልና ግምገ ማ የ ማካሔድ እና  ከጥራት ጋር 

የ ተያያዙ ግብዓቶችን፣  ሂደቶችንና ውጤቶችን የ ማሻሻል ሥራ ታሳቢ በማድረግ ተግባራዊ በመደረግ ላይ ናቸው። ከዚህ 

በተጨማሪ የ አጠቃላይ ትምህርት ስታንዳርድ፣  የ ሣይንስና ሒሣብ ትምህርት እንዲሁም የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ስትራቴጅዎች 

ተዘጋጅተው በመተግበር ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡    

በዚህም መሠረት ጥራትን ከማረጋገ ጥ አንጻር ቁልፍ ሚና ካላቸው አመልካቾች መካከል ለየ ደረጃው የ ሰለጠኑ መምህራንን 

ለማሟላት በተደረገ  ጥረት በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 1ኛ ዕርከን ያለፉት ዓመታት አፈጻጸም በ2002፤  በ2003 እና 

በ2004 በጀት ዓመታት በተከታታይ 15.5 በመቶ፤  20.9 በመቶ እና 30.2 በመቶ በሰለጠኑ መምህራን የ ተሸፈነ  

መሆኑን መረጃዎች ያሳያሉ፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ከ1-8ኛ ክፍል በሠለጠኑ መምህራን መሸፈንን ወደ 72.3 በመቶ 

ለማድረስ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 64.7 በመቶ ደርሷል፡ ፡  ለመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት አንደኛ ዕርከን (1-4) 

የ መምህራን የ ሥልጠና ደረጃ ማነ ስ በዋናነ ት ከሚጠቀሱት ምክንያቶች መካከል ከ2002 በጀት ዓመት ጀምሮ ለደረጃው 

የ ሚያስተምሩ መምህራን ከሰርቲፊኬት ወደ ክላስተር ዲፕሎማ ከፍ እንዲል የ ተደረገ ው የ መመሪያ ለውጥ ነ ው፡ ፡  ይህም ሆኖ 

በሠለጠኑ መምህራን የ ማስተማር ሥራው መሻሻል  እየ ታየ  መሆኑን ለመረዳት ይቻላል፡ ፡  አፈጻጸሙን የ በለጠ ለማሻሻል 

በሥራ ላይ ያሉትን የ ደረጃው መምህራን ለማብቃት በክረምትና ተከታታይ መርሃ ግብሮች በየ ተቋማቱ ገ ብተው እንዲሰለጥኑና 

ደረጃቸውን እንዲያሻሽሉ እየ ተደረገ  ነ ው፡ ፡  ይሁን እንጅ ለደረጃው የ ሰለጠኑ መምህራንን በ2007 በጀት ዓመት 95 

ከመቶ ለማድረስ ከተያዘው ግብ አንጻር በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረና የ ተቀናጀ ስልት ቀይሶ መንቀሳቀስ 

ይጠይቃል፡ ፡  የ ሠለጠኑ የ መጀመሪያ ደረጃ 2ኛ ዕርከን መምህራን ድርሻን በሚመለከት በ2002፤  በ2003፤  እና 

በ2004 በጀት ዓመታት አፈጻጸማቸው በቅደም ተከተል 77.8 በመቶ፤  84.5 በመቶ እና 90.8 በመቶ ሆኗል፡ ፡   

የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት (9-12) የ ሠለጠኑ መምህራንን ድርሻ ከፍ ለማድረግ በተደረገ  ጥረት በ2002፤  2003 እና 

በ2004 በጀት ዓመት በተከታታይ 77.4 በመቶ፤  86.7 በመቶ እና 90.7 በመቶ ሽፋን ተመዝግቧል፡ ፡  የ 2005 

በጀት ዓመት እቅድ 90.2 በመቶ ሲሆን አፈጻጸሙ ወደ 91.8 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህም አፈጻጸም በ2007 በጀት 

ዓመት ወደ 98.2 በመቶ ግብ ላይ ለመድረስ የ ተያዘውን የ ደረጃውን እቅድ ለማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል፡ ፡   

በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት (1-8) የ ተማሪ-መምህር ጥምርታ ሌላው የ ጥራት መለኪያ ሲሆን ጥምርታው በ2002፤  

በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመት በቅደም ተከተል 56.9፡ 1፤  51፡ 1 እና 50:1 በመድረስ እየ ተሻሻለ መጥቶ 

ነ በር፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ጥምርታው ወደ 49፡ 1 በመውረዱና  በክፍል ውስጥ ያሉ ተማሪዎች ባልተጨናነ ቀ 

ሁኔታ በመማር ላይ ስለሚገ ኙ መምህራን ተማሪዎቻቸውን በተሻለ ቅርበት ለማየ ትና ለመርዳት ወደሚያስችላቸው ደረጃ 

ደርሷል ማለት ይቻላል፡ ፡  ይህም የ ትምህርት ጥራትን ለማሻሻል ሊያግዝ ስለሚችል የ ሚበረታታ ጥምርታ ነ ው፡ ፡  በዚህ 

አካሄድም በ2007 በጀት ዓመት ወደ 47.8፡ 1 ለማድረስ ለደረጃው የ ተያዘውን ግብ ለማሳካት እንደሚቻል 

ያመለክታል፡ ፡  የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት መሰናዶ ትምህርት (11-12) የ ተማሪ-መምህር ጥምርታ  በ2003፤  በ2004 

በጀት ዓመት 31፡ 1 እና 29:1 የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት 28.7፡ 1 ሆኗል፡ ፡   

ሠንጠረዥ 36.  የ መምህራን ብዛት በሺህ ቁጥር 
 
አመልካች 2002 2003 2004 2005 

ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር ወንድ ሴት ድምር 

አጸደ ሕጻናት 9.7 4.2 9.7 13.9 0.7 11.7 12.4 …. …. …. 

1ኛ ደረጃ (1-8) 283.1 192.2 113.9 306.1 203.6 118.2 321.9 210.9 124.0 334.9 

2ኛ ደረጃ (9-12) 46.0 42.8 9.6 52.5 50.5 8.8 59.3 55.4 9.7 65.1 

የ ቴክኒክና ሞያ 11.4 10.7 2.1 12.9 10.7 2.1 12.9 … …. …. 

ከፍተኛ ትምህርት 15.7 15.7 1.6 17.3 18.7 1.9 20.6 21.4 2.5 23.9 

ምንጭ፡  ትምህርት ሚኒስቴር 

የ አንደኛ ደረጃ ትምህርት (1-8) የ ተማሪ-ክፍል ጥምርታ በ2002፤  በ2003 እና በ2004 የ በጀት ዓመታት በቅደም 

ተከተል  56.9:1፤  57፡ 1 እና 55፡ 1 የ ነ በረ ሲሆን በ2005 የ በጀት ዓመት መሻሻል አሳይቶ ወደ 54፡ 1 ዝቅ 

ብሏል፡ ፡  በ2007 የ በጀት ዓመት ወደ 50፡ 1 ለማድረስ ከተያዘው ግብ አንጻር የ ተጠናከረ ሥራ ይጠይቃል፡ ፡  በሌላ 

በኩል የ 2ኛ ደረጃ (9-12) የ ተማሪ ክፍል ጥምርታው ሲታይ በ2002፤  በ2003፤   በ2004 እና በ2005 በጀት 

ዓመት በተከታታይ 64፡ 1፤  58፡ 1 56፡ 1 እና 59.3:1 ሆኗል፡ ፡   በዚህ የ አፈጻጸም ሂደት በ2007 የ በጀት 
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ዓመት የ 40፡ 1 የ ተማሪ ክፍል ጥምርታ ላይ ለመድረስ የ ተያዘውን ግብ ለማሳካት የ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችና 

ክፍሎችን ማስፋፋት እንደሚጠይቅ ያመለክታል፡ ፡  የ ተማሪ-መጽሐፍ ጥምርታን በተመለከተ በ2005 የ በጀት ዓመት በሁለቱም 

በአንደኛና በሁለተኛ ደረጃ ትምርት 1፡ 1 ለማዳረስ መቻሉን መረጃዎች ያመለክታሉ፡ ፡  በነ ዚህም የ ጥራት መለኪያዎች 

የ ተሻለ አፈጻጸም ታይቷል፡ ፡  

ብቃትን በማረጋገ ጥ በኩል በትምህርት ሂደት በተለያዩ ምክንያቶች ትምህርትን ማቋረጥ ወይም በአንድ ክፍል መድገ ም 

የ ትምህርት ሥርዓቱን ብቃት ሊቀንሰው እንደሚችል ይታወቃል፡ ፡  በዚህ ረገ ድ የ መጠነ  ማቋረጥ እና የ መጠነ  መድገ ም 

መጣኔዎች ዕድገ ት ዋነ ኛ መለኪያዎች ናቸው፡ ፡  ከዚህ ጋር በተያያዘ ከአንደኛ ክፍል የ ሚያቋርጡ ተማሪዎች መጣኔ  

በ2002፤  በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት በተከታታይ 16.7፤  19.8 እና 25 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን 

በ2005 በጀት ዓመት ወደ 7.3 በመቶ ዝቅ ለማድረግ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 22.6 በመቶ (ወንድ 23.4 በመቶ፤  

ሴት 21.7 በመቶ) ሆኖ ተመዝግቧል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ከ1-8ኛ ክፍል ከትምህርት ማቋረጥን በተመለከተ 

16.3 በመቶ የ ተመዘገ በ ሲሆን፤  ወንድ 16.1 በመቶ፤  ሴት 16.2 በመቶ አፈጻጸም ተመዝግቧል፡ ፡  ተጠቃሎ ሲታይ 

ባለፉት ሦስት ዓመታት ከትምህርት ገ በታ ላይ የ ማቋረጥ መጣኔ ከ16 በመቶ እስከ 25 በመቶ ይደርሳል፡ ፡  ይህም ምን 

ያህል የ ሃብት ብክነ ት እንዳለ በግልጽ ስለሚያመለክት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት መስጠትና በሚቀጥሉት 

ዓመታት ሊወሰዱ በሚገ ባቸው መፍትሔዎች ላይ በጋራ መረባረብ የ ሚጠይቅ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

በተመሳሳይም የ 8ኛ ክፍል የ መጠነ  መድገ ም መጣኔ ሲታይ  በ2002፤  በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት እንደ 

ቅደም ተከተላቸው 5.8 በመቶ፤  8.5 በመቶ እና 11.9 በመቶ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 3 በመቶ ዝቅ 

ለማድረግ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 8.1 በመቶ (ወንድ 8.1 በመቶ፤  ሴት 8 በመቶ) ሆኗል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት 

ከ1-8ኛ ክፍል የ መጠነ  መድገ ም ድርሻ 8.1 በመቶ (ወንድ 7.7 በመቶ፤  ሴት 7.9 በመቶ) ሆኗል፡ ፡   በዚህ ረገ ድ 

እየ ተመዘገ በ ያለው መጠነ  ማቋረጥና መጠነ  መድገ ም አለመቀነ ስ ተማሪዎች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ገ ብተው 

በትክክለኛ ዕድሜያቸው ትምህርታቸውን እንዳይከታተሉ ስለሚያግዳቸው ለችግሩ መፍትሔ ለመስጠት የ ተቀናጀ እና የ ተጠናከረ 

አሠራር ማጠናከር ይጠይቃል፡ ፡  

በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት 5ኛ ክፍልን የ ማጠናቀቅ (መጠነ  መጨረስ) ሁኔታ በ2002፤  በ2003 እና በ2004 በጀት 

ዓመታት በቅደም ተከተል 74 በመቶ፤  55 በመቶ እና 79.7 በመቶ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት 

ወደ 97 በመቶ ከፍ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 76.1 በመቶ (ወንድ 77.1 በመቶ፤  ሴት 75.1 በመቶ) 

ሆኗል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ የ 8ኛ ክፍል በ2005 በጀት ዓመት መጠነ  መጨረስ ወደ 59 በመቶ ከፍ ለማድረግ እቅድ 

ተይዞ  አፈጻጸሙ 52.8 በመቶ (ወንድ 53.3 በመቶ፤  ሴት 52.2 በመቶ) ሆኗል፡ ፡  

ከዚህ በላይ የ ተጠቀሱት የ ጥራትና የ ብቃት መለኪያዎች አፈጻጸም ተጠቃለው ሲታዩ የ ተማሪ ተሳትፎና የ ትምህርት 

አቀባበል፤  ከመምህራን ዝግጁነ ትና የሙያ ብቃት፤  የ ትምህርት አስተዳደር ብቃት፤  የ ህዝብ ተሳትፎ፣  የ ተለያዩ የ ትምህርት 

ማቴሪያሎችና ሃብት አቅርቦትና አጠቃቀም በማጠናከር እና በአጠቃላይም የ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራሙን በተሟላ 

ሁኔታ በመተግበር የ ትምህርት ጥራትን ለማሳደግ መረባረብ  እንደሚገ ባ  ያመለክታሉ፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በትምህርት 

ማቋረጥ እና በክፍል መድገ ም ዙሪያ የ ተደረገ ው ርብርብ እስካሁን ከተሠራው የ በለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጠልና መጠነ  

ማቋረጥና መድገ ም ትርጉም ባለው ሁኔታ እንዲቀንስ ማድረግ ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጠው የ ሚገ ባ ሥራ ይሆናል፡ ፡  

4.1.2 ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 

በአጠቃላይ የ ኢኮኖሚ ዕድገ ትና ድህነ ት የ ማስወገ ድ ፖሊሲ ማዕቀፍ ቁልፍ አካል የ ሆነ ው የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና 

ሥልጠና ዘርፍ የ ሀገ ሪቱ ኢኮኖሚ በመካከለኛ ደረጃ የ ሚፈልገ ውን የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል ለማፍራት እና የ ጥቃቅንና 

አነ ስተኛ ተቋማትን ለማስፋፋት ቁልፍ ሚና የ ሚጫወት ዘርፍ ነ ው። የ መካከለኛ ደረጃ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና 

ፕሮግራምን የ ተሳካ ለማድረግ ሠልጣኞች ከኢንዱስትሪ ጋር የ ሚተዋወቁበትን ሥልት በማካተት በሁሉም ተዋናዮች ዘንድ በቂ 

ግንዛቤ መፍጠርና በእቅዱ እንዲሳተፉ ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  በዚህም መሠረት መንግሥታዊ፤  መንግሥታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች፤  

የ ግል የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ተቋማት ሙያዊ ሥልጠና ይሰጣሉ፡ ፡  ባለፉት ዓመታት የ ተቋማቱም ሆነ  የ ተማሪዎች ቁጥር 

በዕቅዱ መሠረት የ ተፈለገ ውን ያህል ባይሆንም እየ ተስፋፋና እየጨመረ መምጣቱን መግለጽ ይቻላል፡ ፡  

ከዚህ አንጻር በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱ እንደተመለከተው በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ዘርፍ ልማት 

በተቀመጡት የ አፈጻጸም አመልካቾች መሠረት በ2004 በጀት ዓመት የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና በመንግሥትና 

በግል የ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ጠቅላላ የ ሠልጣኞች ቅበላ በ2003 በጀት ዓመት 371,347፤  በ2004 በጀት ዓመት 
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335,058 ደርሶ የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት 963,439 ሠልጣኞችን ተቀብሎ ለማሠልጠን በዕቅድ ተይዞ 

አፈጻጸሙ 238,884 (24.8 በመቶ) ሆኗል፡ ፡  ከዚህ አንጻር በበጀት ዓመቱ የ ሠልጣኞች ተሳትፎ አፈጻጸም በጣም 

ዝቅ ያለ በመሆኑ በቀጣዮቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ ይጠይቃል፡ ፡  ይሄው አፈጻጸም ከ2003 እና 2004 በጀት 

ዓመታት አፈጻጸም ጋርም ሲነ ጻጸር ዝቅ ያለ ነ ው፡ ፡   በዚህ ዘርፍ በ2007 በጀት ዓመት የ ሠልጣኞችን ብዛት ወደ 

1,127,330 ለማድረስ ግብ የ ተያዘ ቢሆንም የ ሦስቱ ዓመታት አፈጻጸም ዝቅተኛ በመሆኑ የ ሚመለከታቸውን ባለ ድርሻ 

አካላት የ ተጠናከረና የ ተቀናጀ አሠራርና ትኩረት ይጠይቃል፡ ፡  

በመንግሥት የ ቴክኒክና ሙያ ተቋማት ብቻ የ ተሳተፉት ሠልጣኞች ብዛት በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመት 214,897 

እና 222,615 የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 578,064 ከፍ ለማድረግ ዕቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 

178,903 ሆኗል፡ ፡  ይህም ከዓመቱ እቅድ ጋር ሲነ ጻጸር 30.9 በመቶ ያህል ብቻ ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል መንግሥታዊ 

ባልሆኑ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ተቋማት የ ሚሠለጥኑ ሠልጣኞች ቁጥር በ2003 በጀት ዓመት 155,788፤  

በ2004 በጀት ዓመት ደግሞ 112,443 የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 385,376 ከፍ ለማድረግ 

በዕቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 59,981 (15.5 በመቶ) ሆኗል፡ ፡  በአጠቃላይ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና ጾታዊ 

ሥብጥርን በተመለከተ በ2003፤  2004 እና በ2005 በጀት ዓመታት በተከታታይ 46.1 በመቶ፤  47.6 በመቶና 

51.2 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በዚህም መሠረት በዕቅዱ ዘመን መጨረሻ በሙያ መስኩ እንዲሠማሩ ከሚጠበቁት 50 በመቶ ያህል 

የ ሴቶች ቅበላ ግብ አንጻር በተለይ በ2005 በጀት ዓመት የ ተሻለ አፈጻጸም መመዝገ ቡ የ ሚያበረታታ ቢሆንም ሥራን 

የ መፍጠር ተሰጥኦ ላላቸው የ ሥልጠና አቅርቦቱን ከዚህ በተሻለ  በጥራት ማስፋፋት ይጠይቃል፡ ፡       

በአጠቃላይ ይህ አፈጻጸም በዘርፉ ለመሠልጠን ተሰጥኦና ዝንባሌ ያላቸው ወጣቶች በተለያዩ የሙያ መስኮች ሠልጥነ ው 

የ ራሳቸውን ሥራ እንዲፈጥሩ እና የ ኢንዱስትሪዎች በመካከለኛ ደረጃ የ ሠለጠነ  የ ሰው ሃይል ፍላጎ ት እንዲሟላ ከታቀደው 

አንፃ ር የ እስካሁኑን አፈፃ ጸም ይበልጥ ማጠናከር ይጠይቃል፡ ፡  በተጨማሪም በቴክኒክና ሙያ ሥልጠና ጥራትና አግባብነ ትን 

ማረጋገ ጥ ዋናው ጉዳይ መሆኑ ታይቷል፡ ፡  ለዚህም ጥራትና አግባብነ ትን ለማረጋገ ጥ የ ተቀመጠውን ፕሮግራም አሟልቶ 

መተግበር የ ሚገ ባ ሲሆን በዚህም ሂደት  የ ቴክኒክና ሙያ ብቃት ማረጋገ ጫ ምዘና ሥርዓት ተጠናክሮ ተፈፃሚ እንዲሆን 

ከፍ ያለ ትኩረት መስጠት ይገ ባል፡ ፡  

4.1.3 ከፍተኛ ትምህርት 

በመንግሥት ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ፕሮግራም ተሳትፎ በ2002፤  በ2003፣  በ2004 እና 

በ2005 የ በጀት ዓመታት በቅደም ተከተል 190,043፤  211,197፣  250,229 እና 294,357 ደርሷል፡ ፡  

በእነ ዚህ ዓመታት በመንግስት እና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ፕሮግራም ተሳታፊ ተማሪዎች 

ቁጥር በቅደም ተከተል 207,179፣  227,688፣  269,862 እና 317,799 ነ በር፡ ፡  በ2002 የ በጀት ዓመት 

28 በመቶ የ ነ በረው የ ሴቶች የ ቅድመ ምረቃ መደበኛ ትምህርት ተሳትፎ መጠነ ኛ መሻሻል በማሳየ ት በ2005 የ በጀት 

ዓመት 30 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በመንግስትና በግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት በሁሉም የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት 

ፕሮግራሞች (በመደበኛ፣  በማታ፣  በክረምት እና በርቀት) የ ሚሳተፉ ተማሪዎች ቁጥር በ2002 ከነ በረበት 420,387 

በ2005 የ በጀት ዓመት ወደ 553,848 (በመንግስት ተቋማት 474,198 እና በግል ተቋማት 79,650) ከፍ 

ብሏል፡ ፡  በተመሳሳይ ወቅት የ ሴቶች ተሳትፎ ከ27 በመቶ ወደ 30 በመቶ አድጓል፡ ፡  ሆኖም የ ሴቶችን የ ቅድመ ምረቃ 

ፕሮግራም ተሳትፎ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት 40 በመቶ ለማድረስ ከተቀመጠው ግብ አንፃ ር 

በ2005 ተመዘገ በው አፈፃ ጸም ዝቅተኛ በመሆኑ አፈፃ ጸሙን በቀጣይ ለማሻሻል ከፍተኛ ትኩረትና ተጨማሪ ጥረት የ ሚጠይቅ 

ሆኖ ታይቷል፡ ፡   

በአጠቃላይ በ2005 በሁሉም የ ቅድመ ምረቃ ትምህርት ፕሮግራሞች የ ተመዘገ በው አፈፃ ጸም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠው 467445 የ ከፍተኛ ትምህርት የ ቅድመ ምረቃ መርሀ-ግብር 

ተሳትፎ ግብ አስቀድሞ መሳካቱን ያመለክታል፡ ፡  ይህ ከፍተኛ አፈፃ ጸም ሊመዘገ ብ የ ቻለው መንግሥት ለከፍተኛ ትምህርት 

በሰጠው ትኩረት መሠረት ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት በመስፋፋታቸው ነ ው፡ ፡  
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ሠንጠረዥ 37.  በመንግስትና በግል የ ትምህርት ተቋማት የ ከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ 

 

ተ.ቁ. ፕሮግራም 2002 2003 2004 2005 

1 በቅድመ ምረቃ መደበኛ ፕሮግራም     

 (ሀ) በመንግስት ተቋማት 190,043 211,197 250,229 294,357 

 (ለ) በግል ተቋማት 17,136 16,491 19,633 23,442 

 ድምር 207,179 227,688 269,862 317,799 

  የ ሴቶች ተሳትፎ 27.93 % 27.37 % 28.10 % 29.88 % 

2 በሁሉም የ ቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች     

 (ሀ) በመንግስት ተቋማት 344,107 369,254 418,965 474,198 

 (ለ) በግል ተቋማት 76,280 78,439 75,145 79,650 

 ድምር 420,387 447,693 494,110 553,848 

  የ ሴቶች ተሳትፎ 27 % 27 % 28 % 30 % 

3 በድህረ ምረቃ ፕሮግራም     

 (ሀ) በመንግስት ተቋማት     

 ሀ.1 ሁለተኛ ዲግሪ (ማስትሬት) 12,621 18,486 22,804 25,103 

 ሀ.2 ሶስተኛ ዲግሪ (ዶክትሬት) 791 789 1849 3165 

 (ለ) በግል ተቋማት     

 ለ.1 ሁለተኛ ዲግሪ (ማስትሬት) 860 875 1007 3036 

 ድምር (3ሀ+3ለ) 14,272 20,150 25,660 31,304 

   የ ሴቶች ተሳትፎ 11.9 % 13.8 % 20.2 % 19.5 % 

ምንጭ፡  የ ትምህርት ሚኒስቴር 

በተጨማሪም በድህረ ምረቃ ፕሮግራም በመንግሥታዊ እና በግል ተቋማት በ2002፣  በ2003፣  በ2004 እና በ2005 

በጀት ዓመት የ ተማሪ ተሳትፎ መጠን በተከታታይ 14,272፣  20,150፣  25,660 እና 31,304 ሆኖ 

ተመዝግቧል፡ ፡  በተጠቀሱት ዓመታት በድህረ ምረቃ ፕሮግራም የ ሴቶች ድርሻ በቅደም ተከተል 11.9፤ 13.8፤  20.2 

እና 19.5 በመቶ ሆኗል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ሴቶች ተሳትፎ በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረው ተሳትፎ መጠነ ኛ 

ቅናሽ አሳይቷል፡ ፡  በዚህም ምክንያት እስካሁን ያለው አፈጻጸም ሲታይ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ዘመን መጨረሻ 

25 በመቶ ግብ ላይ ለመድረስ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ተጨማሪ ጥረት ይጠይቃል፡ ፡   

ሠንጠረዥ 38.  በሁሉም ፕሮግራሞች ከመንግስትና ከግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ተመረቁ ተማሪዎች  

 
ተ.ቁ. ፕሮግራም 2002 2003 2004 2005 

1 በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም (የ መጀመሪያ ዲግሪ) የ ተመረቁ ተማሪዎች  66999 75348 78144 79073 

 (ሀ) ከመግስት ተቋማት 53874 64648 65239 66166 

 (ለ) ከግል ተቋማት 13125 10700 12905 12907 

  ሴት ተማሪዎች (በመቶኛ) 23.4 27.3 25.3 28.6 

2 በድህረ ምረቃ ፕሮግራም (በሁለተኛ ዲግሪ) የ ተመረቁ ተማሪዎች  4724 6229 6092 6353 

 (ሀ) ከመንግስት ተቋማት 4500 5876 5817 5960 

 (ለ) ከግል ተቋማት 224 353 275 393 

  የ ሴት ተማሪዎች (በመቶኛ) 14.0 14.4 14.0 15.0 

3 በድህረ ምረቃ ፕሮግራም (በሶስተኛ ዲግሪ) የ ተመረቁ ተማሪዎች - 21 70 70 

 (ሀ) መንግስት ተቋም - 21 70 70 

 (ለ) ከግል ተቋም 0.0 0.0 0.0 0.0 

  የ ሴት ተማሪዎች (በመቶኛ) - 4.8 10.0 10.0 

  በድህረ ምረቃ (በ2ኛና በ3ኛ ዲግሪ) ፕሮግራም የ ተመረቁ ተማሪዎች 4724 6250 6162 6423 

ምንጭ፡  የ ትምህርት ሚኒስቴር 

በ2005 በጀት ዓመት በሁሉም ፕሮግራሞች ከመንግስትና ከግል ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት 79,073 ተማሪዎች በቅድመ 

ምረቃና 6,423 ተማሪዎች በድህረ ምረቃ ፕሮግራም ትምህርታቸውን አጠናቀው ተመርቀዋል (ሠንጠረዥ 38)፡ ፡  በሌላ 

በኩል ከመንግሥት የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቅድመ ምረቃ ፕሮግራም የ ተመረቁ ተማሪዎች በ2003 ከነ በረበት 

64648 በ2005 ወደ 66166 አድጓል (ሠንጠረዥ 39)፡ ፡  ከዚህ ውስጥ የ ሴት ተመራቂ ተማሪዎች ድርሻ በ2003 

በጀት ዓመት ከነ በረበት 27 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 29 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  በበጀት ዓመቱ የ ተመዘገ በው 

አፈፃ ጸም የ ሚያበረታታ ቢሆንም በቀጣይ የ ሴት ተማሪዎችን የ ከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ የ በለጠ ማሳደግ እና በከፍተኛ 

ትምህርት ተቋማት ቆይታቸው የ ተሟላ ድጋፍና ክትትል እንዲያገ ኙ ማድረግ ትኩረት የ ሚሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው፡ ፡  ባለፉት 
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ሦስት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሽን ዕቅድ ትግበራ ዓመታት የ ከፍተኛ ትምህርት ተሳትፎ በከፍተኛ ደረጃ መስፋፋቱን ማየ ት 

ይቻላል፡ ፡  የ ሴቶች ተሳትፎም በተለይ በቅድመ-ምረቃ ፕሮግራም መሻሻል አሳይቷል፡ ፡  በቀጣይ የ ከፍተኛ ትምህርት ጥራትና 

አግባብነ ት ለማሻሻል የ ተጀመረውን ጥረት ማጠናከር ይጠይቃል፡ ፡   

ባጠቃላይ ባለፉት ሦስት የ ዕድገ ትና የ ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዓመታት በአጠቃላይ ትምህርት ዘርፍ የ አንደኛ ደረጃ 

ትምህርት ጥቅል ተሳትፎ መሻሻል እያሳየ  ቢሆንም የ ንጥር ተሳትፎው መጣኔ  ብዙም ለውጥ ሳያሳይ የ መቆም አዝማሚያ 

አሳይቷል፡ ፡   ስለሆነ ም በዚህ ረገ ድ የ ምዕተ-ዓመቱን የ ትምህርት ግብ ለማሳካት በቀሩት ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ርብርብ 

መደረግ ይኖርበታል፡ ፡  ይህ በእንዲህ እንዳለ የ ሴት ተማሪዎች ተሳትፎ በተከታታይ የ መጨመር አዝማሚያ እያሳየ  መሆኑ 

ይኸንን መልካም አፈፃ ፀም ማስቀጠል ይገ ባል፡ ፡  በሌላ በኩል ደግሞ የ አንደኛ ክፍል የ ተማሪዎች የ ትምህርት ማቋረጥ 

ሁኔታ ከዓመት ወደ ዓመት እየጨመረ በመምጣት በ2004 እና በ2005 በጀት ዓመት 25 በመቶና 23.4 በመቶ መጠነ  

ማቋረጥ ተመዝግቧል፡ ፡  ይህ ከፍተኛ የ ትምህርት ማቋረጥ መጣኔ በዘርፉ እየ ፈሰሰ ያለውን ውስን የ ሀገ ር ሀብት በአግባቡ 

ከመጠቀም አንፃ ር ጉድለቶች እንዳሉበት በግልጽ ስለሚያመለክት ሁሉም ባለድርሻ አካላት ለጉዳዩ ትኩረት መስጠትና 

በመፍትሄዎቹ ላይ በጋራ መረባረብ የ ሚጠይቅ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር ጥራትን በተመለከተ እየ ተሰሩ ያሉት ሥራዎችን 

ይበልጥ በማጠናከር በቀሩት ሁለት ዓመታት መሠረታዊ ለውጥ እንዲያስገ ኙ ማድረግም ልዩ ትኩረት የ ሚፈልግ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

 

በቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠና የ ሠልጣኞች ቅበላ ዝቅተኛ ሲሆን አነ ስተኛ የ ማይባል ቁጥር ያላቸው ወጣቶች ገ በያው 

በሚፈልገ ው የሙያ መስክ ሥልጠና ሳይወስዱ ወደ ሥራ እየ ተቀላቀሉ እንደሆነ  ባለፉት ዓመታት ልምድ ለመገ ንዘብ 

ተችሏል፡ ፡  በመሆኑም የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠናን ለማስፋፋት ዘርፉን በተቀናጀ ሁኔታ መምራት አስፈላጊነ ቱ 

የ ጎ ላ ይሆናል፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠናን በጥራትና በብቃት ከመስጠት እና ከጥቃቅንና 

አነ ስተኛ ኢንዱስትሪ ልማት ጋር የ ማቀናጀት ሥራ የ በለጠ ትኩረት እንዲሰጠው ማድረግና ምርታማነ ትንና ተወዳዳሪነ ትን 

ማረጋገ ጥ ይጠይቃል፡ ፡  በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የ ማስፋፋትና የ ማጠናከሩ ሥራ የ ሚበረታታ 

ሲሆን በቀጣዮቹ ሁለት የ ዕቅዱ ዓመታት ጥራትና አግባብነ ት ለማረጋገ ጥ እና እንዲሁም የ ሴቶችን ተሳትፎ ለማሳደግ  

ትኩረት ሰጥቶ መሥራት ይጠይቃል፡ ፡    
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4.2 የ ጤና ዘርፍ 
 

አቅጣጫዎች 

የ ጤናው ዘርፍ ራዕይ ጤናማ አምራችና የ በለጸገ  ዜጋ እንዲኖር ማስቻል ነ ው፡ ፡  ለዚሁ እንዲያግዝ በተቀረጸው የ ጤና 

ፖሊሲ መሠረት የ መሠረተ ጤና አገ ልግሎት በሁሉም ገ ጠሮችና ከተሞች እንዲደርስ ማድረግና የ ጤና ኬላዎችና ጣቢያዎች 

በሰው ሃይልና በቁሳቁስ አጠናክሮ የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራታቸውን ማሻሻል፤  ተላላፊ በሽታዎች ሥርጭት መዋጋትና 

እንዳይስፋፉ መቀልበስ፤  ወዘተ. የ ዘርፉ የ ትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  በሌላ በኩል በሕክምና ሙያ በቂ ክህሎት 

ያላቸውና ለሥነ  ምግባር ተገ ዥ የ ሆኑ ሐኪሞች በብዛት በማሠልጠን ሥራዎችን በከፍተኛ መጠን ማሳደግ ላይ ትኩረት 

ይደረጋል፡ ፡  የ አራተኛው ምዕራፍ የ ጤናው ዘርፍ የ ልማት መርሃ-ግብርም ይህን ሃገ ራዊ ዓላማና የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት 

ግቦች ለማሳካት በሚያስችል መልኩ ተዘጋጅቶ ተግራዊ በመደረግ ላይ ሲሆን በዚሁ መሠረት ቀጥሎ ከተጠቀሱት ስትራቴጂያዊ 

ዓላማዎችና ግቦች አንጻር የ ዘርፉ የ 2005 በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ቀርቧል፡ ፡  

4.2.1 የ ማህበረሰብ ባለቤትነ ትን ማሻሻል 

የ ዘርፉን የ ምዕተ ዓመቱ የ ልማት ግቦች ለማሳካት የ ጤና ልማት ሠራዊት አደረጃጀትን መጠቀም ውጤታማ መሆኑ ስለታመነ በት  

ከክልል ጤና ቢሮዎች ጋር ቅንጅት በመፍጠር ተግባራዊ በመደረግ ላይ ነ ው፡ ፡  የ ዕድገ ትና የ ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱንና 

የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት ግቦች ተግባራዊ ለማድረግ የ ማህበረሰቡን ባለቤትነ ትና ተነ ሳሽነ ትን በማሻሻል ህብረተሰቡ በጤና 

ልማት ተሳታፊ የ ሚሆንበትን ሁኔታ ለማመቻቸት የ ጤና የ ልማት ሠራዊትን ማደራጀት አንኳር ዕቅድ ሆኖ የ ተያዘ ሲሆን 

በዚህ በኩል ምርጥ ተሞክሮዎችን የ መቀመርና ወደ ተለያዩ የ ሀገ ሪቱ ክፍሎች የ ማስፋት ሥራ ተጠናክሮ እየ ተሠራ 

ይገ ኛል፡ ፡   በሽታን የ መከላከል ስትራቴጂ የ ህብረተሰቡን የ ጤና ችግሮች በዘላቂነ ት በመፍታት በኩል ባለፉት ዓመታት 

ከተከናወኑ ሥራዎች ውጤት በተግባር ማየ ት ተችሏል፡ ፡  ከዚህ የ መከላከል ስትራቴጂ በተጓዳኝ የ ጤና አገ ልግሎቱ ተደራሽና 

ጥራት ያለው እንዲሆን ጥረቶች በመደረግ ላይ ናቸው፡ ፡  ይህ አደረጃጀትና አሠራር የ ጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅን ለማሳካት 

ለተያዘው አቅጣጫ ከፍተኛ እገ ዛ በማድረግ ላይ መሆኑን ለመረዳት ተችሏል፡ ፡  ይህንንም እዳር ለማድረስ ብዛት ያላቸው 

በጤናቸው ሞዴል የ ሆኑ ቤተሰቦችን መፍጠር መቻሉና የ ተላላፊ በሽታዎችን ስርጭት በመቆጣጠር የ ህጻናትን ሞት መቀነ ስ 

የ ተቻለ መሆኑን መጥቀስ ይቻላል፡ ፡  በዚህም አደረጃጀት በመታገ ዝ በባህላዊ ማነ ቆዎች ምክንያት ወደ ጤና ተቋም ሄደው 

የ ማይወልዱ እናቶችን ቁጥር ለመቀነ ስ ጥረት ተደርጓል፡ ፡   

4.2.2 የ ጤና አገ ልግሎት ተደራሽነ ትን ማሻሻል 

4.2.2.1 የ እናቶች ጤና ማሻሻል 

የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎት፡ - እስካሁን በተደረገ ው የ ተቀናጀ ጥረት በየ ዓመቱ በአማካይ 10 ሚሊዮን ነ ባርና አዲስ 

ተጠቃሚዎችን የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎት ተጠቃሚ የ ማድረግ ሽፋንን (Contraceptive Acceptance Rate) 

በ2005 በጀት ዓመት ወደ 76.2 በመቶ ለማድረስ ዕቅድ ተይዞ አገ ልግሎቱን ለ10.243 ሚሊዮን ሴቶች በመስጠት 

ሽፋኑን 60 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም  በ2004 ከተመዘገ በው 60.4 በመቶ አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር 

ሽፋኑ ተመሳሳይ ነ ው፡ ፡  በክልል ደረጃ ሲታይ በአማራ 86.3 በመቶ፤  በደ/ብ/ብ/ሕ 61.9 በመቶ፤  በኦሮሚያ 60.4 

በመቶ የ ተሻለ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን በሶማሌ 8.3 በመቶ እና በጋምቤላ 9.2 በመቶ ዝቅተኛ አፈጻጸም 

ታይቷል፡ ፡  በዚህም ሁኔታ የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎት ተጠቃሚነ ትን በ2007 በጀት ዓመት መጨረሻ ወደ 82 በመቶ ከፍ 

ለማድረግ ከተያዘው ግብ ጋር ሲታይ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት ከፍተኛ ጥረት ማድረግ የ ሚጠይቅ መሆኑን ለመገ ንዘብ 

ተችሏል፡ ፡  

በሌላ በኩልም ሽፋኑ በተጠበቀው መሠረት ማደግ አለመቻል የ ተጠቃሚዎች ቁጥር መቀነ ስን የ ሚያመለክት ሳይሆን ምናልባትም 

አብዛኞቹ የ አገ ልግሎቱ ተጠቃሚዎች ለረጅም ጊዜ የ ሚያገ ለግሉ የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎት ዘዴዎች ለመጠቀም ፍላጎ ት 

ማሳደራቸውን የ ሚያሳይ መሆኑንና እነ ዚህም ተጠቃሚዎች የ በጀት ዓመቱ ሲቀየ ር በድጋሚ መቆጠር ሲገ ባቸው እየ ተቆጠሩ 

ላይሆን ስለሚችል መረጃውን በማጥራት በኩል በቀጣይ ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ ያስፈልጋል፡ ፡   

የ ቅድመ ወሊድ፡ - በ2005 በጀት ዓመት የ ቅድመ ወሊድ አገ ልግሎት ከሚፈልጉ 2.88 ሚሊዮን እናቶች መካከል ለ2.61 

ሚሊዮን እናቶች የ ቅድመ ወሊድ ክትትል በማድረግ የ አንድ ጊዜ የ አገ ልግሎት ሽፋኑን በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት 

89.1 በመቶ በ2005 ወደ 90.6 በመቶ ለማድረስ እቅድ ተይዞ አገ ልግሎቱን ለ2.86 ሚሊዮን እናቶች በመስጠት 

ሽፋኑን 97.4 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም ሽፋን በ2007 በጀት ዓመት ሊደረስበት የ ታሰበውን አፈጻጸም 

በቅድሚያ ተግባራዊ ማድረግ መቻሉን ያሳያል፡ ፡  በክልል ደረጃ ሲታይ በሐረሪ 111.6 በመቶ፤  በደ/ብ/ብ/ሕ 111.5 
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በመቶ፤  በኦሮሚያ 103 በመቶ ከፍተኛ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን በሶማሌ 41.6 በመቶ እና በአፋር 53.7 በመቶ 

ዝቅተኛ ተደራሽነ ት መኖሩን ያሳያል፡ ፡  

በሠለጠኑ ባለሞያዎች የ ሚሰጥ የ ወሊድ አገ ልግሎት፡ - የ እናቶችን ሞት ትርጉም ባለው ሁኔታ መቀነ ስ የ ሚቻለው እናቶች 

በባለሙያ እርዳታ በጤና ተቋም ሲወልዱ ነ ው፡ ፡  በባለሙያ የ ማዋለድ አገ ልግሎት በተጠናከረ መልኩ ለመስጠት ጤና 

ተቋማትን በህክምና መሣሪያዎች፣  በመገ ልገ ያ ቁሳቁሶችና ባለሙያዎች የ ማሟላት ሥራ እየ ተከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡  ከዚህ 

አንጻር መሠረታዊ የ ድንገ ተኛ ወሊድና ጨቅላ ህጻናት ህክምና አገ ልግሎት አሠጣጥን በማጠናከር የ ጤና ጣቢያዎች ብዛት 

በ2004 ከነ በረበት 752 በ2005 በጀት ዓመት ወደ 1,813 ከፍ ብሏል፡ ፡  የ አገ ልግሎት አሰጣጡን ለማካሄድ 

በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 2,366 ባለሙያዎች የ ሰለጠኑ ሲሆን በአጠቃላይ 15 ሆስፒታሎች ቋሚ የ ሥልጠና ማዕከል እንዲሆኑ 

ተመርጠው ድጋፍ ተደርጎ ላቸዋል፡ ፡  እንዲሁም የ ተሟላ የ ድንገ ተኛ የ ወሊድና የጨቅላ ህጻናት ህክምና አገ ልግሎት በ88 

ሆስፒታሎች በመሰጠት ላይ ሲሆን ለ1,000 ባለሞያዎች ሥልጠና በመስጠት ተጨማሪ ተቋማት ላይ ለማስፋፋት ግብዓት 

የ ማሟላት ሥራ እየ ተሠራ ይገ ኛል፡ ፡   

በመሆኑም በ2005 በጀት ዓመት በሠለጠኑ የ ጤና ባለሞያዎች የ ሚሰጥ የ ወሊድ አገ ልግሎት ተጠቃሚን በ2004 በጀት 

ዓመት ከነ በረበት 20.4 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 49.4 በመቶ  ለማድረስ እቅድ ተይዞ አገ ልግሎቱን 

ለ666,308 ወላዶች በመስጠት ሽፋኑን 23.1 በመቶ ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም ከ2004 በጀት ዓመት አፈጻጸም 

የ ተሻለ ውጤት ሲሆን ሊደረስበት ከተቀመጠው ዓመታዊ ግብና በ2007 መጨረሻ ሊደረስበት ከታቀደው የ 62 በመቶ ግብ 

አንጻር ከፍተኛ ርብርብ የ ሚጠይቅ በመሆኑ ከክልል ቢሮዎች ጋር የ ተቀናጀ ሥራ በመሥራት ጥረት ማድረግን ይጠይቃል፡ ፡  

በክልል ደረጃ ሲታይ በአዲስ አበባ 72.9 በመቶ፤  በሐረሪ 72 በመቶ፤  የ ተሻለ ሽፋን  ያስመዘገ ቡ ሲሆን ቤንሻንጉል 

ጉሙዝ 14.4 በመቶ፤  በአፋር 14.7 በመቶ፤  በሶማሌ 17.4 በመቶ  ዝቅተኛ ተደራሽነ ት መኖሩን ያሳያል፡ ፡  

የ ድህረ ወሊድ ክትትል አገ ልግሎት፡ - በ2005 በጀት ዓመት የ ድህረ ወሊድ አገ ልግሎትን በ2004 ከነ በረበት 44.5 

በመቶ ለ2.9 ሚሊዮን እናቶች በመስጠት ለ70 በመቶ ተጠቃሚዎች ለማድረስ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 50.5 በመቶ 

ሆኗል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም በ2004 በጀት ዓመት ከተደረሰበት አፈጻጸም አንጻር ሲታይ መሻሻል ቢያሳይም በ2007 

መጨረሻ ላይ ለመድረስ ከታሰበው የ 78 በመቶ ግብ ጋር ሲነ ጻጸር በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ መሥራት 

እንደሚጠይቅ ያመለክታል፡ ፡  በክልል ደረጃ ሲታይ በደ/ብ/ብ/ሕ 65.4 በመቶ፤  ትግራይ 65.2 በመቶ፤  ሐረሪ 52.9 

በመቶ የ ተሻለ ሽፋን ያስመዘገ ቡ ሲሆን አፋር 11 በመቶ፤  ጋምቤላ 11.8 በመቶ፤  ሶማሌ 18.1 በመቶ  ዝቅተኛ 

ተደራሽነ ት መኖሩን ያሳያል፡ ፡  የ ድህረ ወሊድ አገ ልግሎት ዝቅተኛ የ ሆነ በት ዋና ችግር በአንዳንድ አካባቢዎች በልማዳዊ 

አስተሳሰቦች ምክንያት ወላዶች ወደ ጤና ተቋማት ስለማይመጡ መሆኑን ለመገ ንዘብ ተችሏል፡ ፡  ከዚህም በተጨማሪ 

የ ትራንስፖርት/አምቡላንስ ችግር፤  የ ጤና ተቋማት በተፈለገ ው ደረጃ ተሟልተውና ዝግጁ ሆነ ው አገ ልግሎቱን በጥራት 

አለመስጠት ለድህረ-ወሊድ ክትትል ሽፋን ማነ ስ እና ብሎም ለወላዶች ሞት ምክንያት እንደነ በሩ ለመረዳት ይቻላል፡ ፡  

የ አምቡላንስ ዕጥረቱን ለመቅረፍ 811 አምቡላንሶች ተገ ዝተው ለወረዳዎች ተከፋፍለዋል፡ ፡  

በአጠቃላይ የ እናቶች ሞት በተመለከተ በበጀት ዓመቱ በተከናወኑት ተግበራት መሻሻል እንደሚያሳይ ይጠበቃል፡ ፡  አሁንም 

ግን የ እናቶች ጤና በተመለከተ የ ተቀመጠውን የ ምዕተ-ዓመቱ የ ልማት ግብ ለማሳካት ከእስካሁኑ የ ላቀ ጥረት እንደሚጠይቅ 

ይገ መታል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ተጠናከረ የ ልማት ሠራዊት አደረጃጀት በማህበረሰብ ደረጃ በመፈጠሩ የ ዕ ናቶችና የ ሕጻናትን 

ጤና ለማሻሻል ከፍተኛ ትርጉም እንዳለው ታይቷል፡ ፡  ከዚህ ጋር በተያያዘ የ ልማት ሠራዊት አደረጃጀትና የ ልማት ቡድኖች 

ባሉባቸው አካባቢዎች ቤት ውስጥ ከመውለድ ነ ጻ የ ሆኑ ቀበሌዎችን መፍጠር ተችሏል፡ ፡  ይህም በሠለጠኑ የ ሕክምና 

ባለሞያዎች እርዳታ ተደርጎ ላቸው የ ሚወልዱ እናቶች ብዛት እንዲጨምርና የ እናቶችን ሞት እንዲቀንስ ከፍተኛ አስተዋጽኦ 

አድርጓል፡ ፡  እንደዚሁም በቤተሰብ ምጣኔ  አጠቃቀም አገ ልግሎት፤  በቅድመ ወሊድና  ድህረ  ወሊድ አገ ልግሎቶች ለወላዶች የ ሚደረጉ 

እንክብካቤዎች ይበልጥ Tጠናከር  የ እናቶች ሞት መጣኔ  በከፍተኛ ደረጃ ሊያሻሽለው እንደሚችል ይታመናል፡ ፡  በዚህም በቀሪዎቹ 

ሁለት ዓመታት የ እናቶችን ሞት በመቀነ ስ ረገ ድ በምዕተ ዓመቱ የ ልማት ግብ ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን ዕቅድ 

ለማሳካት የ ሚቻልበት ዕድል እንዳለ  ታይቷል፡ ፡   

4.2.2.2 የ ህፃ ናት ጤንነ ት ማሻሻል  

የጨቅላ ሕጻናት ሞት፡ -  የ ክትባት መርሐግብርን  ለማጠናከር በተደረገ  የ ተቀናጀ ጥረት ዕድሜያቸው ከአንድ ዓመት በታች ለሆኑ  

ህፃ ናት የ ፀ ረ  አምስት (ፔንታቫለንት) ክትባትን  ሶስት ጊዜ uመስጠት የ አገ ልግሎት ሽፋኑ በ2004 ከነ በረበት 85 በመቶ በ2005 

በጀት ዓመት ወደ 90 በመቶ ለማድረስ ዕቅድ ተይዞ አገ ልግሎቱን ለ2.38 ሚሊዮን ሕጻናት በመስጠት አፈጻጸሙ 87.6 

በመቶ ሆኗል፡ ፡  ይህም አፈጻጸም በ2007 መጨረሻ ወደ 96 በመቶ ለማድረስ ከተያዘው ግብ አንጻር በቀጣይ ሁለት 



90 

 

ዓመታት ከክልሎች ጋር ተቀናጅቶ ከዚህ በተሻለ ፍጥነ ት መንቀሳቀስ እንደሚያስፈልግ ያሳያል፡ ፡  በክልል ደረጃ ሲታይ 

በደ/ብ/ብ/ሕ 99.2 በመቶ፤  ኦሮሚያ 89.4 በመቶ፤  ትግራይ 87.1 በመቶ፤  ከፍተኛ አፈጻጸም ያስመዘገ ቡ ሲሆን  

ጋምቤላ 44.9 በመቶ፤  ሶማሌ 8.8 በመቶ  ዝቅተኛ ተደራሽነ ት መኖሩን ያሳያል፡ ፡   

የ ኩፍኝ መከላከያ ክትባትን በተመለከተ በ2004 በጀት ዓመት ከነ በረበት 79.5 በመቶ በ2005 በጀት ዓመት ወደ 

90 በመቶ ለማድረስ እቅድ ተይዞ አገ ልግሎቱን ለ2.259 ሚሊዮን ሕጻናት በመስጠት ሽፋኑን 83.2 በመቶ ማድረስ 

ተችሏል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተመዘገ በው ውጤት አበረታች ሲሆን  ይህንኑ  አሠራር በማጠናከር  በዕድገ ትና  ትራንስፎርሜሽን  

ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ላይ ለመድረስ  የ ተያዘውን  የ 90 በመቶ ግብ ማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል፡ ፡  በክልል ደረጃ ሲታይ 

በደ/ብ/ብ/ሕ 99.3 በመቶ፤  አዲስ አበባ 89.5 በመቶ፤  ኦሮሚያ 87.7 በመቶ፤  ከፍተኛ አፈጻጸም ያስመዘገ ቡ 

ሲሆን ጋምቤላ 32.1 በመቶ፤  ሶማሌ 55.8 በመቶ፤  ድሬዳዋ 57.7 በመቶ ዝቅተኛ ተደራሽነ ት መኖሩን ያሳያል፡ ፡  

ሠንጠረዥ 39.  የ 2005 የ ጤና ዘርፍ ዋና ዋና የ ዕቅድ አፈጻጸም  

 
አመልካች 2002 2003 2004 2005 የ 2007  

ግብ ዕቅድ አፈጻጸም 

የ ቤተሰብ ዕቅድ ተቀባይነ ት ሽፋን  (በመቶኛ) 56 61.7 60.4 76.2 60.0 82 

የ ቅድመ ወሊድ አገ ልግሎት ሽፋን  (በመቶኛ) 68 82.2 89 90.6 97.4 90 

በሠለጠነ  ባለሞያ  የ ማዋለድ አገ ልግሎት ሽፋን  (በመቶኛ) 15.7 16.6 20.4 49.4 23.1 62 

ድህረ  ወሊድ አገ ልግሎት ሽፋን  (በመቶኛ) 34.0 42.1 44 70 50.5 78 

ዕድሜያቸው ከ1 ዓመት በታች የ ሆኑ  ሕጻናት የ ፔንታቫለንት ክትባት ሽፋን  
(በመቶኛ) 

82 84.7 84.9 90 87.6 96 

የ ኩፍኝ በሽታ ክትባት ሽፋን  (በመቶኛ) 76.5 81.5 79.5 90 83.2 90 

   ምንጭ፡  የ ጤና  ጥበቃ ሚኒስቴር  

እላይ በተገ ለፁ ተግባራት ሳቢያ  እና  የ ኢትዮጵያ  የ ጤና  ፖሊሲና  ቁልፍ የ ስትራተጂ አቅጣጫዎችን  በመከተል ባለፉት ዓመታት በሕዝቡ፤  
በመንግሥትና  በልማት አጋሮች በተደረገ ው የ ጋራ ርብርብ ኢትዮጵያ  ዕድሜያቸው ከ5 ዓመት በታች የ ሆኑ ሕጻናት ሞትን  በሁለት ሦስተኛ4 
በመቀነ ስ  የ ምዕተ ዓመቱን  የ ልማት ግብ (ግብ አራት) ሦስት ዓመት አስቀድማ ለማሳካት መቻሏን  በተባበሩት መንግሥታት ሪፖርት ይፋ 
ተደርጓል፡ ፡  በቀሩት ዓመታትም የ ህጻናት ሞትን  ይበልጥ ለመቀነ ስ  የ ተጀመሩ ሥራዎችን  ዳር ማድረስ  ይገ ባል፡ ፡  

4.2.2.3 የ ሥርዓተ ምግብ አገ ልግሎትን ማስፋፋት 

በህብረተሰቡ ዘንድ ያለውን የ ጤናማ አመጋገ ብ ሥርዓት የ ግንዛቤ ዕጥረት በመቅረፍ፤  የ ሕጻናት አመጋገ ብ ሥርዓትን 

በማሻሻል፤  ቫይታሚን ኤ እንክብልና የ ፀ ረ አንጀት ጥገ ኛ ትላትል መድሃኒት በማቅረብ፣  የ ማህበረሰብ አቀፍ የ ሥነ -ምግብ 

ፕሮግራምን  ለማስፋፋት የ ተቀናጀ ሥራ ተሠርቷል፡ ፡  ሁሉን አቀፍ የጨው አዮዳይዜሽን አቅርቦት ሥርጭትን በማሳደግ 

በኩል በአዮዲን የ በለጸገ  ጨው ተጠቃሚ በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መጀመሪያ ላይ ከነ በረበት 4 በመቶ በ2007 

ወደ 95 በመቶ ለማሳደግ፣  ከአምስት ዓመት በታች ህጻናት የ መቀጨጭ/ማጠር (Stunting) መጠን ከነ በረበት ከ51 

በመቶ  ወደ 37 በመቶ ዝቅ ለማድረግ፣  የ መክሳትና መመንመን (Wasting) መጠን ከነ በረበት 12 በመቶ ወደ 3 

በመቶ ዝቅ ለማድረግ እቅድ ተይዞ በ2003 በተካሄደው የ ስነ  ህዝብና ጤና ጥናት መሠረት  እንደ ቅደም ተከተላቸው 

15.4 በመቶ፣  44 በመቶ እና 10 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህም አፈጻጸም የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ግቡን 

ለማሳካት ከፍተኛ ርብርብ የ ሚጠይቅ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  

4.2.2.4 ሃይጅንና የ አካባቢ ጤና 

በጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ከሚካተቱት ዋና ዋና ፓኬጆች አንዱ ሃይጅንና የ አካባቢ ጤና ነ ው፡ ፡  የ ምዕተ ዓመቱ 

የ ሐይጅንና የ ጽዳት ንቅናቄ እንዲሁም የ ሕዝብ እንቅስቃሴ በተጠናከረ ሁኔታ በመካሄድ ላይ ነ ው፡ ፡  በ2005 በጀት 

ዓመት የ መጸዳጃ ቤት አጠቃቀም ሽፋን ወደ 92 በመቶ ከፍ ለማድረግ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ 86 በመቶ ሆኗል፡ ፡  

በክልል ደረጃም ሰፊ ልዩነ ት የ ሚታይ ሲሆን በደ/ብ/ብ/ሕ 94.2 በመቶ፤  ትግራይ 92.7 በመቶ፤  አማራ 92.4 

በመቶ ሽፋን በማስመዝገ ብ ከፍተኛ አፈጻጸም የ ተመዘገ በ ሲሆን አፋር፤  ቤንሻንጉል ጉሙዝ እና ድሬዳዋ እንደ ቅደም 

ተከተላቸው 9.3፤  27.6 እና 29.4 በመቶ ሽፋን በማስመዝገ ብ ዝቅተኛ አፈጻጸም አሳይተዋል፡ ፡  

4.2.2.5 የ በሽታዎች መከላከልና ቁጥጥርን ማሻሻል 

                                                             
4
 በኢትዮጵያ ከአምስት ዓመት በታች ያሉ ህጻናት ሞት መጣኔ ከ1000 የ 2007 ግብ 68 ነ ው፡ ፡  
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የ ሳንባ ቲቢ በሽታ በአክታ ምርመራ የ ማግኘት ሽፋን በተመለከተ ሁሉንም ዓይነ ት የ ቲቢ ልየ ታ የ ማግኘት ሽፋን 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 36 በመቶ በ2007 ወደ 75 በመቶ ለማድረስ የ ታቀደ 

ቢሆንም በ2005 ወደ 58 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  በሌላ በኩል እስካሁን በተደረገ ው ጥረት ህክምናቸውን ጨርሰው 

ሙሉ በሙሉ የ ተፈወሱ የ ሳንባ በሽታ ተጠቂዎች ሽፋን  በ2002  በጀት ዓመት  84 በመቶ  የ ነ በረ ሲሆን በ2003 

በጀት ዓመት 83 በመቶ፤  የ 2004 እና የ 2005 አፈጻጸም መሠረት ደግሞ ወደ 91 በመቶ ማድረስ ተችሏል፡ ፡  ይህ 

አፈጻጸም በ2007 ሊደረስበት ከታቀደው የ 90 በመቶ ግብ አንጻር ግቡን ከጊዜው ቀድሞ ማሳካት የ ተቻለ መሆኑን 

ያመለክታል፡ ፡  

የ ወባ በሽታ መከላከልና መቆጣጠር በተመለከተ በየ ቤታቸው የ ወባ መከላከያ አጎ በር የ ሚጠቀሙ ከአምስት ዓመት በታች ያሉ 

ህፃ ናት በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 42.1 በመቶ  በ2007 ወደ 86 በመቶ ማድረስ፣  

በየ ቤታቸው አንድና ከአንድ በላይ የ ወባ መከላከያ አጎ በር የ ሚጠቀሙ በወባማ ቀበሌ የ ሚኖሩ አባወራዎችና እማወራዎች 

በ2002 ከነ በረበት 65.6 በመቶ በ2007  ወደ 100 በመቶ ማድረስ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ግቦች 

ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንጻር የ ተሠራጨ የ ወባ መከላከያ አጎ በር ቁጥር በ2002 በጀት ዓመት 35.2 ሚሊዮን የ ነ በረ ሲሆን 

በ2003 በጀት ዓመት 39.5 ሚሊዮን፤  በ2004 ወደ 45.7 ሚሊዮን በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ወደ 46.8 

ሚሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡   በሌላም በኩል ወባማ በሆኑ አካባቢዎች የ ወባ መከላከያ ርጭት ሽፋን እያደገ  የ መጣ ሲሆን 

በ2005 በጀት ዓመት 18.3 ሚሊዮን ፈጣን የ ወባ መመርመሪያ ኪቶችና 12.8 ሚሊዮን የ ወባ ሕሙማንን ማከም 

የ ሚያስችል መድሐኒት ተሠራጭቷል፡ ፡  በወባ በሽታ መከላከልና ቁጥጥርም የ ወባ የ መከላከያ አጎ በር የ ሚጠቀሙትን ቁጥር 

በየ ጊዜው ከፍ ማድረግ የ ተቻለ በመሆኑ የ ምዕተ ዓመቱን የ ልማት ግቦች ማሳካት እንደሚቻል ግንዛቤ ተወስዷል፡ ፡   

4.2.3 የ ጤና አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራትን ማሻሻል 

በጤናው ዘርፍ ጥራት ያለው የ ህክምና አቅርቦት መኖሩን ለማረጋገ ጥ ከጤና ድርጅቶች ግንባታና ማስፋፋት በተጨማሪ 

የ ተቋሞቹን የ ሥራ አመራር አቅም የ ማጠናከርና የ ሆስፒታሎችን የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራት የ ማሻሻል ተግባራት በዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ትኩረት ተሰጥቶ በመሠራት ላይ ነ ው፡ ፡  በመሆኑም የ አገ ልግሎት ጥራትን ለማሻሻል የ ሚረዱ 124 

የ ሕክምና አገ ልግሎት መመዘኛዎችን በመቅረፅ ከ2003 በጀት ዓመት ጀምሮ ሲሠራበት ቆይቷል፡ ፡  የ ተዘጋጀውን ሰታንዳርድ 

በተግባር ላይ ማዋል ከጀመሩ ሆስፒታሎች መካከል በተጠቀሱት መመዘኛዎች መሠረት 15 ሆስፒታሎች ጥሩ ውጤት 

ሊያስመዘግቡ ችለዋል፡ ፡  ከነ ዚህም ሆስፒታሎች የ ተገ ኘውን ተሞክሮ ወደ ሌሎች በማስተላለፍ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁሉም 

ሆስፒታሎች እንዲተገ ብሩት ለማስቻል እየ ተሠራ ነ ው፡ ፡  

የ ሆስፒታሎች ድንገ ተኛ ህክምና አገ ልግሎት አሰጣጥን ለማሻሻል በተደረገ  ጥረት 4 የ ፌዴራልና 26 የ ክልል በድምሩ 30 

ሆስፒታሎችን በድንገ ተኛ የ ህክምና አገ ልግሎት መስጫ መሣሪያዎች ለማደራጀት ታስቦ በዚሁ መሠረት መሣሪያዎቹ ተገ ዝተው 

እንዲከፋፈሉ ተደርጓል፡ ፡  በተጨማሪም ለጎ ንደር፣  ለጅማና ለሀዋሳ ሆስፒታሎች እጅግ ዘመናዊ የ ምርመራ መሳሪያዎች (CT 

& MRI) በመግዛት ድጋፍ በመሠጠቱ የ ተሻለ አቅም እንዲኖራቸው ተደርጓል፡ ፡  

በህክምና አገ ልግሎት አሰጣጥ ሂደት የ ሚያጋጥመውን የ ደም አቅርቦት ዕጥረትን በመቅረፍ ¾}Ö“Ÿ[ ¾ÅU ›p`xƒ መኖሩን 

መከታተል የ ሚያስችል አደረጃጀት በመፍጠር የ ተጠናከረ ሥራ እየ ተሠራ ይገ ኛል፡ ፡  የ ብሔራዊ ደም ባንክ አገ ልግሎትን 

በማጠናከር ደህንነ ቱ የ ተጠበቀ በቂ የ ደም አቅርቦት እንዲኖር የ ብሔራዊ ደም ባንክ አገ ልግሎት አደረጃጀትን ቀድሞ 

ከነ በረበት የ ቀይ መስቀል ማህበር ወደ ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ተዛውሮ በመደራጀቱ በየ ዓመቱ የ ሚሰበሰበው የ ደም መጠን 

እያደገ  በመምጣቱ የ ተጠናከረ አገ ልግሎት መስጠት የ ተጀመረ ሲሆን 46 የ ደም ባንክ ተሽከርካሪዎች ለደም መሰብሰቢያና 

ለሆስፒታል ማሠራጪያነ ት እንዲያገ ለግሉ ለ26 የ ደም ባንኮች ተከፋፍለዋል፡ ፡   በ2005 በጀት ዓመት ብቻ በብሔራዊ 

ደም ባንክ 60,092 ዩኒት ደም ማሰባሰብ ተችሏል፡ ፡  

4.2.4 የ ጤና ቁጥጥር ሥርዓትን ማሻሻል 

ደረጃቸውን የ ጠበቁ ምርትና ተግባራት እንዲከናወኑ፤  የ ባለሞያዎች ግልጋሎት ሥነ  ምግባርን የ ጠበቀ እንዲሆኑ፤  የ ምግብና 

መድሃኒት ጥራት ቀጥጥር ላይ ትኩረት ተደርጓል፡ ፡  በዚህ ረገ ድ የ ምግብ አስመጭና አከፋፋዮች ወደ ፈቃድ ማውጣት 

ሥርዓት እንዲገ ቡ በተደረገ  ጥረት የ አስመጭና አከፋፋዮች ቁጥር 412 እንዲሁም የ ላኪዎች ቁጥር 161 በድምሩ 573 

የ ደረሰ ሲሆን የ ተለያዩ የ ምግብ አምራቾች ቁጥር 600 ደርሷል፡ ፡  ግንዛቤ መስጠትን በተመለከተ ህብረተሰቡን ያሳተፈ 

ሕገ  ወጥ ጤናና ጤና ነ ክ ንግድና አገ ልግሎትን ለመቆጣጠር በአደገ ኛ መድሃኒቶችና ዕ ጾች ዙሪያ ከመድሃኒት አስመጭዎች፤  



92 

 

ከሃይማኖት መሪዎች፤  ከወጣቶችና ከሕግ አስፈጻሚ አካላት ጋር በመወያየ ት ሕገ  ወጥ የ መድሃኒት ንግድን በመቆጣጠር 

በኩል የ ሕብረተሰቡ የ ባለቤትነ ት ሚና እንዲዳብር ትኩረት ተደርጓል፡ ፡   

4.2.5 በመረጃ ላይ የ ተመሠረተ የ ውሳኔ አሰጣጥና በቅንጅታዊ አሠራርን ማሻሻል 

የ ጤና መረጃ ወቅታዊነ ት፤  ጥራትና ተዓማኒ ነ ት ማሻሻል የ ጤና አገ ልግሎትን የ ማጠናከር ሥራ ትኩረት ተሰጥቷል፡ ፡  በዚህ 

ረገ ድ የ ጤና መረጃ ሥርዓት አተገ ባበር ደረጃ በጤና ጣቢያ በ2003 በጀት ዓመት 69 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2004 

በጀት ዓመት ወደ 80 በመቶ፤  በ2005 በጀት ዓመት ወደ 87 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  በሆስፒታል ደረጃም በ2003 

በጀት ዓመት 75 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን በ2004 በጀት ዓመት ወደ 93 በመቶ፤  በ2005 በጀት ዓመት ወደ 97 በመቶ 

ከፍ ብሏል፡ ፡  

4.2.6 የ መድሃኒትና ሕክምና መገ ልገ ያ መሣሪያዎች አቅርቦትን ማሻሻል  

ይህ ዓላማ ትኩረት የ ሚያደርገ ው የ ተዘረጋውን የ ፋርማሲዩቲካል ሎጂስቲክስ አሠራር ሥርዓት ማጠናከርና የ መድሃኒት 

አቅርቦትን ማሻሻል ላይ ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ሃ ገ ር ውስጥ የ መድሃኒትና ህክምና መገ ልገ ያዎች አምራች ኢንዱስትሪ 

አቅም ግንባታ ላይ ትኩረት ተሰጥቷል፡ ፡  ለሀገ ር ውስጥ መድሃኒት በጨረታ ግዥ ላሸነ ፉባቸው ምርቶች የ ግዥ ትዕዛዝ 

በሚሰጥበት ወቅት የ ዋጋው 30 በመቶ የ ቅድሚያ ክፍያ እንዲያገ ኙ፤  ግዥው በዓለም አቀፍ ጨረታ በሚፈጸምበት ጊዜ 

በተሳተፉባቸው ጨረታዎች 25 በመቶ የ ከለላ መብት ተጠቃሚ እንዲሆኑና ብሎም የ ሶስትዮሽ ስምምነ ት ከባንኮች ጋር 

በመፈራረም የ ግዥውን 70 በመቶ ብድር እንዲያገ ኙ የ ሚያስችል አሠራር ተዘጋጅቶ ሥራ ላይ በመዋሉ በ2005 በጀት 

ዓመት አቅርቦቱ ወደ ብር 790 ሚሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  

የ መድሃኒትና ህክምና መገ ልገ ያ መሳሪያዎች አቅርቦት/ግዥ መጠን በ2003 በጀት ዓመት ከነ በረበት ብር 3.5 ቢሊዮን 

በ2004 በጀት ዓመት ወደ ብር 5 ቢሊዮን፤  በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ወደ ብር 6.77 ቢሊዮን ያደገ  ሲሆን 

ለመግዛት የ ሚወስደው ጊዜ ከ240 ቀናት ወደ 140 ቀናት ዝቅ ብሏል፡ ፡  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን 

መጨረሻ ወደ 125 ቀናት ዝቅ ለማድረግ ከተያዘው ዕቅድ አንጻር በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ ይጠይቃል፡ ፡   

4.2.7 የ ጤና መሠረተ ልማት አቅርቦትን ማሻሻል 

የ ጤና ኬላዎችን መገ ንባትና አገ ልግሎት እንዲሰጡ በማድረግ በኩል መንግስት ከፍተኛ ጥረት ሲያደርግ የ ቆየ  ሲሆን 

በዚህም መሠረት በ2003 እና በ2004 በጀት ዓመታት 15,095 እና 15,668 ጤና ኬላዎች የ ነ በሩ ሲሆን 

በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ 350 ተጨማሪ ጤና ኬላዎች በመገ ንባታቸው አጠቃላይ የ ጤና ኬላዎች ብዛት ወደ 16,048 

ከፍ አድርጎ ታል፡ ፡  በዚህም መሠረት በ2003 በጀት ዓመት 903፤  በ2004 በጀት ዓመት 573፤  በ2005 ደግሞ 

380 በሦስቱ ዓመታት በድምሩ 1856 የ ጤና ኬላዎች ግንባታ ለማካሔድ ተችሏል፡ ፡  የ ጤና ኬላ ሕዝብ ጥምርታ በ2005 

በጀት ዓመት 1፡ 5352 ደርሷል፡ ፡  ይህም አፈፃ ፀም  በ2007 መጨረሻ ሊደረስበት የ ተቀመጠውን 1፡ 5000 ግብ ከሞላ 

ጎ ደል ማሳካት የ ቻለ እንደሆነ  ያመለክታል፡ ፡   

የ ጤና ጣቢያ ብዛትን በተመለከተ በ2003 ከነ በረበት 2,660፣  በ2004 በጀት ዓመት ወደ 2999 እንዲሁም 

በ2005 በጀት ዓመት ወደ 3,100 ከፍ ማድረግ የ ተቻለ ሲሆን በ2003 በጀት ዓመት 518፤  በ2004 በጀት ዓመት 

339 እና በ2005 በጀት ዓመት 101 ጤና ጣቢያዎች በሶስት ዓመታት በድምሩ 958 ጤና ጣቢያዎች ግንባታ 

ተካሂዷል፡ ፡  የ ጤና ጣቢያ ህዝብ ጥምርታ ደግሞ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 

1:37,299 በ2005 ወደ 1:27,706 ዝቅ ብሏል፡ ፡  በዚህ ሂደት ከተቀጠለ በ2007 መጨረሻ ሊደረስበት 

የ ተቀመጠውን 1:25,000 ግብ ማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል፡ ፡  

በዚህ መሠረት ጥቅል የ መሠረታዊ የ ጤና አገ ልግሎት (የ ጤና ኬላና ጤና ጣቢያ ድምር) ሽፋን በ2003 ከነ በረበት 

92.1 በመቶ በ2004 ወደ 92.9 በመቶ እንዲሁም በ2005 በጀት ዓመት 93.4 በመቶ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

የ ሆስፒታሎችን ብዛት በተመለከተ በ2002፤  በ2003፤  እና በ2004 በጀት ዓመት በቅደም ተከተል 116 ፤ 122 እና 

125 ሆስፒታሎች የ ነ በሩ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ብዛታቸው ወደ 127 ከፍ ብሏል፡ ፡  
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4.2.8 የ ሰው ሀብት ልማትና የ አመራር ብቃትን ማሻሻል  

ከሰው ሃይል አንጻር ከፍተኛ እጥረት እየ ታየ  ያለው በሀኪሞች፣  በአዋላጅ ነ ርሶች እና ሰመመን ሰጪ ነ ርሶች ደረጃ 

ነ ው፡ ፡  በሃገ ራችን ያሉት የ ማህፀንና ጽንስ ሀኪሞች ቁጥር አነ ስተኛ በመሆኑና ለማሰልጠን የ ሚጠይቀውም ጊዜ ብዙ 

ዓመታትን የ ሚፈጅ በመሆኑ በተለይ በወሊድ ወቅት የ ሚያጋጥሙ አደጋዎችን ለመቆጣጠር አስቸጋሪ ሆኖ ቢቆይም ያለውን 

ፍላጎ ት በመካከለኛ ደረጃ ባሉ የ ጤና ባለሙያዎች ለማሟላት የ ጤና መኮንኖችን በተቀናጀ የ ድንገ ተኛ የ ማህፀንና ፅ ንስ 

ቀዶ ህክምና አሰልጥኖ በማሰማራት ክፍተቱን ለመሙላት ትኩረት ተሰጥቶ እየ ተሠራ ይገ ኛል፡ ፡  በዚህም ሞያ እስካሁን 43 

የ ዘርፉ ባለሙያዎች ሥልጠናውን አጠናቀው ወደ ሥራ የ ተሰማሩ ሲሆን የ ተመራቂ ባለሙያዎችን ቁጥር ለማሳደግ ሥልጠናው 

የ ሚሰጥባቸው ተቋማት ቁጥር ከ8 ወደ 11 ከፍ ብሏል፡ ፡  በአሁኑ ጊዜ በነ ባርና በአዲስ ተቋማት  በጠቅላላው 489 

ባለሙያዎች በሥልጠና ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡   

የ አዋላጅ ነ ርሶች ሥልጠናን በተመለከተም በ2004 በጀት ዓመት 1,558፤  በ2005 ደግሞ 1,791 ተመርቀው 

የ ተሰማሩ ሲሆን ቀደም ባሉ ጊዜያት ወደ ሴክተሩ የ ገ ቡትን ጨምሮ በጥቅል እስካሁን 5,789 አዋላጅ ነ ርሶች በሥራ 

ላይ ማሰማራት ተችሏል፡ ፡  በአሁኑ ወቅት በ14 ጤና ሳይንስ ኮሌጆች በሁለተኛው ዙር 1746 እና በሶስተኛ ዙር 

1,190 የ አዋላጅ ነ ርስ ባለሙያዎችን በመቀበል በሥልጠና ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  የ አዋላጅ ነ ርስ ህዝብ ጥምርታ በ2002 

ከነ በረበት 1:39,758 በ2005 ወደ 1:14,838 ዝቅ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  በዚህ ሂደት በእድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሊደረስበት የ ተቀመጠዉን 8,635 አዋላጅ ነ ርሶችን የ ማሠማራት ግብ ማሳካት እንደሚቻል 

ታምኖበታል፡ ፡   

ከዚህም በተጨማሪ በ8 ጤና ሳይንስ ኮሌጆች 158 የ ሰመመን ሰጪ ባለሙያዎች በሥልጠና ላይ የ ሚገ ኙ ሲሆን 40 ያህሉ 

ተመርቀው ወደ ሥራ ተሠማርተዋል፡ ፡  የ ሁሉም ነ ርሶች ቁጥርም በ2002 ከነ በረበት 26,423፣  በ2005 ወደ 

37,218 ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  በተያያዘም በመደበኛ ፕሮግራም በ25 ዩኒቨርሲቲዎች 10,232 ሀኪሞችን በመቀበል 

በሥልጠና ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡   አጠቃላይ ጥምርታ ሲታይ የ ዓለም ጤና ድርጅት ለታዳጊ ሀገ ሮች ያስቀመጠውን የ 1 ነ ርስ 

ለ5,000 ህዝብ ጥምርታ ስታንዳርድ በሃገ ራችን 1 ነ ርስ ለ 2,311 ህዝብ ጥምርታ በማድረስ ከስታንዳርዱ በላይ 

ለመድረስ ተችሏል፡ ፡  ከፍተኛ ዕጥረት የ ሚስተዋልበት  የ ሀኪም ሙያን በተመለከተ በ2002 የ ሀኪሞች ቁጥር 1,421 

የ ነ በረ ሲሆን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 3,211 ከፍ በማለቱ የ ሀኪም ህዝብ ጥምርታ በ2002 ከነ በረበት 

1:37,996 በ2005 በጀት ዓመት ወደ 1፡ 26,943 ሊደርስ ችሏል፡ ፡  ይህም በስታንዳርዱ ከተቀመጠው የ 1 ሀኪም 

ለ10,000 ህዝብ ጥምርታ ላይ ለመድረስ የ ተጀመረውን የ ስልጠና ፕሮግራም አጠናክሮ  መቀጠል  እንደሚያስፈልግ 

ያሳያል፡ ፡  
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ምዕራፍ አምስት 
 የ አቅም ግንባታና መልካም አስተዳደር 

5.1. የ አቅም ግንባታ  

5.1.1 የ አመራርና የ ሲቪል ሰርቫንቱን ብቃት ማሳደግ 

በ2005 የ ዕቅድ ዘመን የ በላይና መካከለኛ አመራር ብቃትን ለማጎ ልበት የ ተለያዩ ስልጠናዎች በፌዴራልና በክልል 

ተቋማት በተለያዩ መድረኮች ተከናውነ ዋል፡ ፡  በበጀት አመቱ የ በላይ አመራሮችን አቅም ለማሳደግ በአመራር ጥበብ ሥልጠና 

የ ተከናወነ  ሲሆን በዚህም የ ተሻለ ዕውቀት ተጨብጦበታል፡ ፡  አመራርን የ ሚመለከቱ ፅሁፎችንና የ ጥናት ርዕሶች ለይቶ 

በማውጣት አቅምን በዚህ በኩል እንዲገ ነ ባ ጥረት ተደርጓል፡ ፡  ለሪፎርሙም ቁልፍ ሚና ያለው መሆኑን በማሳወቅ በምን 

መንገ ድ እንደሚገ ነ ባ ለማሳየ ት ጥረት ተደርጓል፡ ፡  በሌላ በኩል በሀገ ራችን ያለውን የ አመራር ሁኔታ ሥርዓት ባለው 

መልኩ ለመፈፀም እንዲሁም የ አመራር አቅም ግንባታ ለማከናወን እንዲቻል የ ሲቪል ሰርቪስ አቅም ግንባታ አካዳሚ 

ለማቋቋም አጥኚ ግብረ ኃይል ተቋቁሞ ጥናት እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡  ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) በተለያዩ 

ደረጃዎች የ ከፍተኛ አማራሩን ብቃት የ ሚያጠናክሩ በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በዚህም በሀገ ር ደረጃ የ ልማት 

ኃይሎችን አስተባብሮ በመምራት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅዱን የ መፈፀምና የ ማስፈፀም የ አመራር አቅም እየ ተሻሻለ 

መጥቷል፡ ፡  በቀጣዮቹ ዓመታትም ይህንን የ አቅም ግንባታ ሂደት አጠናክሮ ማስቀጠል ትኩረት የ ሚሰጠው ጉዳይ ይሆናል፡ ፡  

በሌላ በኩል የ ሲቪል ሰርቫንቱን አቅም ለማሳደግ የ መንግስት መዋቅሩን በወጣት ተመራቂዎች የ ማሟላት ሥራ በየ ደረጃው 

የ ተከናወነ  ሲሆን በተጨማሪም ሠራተኛው የ አመለካከትና የ ሙያ ስልጠናዎች እንዲያገ ኝ ተደርጓል፡ ፡  የ አቅም ክፍተቱ 

በተለየ ም በአመለካከት ብቃት የ ሚታየው ጉድለት ሰፊ በመሆኑ በቀጣይ የ አቅም ግንባታ ፕሮግራሞቹን አሟልቶ መፈፀም 

ይገ ባል፡ ፡  

  

5.1.2 የ መንግሥት ተቋማትን አደረጃጀትና አሠራር ማሻሻል  

የ መንግሥት ተቋማት ከነ በሩበት ኋላ ቀር አሰራር ተላቀው መንግሥትንና ተገ ልጋይን የ ሚያረካ አፈጻጸም ያላቸው 

እንዲሆኑና የ አሠራር ቅልጥፍናና የ ተልዕኮ ውጤታማነ ትን እንዲያመጡ ለማድረግ የ ሚያስችሉ ጥናቶች ተደርገ ዋል፡ ፡  ከነ ዚህ 

ጥናቶች መካከል የ ውጤት ተኮር ሥርዓት አንዱና ዋነ ኛው ነ ው፡ ፡  ተቋማት ሥርዓቱን በስኬት እንዲተገ ብሩ የ ክትትል፣  

የ ድጋፍና የ ማማከር አገ ልግሎት ሥራ በሰፊው ተሰርቷል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪም የ ፓርላማ አባላት የ ሚገ ኙበት የ ሱፐርቪዥን 

ቡድን ተዋቅሮ በአራቱ ክልሎች (ኦሮሚያ፣  አማራ፣  ትግራይና ደቡብ ብ/ብ/ህ)፣ በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮችና የ ፌደራል 

ተቋማት የ ሪፎርም አፈጻጸም ያለበት ደረጃ ግምገ ማ ሪፖርት ቀርቦ ውይይት ተደርጎ በታል፡ ፡  ይህም በተያዘለት መርሃ 

ግብር መሰረት እየ ሄደ እንደሆነ  አመላክቷል፡ ፡  ልዩ ድጋፍ የ ሚሹ ክልሎችን በተመለከተ በ2005 በጀት ዓመት 

ባለሙያዎችን በቋሚነ ት በመመደብ ድጋፍና ክትትል በመደረጉ ሪፎርሙ ወደ ሀዲዱ እየ ገ ባ እንደሆነ  መረዳት ይቻላል፡ ፡  

 

5.1.3  የ ግልፅ ነ ትና ተጠያቂነ ት አስራርን ማሳደግ  

ግልፅ ነ ትን ለማስፈን ሙስናን ለይቶ ከምንጩ ለማድረቅ የ ዜጎ ች ቻርተር የ ማዘጋጀት፣  የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት ምንጮችን 

የ መለየ ት፣  ግንዛቤ የ መፍጠርና ምንጮችን የ ማድረቅ ስልት ነ ድፎ በመተግበር በሀገ ር አቀፍና በተቋም ደረጃ በዋነ ኛነ ት 

እየ ተከናወኑ ይገ ኛሉ፡ ፡  የ መንግሥታዊ አገ ልግሎቶችን ግልጽነ ት ለማስፈን አንዱና ወሳኝ እርምጃ በተቋሙ በእያንዳንዱ 

የ ሥራ ሂደት የ ሚፈፀሙ ሥራዎች ለሕዝቡና ለፈጻሚው በሚታይ ቦታ ማስተዋወቅ ሲሆን ሕዝቡ መብቱን አውቆ እንዲንቀሳቀስና 

ፈጻሚውም በግዴታው ላይ ግልጽነ ት እንዲፈጥር ያደርጋል፡ ፡  በዚህም በተቋሙ የ ሚፈጸሙና ከዜጎ ች ጋር በቀጥታ የ ሚገ ናኙ 

ሥራዎችን የ ሚያሳይ ስታንዳርድ በማውጣት ይፋ ተደርጓል፡ ፡  በቀጣይነ ትም በወጣው ቻርተር መሠረት ስለመፈጸሙ 

እየ ተረጋገ ጠ የ ማሻሻያና የ ማስተካከያ ሥራዎች ይከናወናሉ፡ ፡  አሁንም ግን በአንዳንድ የ መንግስት አገ ልግሎት አሰጣጥ 

ዙርያ የ ሚታዩ የ አገ ልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ህዝቡን እያማረሩ በመሆናቸው የ ተቀረፁትን ማሻሻያዎች በፍጥነ ት አሟልቶ 

መተግበር ልዩ ትኩረት የ ሚያሻው ሆኗል፡ ፡   

በሌላ በኩል ሙስናን ከምንጩ ለማድረቅ የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት አመለካከትና ድርጊት ምንጭ ሊሆኑ የ ሚችሉ ምንጮች 

ተለይተው፣  የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዉ የ ማምከኛ ስልቶችን በማዘጋጀት ተጨባጭ እርምጃዎች ተወስደዋል፡ ፡  

ምንጮቹን በመለየ ት ሂደት የ ማድረቂያ ስልቶችን ለይቶ በማዉጣት ተግባራዊ እርምጃዎች ተወስደዋል፡ ፡  በግልፅ ነ ትና 

ተጠያቂነ ት ስርዓት ላይ ያለው አፈፃ ጸም ሲታይ ጅምርና የ መጣው ለውጥም ከምናስበው አንፃ ር አነ ስተኛ በመሆኑ 

በእያንዳንዱ ተቋም ይህ አሠራር ስር እንዲሰድና ማነ ቆዎች በመፍታት አፈጣኝ መፍትሄ እንዲያገ ኙ ለማስቻል ከፍተኛ 

ጥረት ማድረግ ይጠበቃል፡ ፡  የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት አመለካከትና ድርጊትን ለማስወገ ድ የ ኪራይ ሰብሳቢነ ት ምንጮችን 
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ከመለየ ት ባሻገ ር በተጨባጭ ለውጥ ለማምጣት የ ተጠናከረ ትግል በማድረግ፤  በእስካሁን የ ተገ ኙት ውጤቶችን በማጠናከር 

ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቃል፡ ፡  

5.1.4 የ ህብረተሰብ ተሳትፎን ማጠናከር 

የ ሕዝብ ተሳትፎን በማረጋገ ጥ በኩል አሁንም በርካታ ሥራዎች ተሰርተዋል፡ ፡  በተለይ የ ለውጥ ሠራዊቱን አካሄድ 

በማጠናከር፣  ግንዛቤ በመፍጠርና በውጤት ተኮር ሥርዓት ውስጥ የ ሚታይ ቁልፍ ጉዳይ አድርጎ  በመውሰድ ሥራዎች 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ ለውጥ ሰራዊቱን በተመለከተ ማኑዋል ተዘጋጅቶ ለፌዴራልና ለክልል የ ተላለፈና በዚህ ማኑዋል ላይ ሰፊ 

ጊዜ የ ወሰደ ሥልጠና የ ተሰጠ ሲሆን የ ሕዝብ ክንፍ በለውጥ ሠራዊት ውስጥ እንዴት እንደሚከናወን፣  በዕቅድ አፈጻጸም 

ውስጥ ያላቸው ድርሻ ምን እንደሆነ ና በምን አግባብ የ ዕ ቅድ ግምገ ማና ምዘና እንደሚፈጸም የ ሚያሳይ ሰነ ድ ተዘጋጅቶ 

ቀርቧል፡ ፡  በዚህም በሕዝብ ክንፍ አገ ነ ባብና አጠቃላይ ሁኔታ ለመንግስታዊ ተቋማት በተለያዩ ጊዜያት ማብራሪያና 

ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  በለዉጥ ሰራዊት ግንባታ ላይ በተጠናከረ የ ኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ በማስደገ ፍ ረገ ድ አበረታች 

ስራዎች አሉ ማለት የ ማይቻል በመሆኑ የ ህዝቡን አመለካከት በለውጡ ላይ የ ተሻለና ሚናቸውን ተረድተው እንዲፈፅሙ 

ለማስቻል ያለው አቅም ውስን  በመሆኑ ይበልጥ ሥር እንዲሰድ የ ማድረግ  ሰፊ ሥራ ይጠብቃል፡ ፡  

5.2. የ ፍትህ ዘርፍ    

5.2.1 የ ዘርፉን የ ሰው ኃይል ብቃት ማጎ ልበት  

በዘርፉ ያለውን የ ሰለጠነ  የ ሰው ኃይል እጥረት ለመቅረፍ እና ዘርፉ በሚፈልገ ው የ ትምህርት ዓይነ ት ደረጃቸው 

የ ተሻሻለና ብቁ የ ሆኑ ዳኞች፣  ዐቃብያነ  ህጎ ች፣  ፖሊሶችና ሌሎች ባለሙያዎችን ለማፍራት የ ቅጥር፣  በአጭር እና ረጅም 

ስልጠናዎች የ ማብቃት ተግባረ ባለፉት ሶስት ዓመታት ተከናውናል፡ ፡  በዚህም በጠቅላላ ባለፉት ሶስት ዓመታት 

ከ119703 በላይ ለሚሆኑ ዳኞች፣  አቃብያነ  ህጎ ችና የ ተለያዩ አመራሮችና ባለሙያዎች የ አጭር ጊዜ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡ ፡  በተመሳሳይ በድምሩ ከ10377 በላይ ለመሆኑ የ ፍትህ ዘርፍ አካላት የ ረጅም ጊዜ ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  

በ2005 ዓ.ም ደግሞ 30460 አጭር እና 1254 የ ረጅም ጊዜ ስልጠና ለዳኞች፣  ዐቃብያነ  ህጎ ች፣  ፖሊሶችና ሌሎች 

ባለሙያዎችን ተሰጥቷል፡ ፡  የ ህግ ትምህርት ተቋማት ማሻሻያ ፕሮግራምን በተመለከተ በርካታ የ ማሻሻያ ተግባራትና 

ስልጠናዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ባለፉት 3 ዓመታት ከ58 በላይ በሚሆኑ ጉዳዮች ላይ ጥናትና ምርምር ተካሄዷል፡ ፡  

በ2005 ብቻ ከ35 በላይ በሚሆኑ ርዕሶች ላይ ጥናትና ምርምር በመካሄድ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

5.2.2  የ ዘርፉን አሠራር ውጤታማነ ት ማሳደግ  

የ ፍትህ ዘርፉን አሰራር ውጤታማ ለማድረግና የ ፍትህ አካላቱን አሰራር ግልፅ ና ቀልጣፋ ማድረግና የ ዘርፉን አካላት 

አሰራር ማጎ ልበት ረገ ድ በርካታ ተግባራት በተለይም የ ተቀናጀ የ ወንጀል  መከላካል  ሥርዓት በየ ደረጃው በመዘርጋት 

ረገ ድና ህብረተሰቡ በፍትህ ስርዓቱና በአስተዳደሩ ላይ አመኔታ እንዲኖረው ተደርጓል፡ ፡  ለፍትህ ስርዓቱ መጎ ልበት 

የ ዜጎ ች የ ምዝገ ባ ሥርዓትን መዘርጋት አስፈላጊ እንደሆነ  ታምኖበት የ ወሳኝ ኩነ ቶች ምዝገ ባና ብሄራዊ መታወቂያ ስርዓት 

አዋጅ እንዲወጣለትና እንዲፀድቅ ሆኗል፡ ፡  

በወንጀል ድርጊት የ ቀረቡ አቤቱታዎች ምርመራ መዛግብትን 100 በመቶ ለማጥራት በተደረገ ው ዕቅድ መሠረት የ ማጥራት 

አቅም በአማካይ 92 በመቶ ደርሷል፡ ፡  ከክስና ክርክር መዛግብት አኳያ በፍትህ ዘርፉ ሀገ ር አቀፍ ደረጃ በርካታ 

ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በዚህም መሰረት አገ ራዊ የ ማስቀጣት መጣኔ በአማካይ 88.9 በመቶ ደርሷል፡ ፡  በተጨማሪም 

ሀገ ራዊ ከባድ ወንጀሎች የ ማጥራት አቅም 98.6 በመቶ የ ሆነ  ሲሆን የ ማስቀጣት መጣኔ በአማካይ 87.5 ደርሷል፡ ፡  

የ ምርመራ መዛግብት ውሳኔ እንዲያገ ኙ በማድረግ ረገ ድ በአማካይ በፌዴራል  ደረጃ ለከባድ ወንጀል በ40 ቀናት ውሳኔ 

እንዲያገ ኙ፣  ለመካከለኛ ወንጀል 31 ቀናት እና ለቀላል ወንጀል 22 ቀናት መሆን ችሏል፡ ፡  

5.2.3  የ ሕግ የ በላይነ ት ማረጋገ ጥ 

አዳዲስ ህጎ ች ከህገ  መንግሰቱ ጋር ተጣጥመው እንዲዘጋጁ ማድረግ፣  የ ነ በሩትን ማሻሻል ህገ -መንግስታዊ ሥርዓቱን 

የ ማክበርና የ ማስከበር አቅም ማሻሻል፣  ከህገ -መንግስቱና ከወቅታዊ ሁኔታዎች ጋር ተጣጥመው እንዲዘጋጁና እንዲወጡ 

ማደረግ አንዱ የ ፍትህ ዘርፍ  የ ትኩረት  አቅጣጫ ሲሆን 59 አዋጆች እና 104 ደንቦች የ ማርቀቅ ስራ ተከናውኗል፡ ፡  

በተጨማሪም ሁለት የ ወንጀለኛን አሳልፎ መስጠት(extradition) በIGAD አባል ሀገ ራት መካከል የ ተፈረመ 

ስምምነ ቶች በተወካዮች ም/ቤት ቀርቦ ፀድቋል፡ ፡  የ ዜጎ ችን ንቃተ ሕግ ከማዳበር አኳያ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከ63. 

18 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ዜጎ ች የ ንቃተ ሕግ ትምህርት ከ1740 መድረኮችን በላይ በመጠቀም ለመስጠት ተችሏል፡ ፡  
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5.2.4  የ ፍትህ ሥርዓቱን የ ግልጽነ ትና የ ተጠያቂነ ት አሠራርን ማሻሻል  

ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት የ ሰፈነ በት ስርዓት በፍትህ ዘርፍ ለማጠናከር እንዲቻል የ መረጃ ሥርዓቱ ዘመናዊ ማድረግ፣  

አቤቱታና ቅሬታ ማቅረቢያ ሥርዓት ዘርግቶ በመተግበር፣  ሕጎ ችን፣  ደንቦችንና መመሪያዎችን በማዘጋጀትና ሥራ ላይ 

እንዲውሉ ማድረግ ትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  በመሆኑም የ ፍትህ ሥርዓቱ ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት ለማጎ ልበት የ ሚያግዙ 

55 ደንቦችና መመሪያዎች ወጥተዋል፡ ፡  

5.2.5  የ ፍትህ የ አገ ልግሎት ተደራሽነ ትን ማሳደግ 

የ ፍትህ አገ ልግሎት በማስፋፋትና ለህብረተሰቡ ተደራሽ ከማድረግ አንፃ ር የ ፍትህ አገ ልግሎቱን በቅርብ ርቀት ማግኘት፣  

የ ተለያዩ የ ቴክኖሎጂ ውጤቶችን በመጠቀም ቀልጣፋ አገ ለግሎቾችን ለህበረተሰቡ ማቅረብና በዝቅተኛ ወጪ አገ ልግሎት 

ለመስጠት  የ ሚቻልበት ሁኔታ  በየ ደረጃው ማመቻቸት ተጠቃሾች ናቸው፡ ፡  በዚህም ረገ ድ በርካታ አበረታች ለውጦች 

በመመዝገ ብ ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  በፌዴራልና በክልሎች የ ፍትህ አካላት ለሕብረተሰቡ ተደራሽ ለማድረግ በርካታ ጽ/ቤቶች 

ተገ ንብተዋል፡ ፡  በተጨማሪም በርካታ ቋሚና ተዘዋዋሪ ችሎቶች በማቋቋም ለህብረተሰቡ አገ ልግሎት እንዲሰጡ ተደርጓል፡ ፡  

ታራሚዎች የ ፍርድ ቤት ጉዳያቸውን ባሉበት ቦታ ሆነ ው በቪዲዮ ኮንፍረንስና ኢ-ሊቲግሽን ሥርዓት በመዘርጋት  

እንዲከታተሉ  ተደርጓል፡ ፡  ይህ በእንዲህ እንዳለ በህብረተሰብ እገ ዛ ና የ ፍትህ አካላትን ለህበረተሰቡ ቅርብ ከማድረግ 

አንጻር በርካታ የ ፖሊስ ጣቢያዎች ተገ ንብተዋል፡ ፡  አቅም ለሌላችዉ የ ህብረተሰብ ክፍሎች የ ነ ፃ  የ ሕግ ምክርና 

አገ ልግሎት ተሰጥቷል፡ ፡  

5.2.6  ታራሚዎችን ማነ ፅ 

ወንጀለኞች የ ጥፋተኛነ ት ውሳኔ ከተላለፈባቸው በኋላ የ ማረሚያ ቤቶች ዋነ ኛ ተግባር የ ህግ ታራሚዎችን የ ቅጣት ውሣኔ 

ማስፈፀም፣  በማረሚያ ቤት ቆይታቸው በሙያ ስልጠና በቀለም ትምህርት እንዲጎ ለብቱ፣  የ ምክር አገ ልግሎት እንዲያገ ኙ 

በማድረግ ታርመውና ታንፀው  ህግ  አክባሪ  ዜጋ  እንዲሆኑ ማስቻል  ነ ው፡ ፡  በመሆኑም በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 

በመደበኛ ትምህርት 46262 ታራምዎች እና በጎ ልማሶች ትምህርት 2744 ታራሚዎች እራሳቸውን መለወጥ የ ሚያችል 

እውቀትና ስልጠና አግኘተዋል፡ ፡  በተጨማሪም በሙያና ቴክኒክ ስልጠና ከ88810 በላይ የ ህግ ታራሚዎች የ ተለያዩ 

ስልጠናዎችን በመውሰድ ልማታዊ ዜጋ እንዲሆኑ ተደርጓል፡ ፡  

5.2.7  በፍትህ ሥርዓቱ ዙሪያ የ ዜጎ ችን ተሳትፎ ማሳደግ 

ህብረተሰቡ  በፍትህ  ዘርፉ  የ ተከናወኑ ተግባራትንና ሌሎች መረጃዎችን  እንዲያገ ኝ  እና  በፍትህ ሥርዓቱ ተሳታፊ 

እንዲሆን ባለፉት ሶስት ዓመታት በሀገ ር ዓቀፍ ደረጃ የ ፍትህ ሳምንት ተከብሯል፤  በርካታ የ መወያያ መድረኮች ተፈጥረው 

ከህብረተሰቡ ጋር ምክክር ተደርጎ  ጠቃሚ ግብረ-መልሶች ተወስደዋል፡ ፡  በፍትህ ሥርዓቱ ዜጎ ችን ተሳትፎ ለማሳደግ 

በተደረገ ው ጥረት ዜጎ ች በማህበረሰብ አቀፍ ፖሊሳዊ አገ ልግሎቶች ተደራጅተው አካባቢያቸውን ከወንጀል ድርጊት 

እንዲጠብቁና ወንጀልን እንዲከላከሉ ከፍትህ አካላት ጋር ምክክር ተካሄዷል፡ ፡  

5.3 የ ዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ 

5.3.1 ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓቱን ይበልጥ ማጠናከር 

ሀ. አንድ የ ኢኮኖሚና የ ፖለቲካ ማኅበረሰብ መገ ንባት 

አንድ የ ኢኮኖሚና የ ፖለቲካ ማኅበረሰብ ግንባታ ለማጠናከሪያ፤  የ ብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና ሕዝቦችን ብዝሀነ ት፣  

ዴሞክራሲያዊ አንድነ ት፣  መቻቻል እና ሰላማዊ ግንኙነ ት ለማዳበርና ለማጠናከር ሰባተኛው የ ኢትዮጵያ ብሔሮች፣  

ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን በዓል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ርዕሰ ከተማ ባሕር ዳር “ብዙም አንድም ሆነ ን 

በመለስ ራዕይ በሕገ  መንግሥታችን ለሕዳሴያችን” መሪ ቃል በደማቅ ሁኔታ ተከብሯል፡ ፡  በዓሉ ለመልካም አስተዳደር እና 

ለዴሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የ ሚኖረውን ፋይዳ ለማጉላት ጥናታዊ ጽሑፎች ቀርበው ውይይት ተደርጎ ባቸዋል፡ ፡  

በተጨማሪም የ በዓሉን ፋይዳ የ ሚያስገ ነ ዝቡ 225ሺ መጽሔቶች፣  210ሺ የ መወያያ ጽሑፍ ቅጂዎች፣  5ሺ የ ዘጋቢ ፊልም 

ሲዲዎች፣  218ሺ በተለያዩ ቋንቋዎች (በአማርኛ፣  አፋን ኦሮሞ፣  ትግርኛ፣  አፋርኛ፣  ሶማሊኛ፣  ሀረሪ እና እንግሊዝኛ) 

የ ተዘጋጁ ፖስተሮች እና 240ሺ በራሪ ጽሑፎች በሁሉም የ ሀገ ሪቱ አካባቢዎች ተሰራጭተዋል፡ ፡  አንድ የ ኢኮኖሚ 

ማኅበረሰብ ለመፍጠር የ ሚያግዙና በፌዴራል ደረጃ ሕግ ሊወጣላቸው የ ሚገ ቡ የ ፍትሓ ብሔር ጉዳዮችን ለመለየ ት የ ሚያስችል 
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የ ዳሰሳ ጥናት/ ምክክር ለማድረግ በክልሎችና በተመረጡ የ ፌዴራል ተቋማት የ ተለያዩ መጠይቆች በማዘጋጀት ከክልሎችና 

ከተማ አስተዳደሮች ጋር የ ዳሰሳ ጥናትና ምክክር ተደርጓል፡ ፡   

የ ሰላም እሴትና መቻቻል ባህል ግንባታ ተግባራትን ለማከናወን በሀገ ሪቱ የ ምእራብ፣  የ ምስራቅና የ ደቡብ ክላሰተር 

ተብለው በተለዩት 28 ለግጭት ተጋላጭ ወረዳዎች ከ1037 በላይ የ ሰላም ኮሚቴዎች እና 590 የ ሰላም ክበባት 

የ ማቋቋም ስራ ተከናውኗል፡ ፡  በተጨማሪ በግጭት መከላከልና አፈታት ዙሪያ ከክልሎች ለተውጣጡ የ ሰላም ክበባት አባላት 

በጠቅላላው ለ4636 ተሳታፊዎች ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በሃይማኖት ተቋማት እና በተከታዮቻቸው መካከል መቻቻልና 

መከባበርን የ ሚያዳብሩ እና መልካም እሴቶችን ለማጎ ልበት የ ሚያስችሉ ተግባራትና የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  
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ለ. ፍትሓዊ የ በጀት ድጎማ ክፍፍል   

ምክር ቤቱ በሕገ  መንግሥቱ በተሰጠው ስልጣን መሠረት የ ፌዴራል መንግሥቱ ለክልሎች የ ሚሰጠውን ድጎማ የ ሚከፋፈልበት 

ቀመር ሁሉን አሳታፊ በሆነ  መልኩ ተዘጋጅቶ አጽድቋል፡ ፡  የ ፀደቀውን ቀመርም የ ሚመለከታቸው የ አስፈፃ ሚ አካላት 

ከ2005 የ በጀት ዓመት ጀምሮ በሥራ ላይ እንዲያውሉ ውሳኔው ደርሷቸዋል፡ ፡  

ሐ. ሕጎ ችን ማውጣት፣  አፈፃ ጸማቸውን መከታተልና መቆጣጠር 

ከብሔሮች፣  ብሔረሰቦችና ሕዝቦች የ ሕገ  መንግሥት ትርጉምና ሕገ -መንግሥታዊ መብት ይከበርልን ጥያቄዎች ምርመራና ምላሽ 

አሰጣጥን በተመለከተ ዜጎ ች አቤቱታዎቻቸውን ለምክር ቤቱ በማቅረብ ምክር ቤቱ በዘረጋው ሕጋዊ አሰራር ሕገ  መንግሥታዊ 

ምላሽ ያገ ኛሉ፡ ፡  በ2003-2005 በጀት ዓመት ከቀረቡ 702 የ ሕገ  መንግሥት ትርጉም አቤቱታዎች (በ2003 - 

225፣  በ2004 - 205፣  በ2005 - 272) መካከል፣  610 አቤቱታዎች ውሳኔ ተሰጥቷቸዋል፡ ፡  67 አቤቱታዎች 

ውሳኔ በመጠባበቅ ላይ የ ሚገ ኙ ሲሆን ቀሪ 25 መዝገ ቦች በምርመራ ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡   

መ. የ ዜጎ ችን ሕገ  መንግሥታዊ ዕውቀት ማሳደግ 

የ ዜጎ ችን ንቃተ-ሕገ  መንግሥት በማሳደግ ምክንያታዊ፣  በውይይት የ ሚያምን፣  ልዩነ ትን የ ሚቀበልና በመልካም ዕሴት 

የ ተገ ነ ባ ዜጋ ለማፍራት በተለያዩ የ ብሁኃን መገ ናኛ ዘዴዎች በመጠቀም በትግርኛ፣  በአፋን ኦሮሞ፣  በሱማሊኛ፣  በአፋርኛ 

እና በአማርኛ ቋንቋዎች የ ፌዴራሊዝም እና የ ሕገ  መንግሥት ጥያቄና መልስ ውድድር በአጠቃላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት 

150 ፕሮግራሞች ተሰራጭተዋል፡ ፡  የ ሕጻናትን ንቃተ-ሕገ  መንግሥት የ ሚያጎ ለብት የ ካርቱን ፊልም በማዘጋጀት 52 

ፕሮግራሞች የ ተላለፉ ሲሆን በተጨማሪም የ ካርቱን ፊልሙ ፕሮግራሞች በብይነ  መረብ (internet) እንዲሰራጭ 

ተደርጓል፡ ፡   በኤሌክትሮኒክስ ሚዲያ ከተከናወኑ ተግባራት በተጨማሪ የ ኅብረተሰቡን የ ሕገ  መንግሥት ግንዛቤ ለማሳደግ 

ከ100ሺ በላይ የ ሕገ  መንግሥት ቅጂዎች በተለያዩ ቋንቋዎች ታትመው ተሰራጭተዋል፡ ፡  ማየ ት ለተሳናችው ዜጎ ችም 2ሺ 

የ ብራይል ሕገ  መንግሥት ቅጂዎች ታትመው ተሰራጭተዋል፡ ፡  እንዲሁም የ ፌዴራሊዝም እና የ ሕገ  መንግሥት መሠረታዊ 

መርሆዎች የ ስልጠና ሠነ ድ በአማርኛ፣  በትግርኛ፣  በአፋን ኦሮሞ ቋንቋዎች በአጠቃላይ ከ14,020 በላይ ቅጂዎች 

በተለያዩ ክልሎች እና የ መንግሥት መስሪያ ቤቶች እና ለስልጠና ተሳታፊዎች ተሰራጭቷል። 

5.3.2  ምክር ቤቶችንና ለምክር ቤቶች ተጠሪ የ ሆኑ ተቋማትን ማጠናከር 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽ ዕቅዱ የ ምክር ቤቱንና ተጠሪ አካላቱ ቁልፍ ተግባር የ ማስፈፀም አቅም ግንባታ መሆኑ በዕቅድ 

ተይዞ የ ተለያዩ የሙያ ብቃት ለማሳደግ የ ሚረዱ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል። በሕግ መሠረታዊ ፅ ንሰ ሀሳብ፣  የ ስራ አመራር፣  

በፓርላሜንታዊ ዲፕሎማሲ፣ በእንግሊዝኛ ቋንቋ፣  በኮምፒውተርና የ ተለያዩ IT ሶፍት ዌሮች አጠቃቀም ዙሪያ ከ1077 

በላይ ለሚሆኑ የ ም/ቤት አባላት  ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  እነ ዚህም ስልጠናዎች የ አመራር ብቃትን ከማሳደግ፣  

ዕውቀትና ክህሎት ከማዳበር ስራን ከማቀላጠፍ  አኳያ የ ጎ ላ ሚና እንደነ በራቸው ግንዛቤ ተወስዷል።     

የ ሕግ አወጣጥ፣  የ ክትትልና ቁጥጥር፡ - ከምክር ቤቱ ህገ መንግስታዊ ኃላፊነ ቶች አንዱ ሕግ የ ማውጣት ስራ ሲሆን በበጀት 

ዓመቱ በምክር ቤቱ ሕግ ሊወጣላቸው እንደሚገ ባ በመንግስት ከታቀዱ በርካታ ጉዳዮች  ከመንግስት አሰራርና አደረጃጀት፣  

ከብድር ስምምነ ቶች፣  ከዓለም አቀፍ ስምምነ ቶች፣  ከተለያዩ ዲፕሎማሲያዊ፣  ፖለቲካዊ፣  ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች 

ጋር ተያያዥነ ት ያላቸው 39 ረቂቅ ሕጎ ች መርምሮ ለዝርዝር እይታ ለቋሚ ኮሚቴዎች መርቶ ቋሚ ኮሚቴውም ረቂቅ ህጎ ቹን 

ከሚመለከታቸው አካላትና ባለሙያዎች ጋር በመወያየ ት 38 ረቂቅ አዋጆች አፅድቋል። ከዚህ በተጨማሪ ምክር ቤቱ 

የ ቀረቡለትን 6 ልዩ ልዩ ጉዳዮችን የ ያዙ ረቂቅ ውሳኔዎችን በስፋት መርምሮ ውሳኔ በማሳለፍ ተግባራዊ እንዲሆኑ 

አድርጓል። በፌዴራል መንግስት መስሪያ ቤቶች አፈጻጸም እና በህዝብና መንግስት ሀብት አጠቃቀም ላይ ክትትልና ቁጥጥር 

ማድረግን በተመለከተ የ ምክር ቤቱ የ ፌዴራል መንግስታዊ  አካላት በተሰጣቸው ስልጣንና በጀት ተጠቅመው ስራቸውን 

በማከናወን ሂደት የ ህዝብን ሀብትና ንብረት በአግባቡ ስራ ላይ ማዋላቸውን የ ማረጋገ ጥ ተግባራት ተከናውነ ዋል። ይህም 

ቋሚ ኮሚቴዎች ከአስፈጻሚ አካላት በጠቅላላ 224 ዕቅድ እና የ ዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶች ቀርቦላቸው በዕቅዶችና 

በዕቅድ አፈጻጸሞች ላይ በባለሙያ በተሰጡ ሙያዊ አስተያየ ቶች በመታገ ዝና ሰፊ ውይይትና ግምገ ማ በማድረግ ክፍተቶችን 

ሊሞሉ የ ሚችሉ ግብረ መልሶችን ሰጥተዋል። በተጨማሪም ከ77 በላይ የ መስክ ክትትልና ቁጥጥሮች ተከናውናዋል፡ ፡  
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5.3.3  የ ሰብዓዊ መብት አያያዝና ክትትል  

ሀ. ዜጎ ች ስለ ሰብዓዊ መብት ያላቸው ዕውቀትና ግንዛቤ እንዲዳብር ማድረግ 

ዜጎ ች ስለ ሰብዓዊ መብት ያላቸው ዕውቀትና ግንዛቤ እንዲዳብር ለማድረግ በሰብአዊ መብት ፅ ንሰ ሃሳብ፣  የ አካል 

ጉዳተኞች መብቶች፣  ባህላዊ፣  ኢኮኖሚያዊ እና ማህበራዊ መብቶች፣  የ ህጻናት መብቶችና አፈጻጸማቸው፣  ህገ ወጥ የ ሰዎች 

ዝውውር፣  በሴቶች እና ሕፃ ናት ላይ የ ህይወትና የ አካል ደህነ ት መብት እና የ ተለያዩ ርዕሶች ዙርያ ከ2003-2005 

በጀት ዓመታት 77 ስልጠናዎች ከተለያዩ የ ህብረተሰብ ክፍል ለተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ስልጠናዎችና የ ምክክር 

መድረኮች ተካሂደዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ለሰራተኞች ማህበራት ፌደሬሽን አመራር አባላት፣  አካል ጉዳተኞች 

ማህበራት፣  ለመምህራን ማህበራት ከ195 በላይ ሰልጣኞች በሰብአዊ መብት ዙሪያ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና 

ተሰጥቷል፡ ፡  በተጨማሪም ከአራቱ ታዳጊ ክልሎች ለተውጣጡ ባለሙያዎችና ኃላፊዎች ሰብዓዊ መብቶች ፅ ንሰ ሃሳብ 

የ ግንዛቤ ማሰጨበጫእና በሴቶች ላይ የ ሚፈጸሙ ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶች በድምሩ 320 በላይ ለሚሆኑ ተሳታፊዎች ስልጠና 

ተሰጥቷል፡ ፡  ህገ -ወጥ የ ሰዎች ዝውውርን ለመከላከል የ ባለድርሻ አካላትና የ ህብረተሰቡ ሚና ለማሳደግ ህገ -ወጥ 

የ ሴቶች ዝውውርና የ ሰብአዊ መብት ጥሰት በሚል ርዕስ ለ109 ተሳታፊዎች የ ግንዛቤ ማሰጨበጫ ትምህርት ተሰጥቷል፡ ፡  

26797 በላይ የ ሚሆኑ የ ዓለም አቀፍ ሰብዓዊ መብት ሰነ ዶች ቅጂ በአማርኛ፣  በኦሮምኛ እና ትግርኛ ቋንቋዎች 

ታትመው እንዲሰራጩ ሆነ ዋል፡ ፡  ቀደም ሲል ዝግጅቱ የ ተጀመረው የ ኢትዮጵያ የ ሰብአዊ መብት የ ድርጊት መርሐ-ግብር 

ተጠናቅቆ ፀድቋል፡ ፡   

ለ. በሰብዓዊ መብት ዙሪያ የ ምክር ቤቶች እና ፍትህ አካላት አቅም መገ ንባት 

ኮሚሽኑ የ ምክር ቤት አባላት በሰብአዊ መብት ዙሪያ ያላቸውን ግንዛቤ የ በለጠ ለማሳደግ አባላቱ ሰብዓዊ መብትን 

በማክበርና ማስከበር ረገ ድ የ ሚጠበቅባቸውን ሚና በላቀ ሁኔታ እንዲጫወቱ ለማገ ዝ ለ2374 የ ፌዴራል፣  ክልልና 

ፌደሬሽን ምክርቤት አባላት፤  5555 ለሚሆኑ የ ፖሊስ፣  ማረሚያ ቤት፣  ዳኞች፣  የ መከላከያና የ ፀጥታ አባላት ለተውጣጡ 

ተወካዮች ከ2003-2005 ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት የ ፍትህ አካላትና የ ምክርቤቶች አባላት 

ሰብዓዊ መብትን በላቀ ደረጃ እንዲፈጽሙና እንዲያከብሩ በአጠቃላይ 1493 ለሚሆኑ ከፖሊስ፣  ማረሚያ ቤት፣  ዳኞች፣  

የ መከላከያና የ ፀጥታ አባላት ለተውጣጡ ተወካዮች የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ትምህርት ተሰጥቷል፡ ፡  

ሐ. የ ሰብዓዊ መብት አያያዝና ክትትል አገ ልግሎት ተደራሽነ ትን ማሳደግና ትብብርን ማጠናከር 

ለሰብዓዊ መብት ጥሰት ቅሬታዎች አቀራረብና ለቅሬታዎች አፈታት አመቺና በተቀላጠፈ መልኩ እንዲሰጥ ለማድረግ 

የ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በ2003-2005 ዓመታት ጥቆማና አቤቱታ ሲቀርብለት ወይም በራስ አነ ሳሽነ ት የ ሰብዓዊ 

መብት ጥሰቶችን በማጣራት ውሳኔዎችን ሰጥቷል፡ ፡  በዚህም መሰረት በጥቅሉ 4222 አቤቱታዎች ተስተናግደዋል፡ ፡  

በ2005 በጀት አመት 1290  (105 ከ2004 በጀት ዓመት የ ዞሩ 1252 አዲስ የ ቀረቡ) አቤቱታዎችን 

አስተናግዷል፡ ፡  በተጨማሪም ኮሚሽኑ በሰብዓዊ መብት አያያዝ ዙሪያ ከ2003-2005 በአጠቃላይ በ489 ፖሊስ 

ጣቢያዎች፣  ማረሚያ ቤቶች እና ህፃ ናት ማሳደጊያ ማዕከላት ላይ ክትትል አካሄዷል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት በ114 

ፖሊስ ጣቢያዎች፣  ማረሚያ ቤቶች እና ህፃ ናት ማሳደጊያ ማዕከላት ላይ ክትትል አካሄዷል፡ ፡  

መ. አስተዳደራዊ በደሎችን መቀነ ስና የ መረጃ ማግኘት ነ ፃ ነ ትን ማረጋገ ጥ   

በዜጎ ች በተለይም ለአደጋ ተጋላጭ በሆኑ የ ህብረተሰብ ክፍል ላይ የ ሚደርሱ  የ አስተዳደር በደል መንስኤዎችና 

መፍትሄዎቻቸው የ ሚያስቀምጡ ጥናቶች ማጥናት በተመለከተ እስከ 2007 ዓ.ም 58 ጥናቶች ታቅደው እስከ 2005 

በጀት አመት 37 ጥናቶች ተሰርተዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ብቻ 11 ጥናቶች ታቅደው 20 ጥናቶች ተሰርተዋል፡ ፡  

አስፈፃ ሚ አካላት የ ዜጐችን ህገ -መንግሥታዊ መብት እንዲያከብሩና እንዲያስከብሩ ማስቻል እስከ 2005 በጀት አመት 

206 መድረኮች ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት 60 ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ለማዘጋጀት ታቅዶ 79 

መድረኮች ተዘጋጅተዋል፡ ፡  ወደ እንባ ጠባቂ ተቋሙ የ ሚመጡ አቤቱታዎች /ጥቆማዎች በመቀበል በተቋሙ ስልጣን ሥር 

የ ሚወድቁትን ምርመራ ማካሄድና ተቀባይነ ት ካገ ኙት አቤቱታዎች መፍትሄ መስጠት በተመለከተ ውሳኔ ያገ ኙና የ ታረሙ 

አቤቱታዎች እስከ 2007 በጀት አመት በመቶኛ 75 በመቶ ለማድረስ ታቅዶ እስከ 2005 በጀት ዓመት 78 በመቶ 

ተከናውኗል፡ ፡  
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የ መንግስት ተቋማት ለዜጎ ች የ ሚሰጧቸው አገ ልግሎቶች በአስፈፃ ሚው የ ሚሰጡ ውሣኔዎች ከአስተዳደራዊ በደል የ ፀዱ 

መሆናቸውን ለማረጋገ ጥ በአስፈፃ ሚ አካላት የ ተደረገ  ክትትልና ድጋፍ(ቁጥጥር) በተመለከተ እስከ 2005 በጀት አመት 

135 ድጋፍና ክትትል ተከናውነ ዋል፡ ፡  በዜጐች መረጃ የ መጠየ ቅና የ ማግኘት መብት ዙሪያ ለዜጎ ች፣  ለአስፈፃ ሚ 

አካላት፣  ለሲቪክ ማህበራትና ሙያ ማህበራት የ ግንዛቤ ማስጨበጫ የ ተከናወኑ ዓውደ ጥናቶችና ሲሚናሮች በተመለከተ 

በ2005 በጀት ዓመት 54 መድረኮች ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ መገ ናኛ ብዙሃንና መረጃ ነ ፃ ነ ት አዋጅ ቁጥር 590/2000 

ክፍል ሶስት ተግባራዊነ ት የ ሚያግዙ የ ሕግ ማዕቀፍ ሥራዎች ማከናወን በተመለከተ ተዘጋጅተው ለተጠቃሚ የ ተሰራጩ 

ማኑዋሎች መመሪያዎችና የ ተለያዩ ሰነ ዶች ዕቅድ እስከ 2005 በጀት ዓመት 20 የ ተለያዩ ሰነ ዶች ተዘጋጅተው 

ለተጠቃሚ ተሰራጭተዋል፡ ፡  የ ተቋሙን ባለሙያዎች አቅማቸው ለማጐልበት በተቀመጠው ግብ በተመለከተ እስከ 2007 በጀት 

ዓመት 200 ባለሙያዎች ለማሰልጠን የ ታቀደ ሲሆን እስከ 2005 በጀት አመት ለ349 ባለሙያዎች የ ተለያዩ 

ስልጠናዎች እንዲያገ ኙ ተደርገ ዋል፡ ፡   

5.3.4 የ ምርጫ ሥርዓትና የ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንቅስቃሴ 

የ አካባቢ፣  የ አዲስ አበባ እና ድሬዳዋ ከተማ ምክር ቤቶች ምርጫ፡ - ለዲሞክራሲያዊ መልካም አስተዳደር ስርዓት 

ግንባታ ግልፅ ነ ት እና ተጠያቂነ ት የ ሰፈነ በት የ ምርጫ ስርዓት መገ ንባት በዕድገ ትና ትንስፎርሜሽን ዘመኑ አንድኛውና 

ወሳኝ የ ትኩረት አቅጣጫ ነ ው፡ ፡  በ2005 ዓ.ም የ አካባቢ፣  አዲስ አበባ እና የ ድሬደዋ ከተሞች አስተዳደር ምክር 

ቤቶች ምርጫ ግልፅ ነ ት ባለው መልኩ እንዲከናወን በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በ2005 ዓ.ም በመላው አገ ሪቱ 

ለምርጫ አገ ልግሎት የ ሚያገ ለግሉ 44509 ጣቢያዎች ተደራጅቷል፡ ፡  ለምርጫ አገ ልግሎት የ ሚውሉ በረካታ የ ሎጅስቲክስ 

ሰነ ድና ቁሳቁሶች ዝግጅት በማድረግ ውጤታማ ግልፅ ነ ት የ ሰፈነ በት ምርጫ እንዲሆን በርካታ ርብርቦች በማድረግ 

አስፈላጊዉ ሎጅስቲክስ በጊዜው እና በበቂ ሁኔታ ቀርቧል፡ ፡   

የ ዕጩዎችን ምዝገ ባ በተመለከተ በመጀመሪያ ደረጃ ሁሉም የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ቦርዱ ባወጣው የ ምርጫ አፈፃ ፀም የ ጊዜ 

ሠሌዳ ላይ ተገ ቢውን ውይይት እንዲያካሄዱ በማድረግ ሃሳባቸው በቦርዱ እንዲስተናገ ድ ሆኗል፡ ፡  በጋራ ስምምነ ት 

በተደረሰበት እና በወጣው የ ጊዜ ሰሌዳ መሰረት የ ዕጩዎች ምዝገ ባ ተከናውኗል፡ ፡  በየ እርከኑ በተወዳደሪነ ት በምርጫው 

የ ተሳተፉ 23 የ ፖለቲካ ፓርቲዎች እና 22 የ ግል ዕጩዎች ነ በሩ፡ ፡  የ መራጮች ምዝገ ባ በተመለከተ ቦርዱ ባወጣው 

የ ምርጫ አፈፃ ፀም የ ጊዜ ሠሌዳ መሠረት የ መራጭች ምዝገ ባ በመላው ሀገ ሪቱ በተቋቋሙ የ ምርጫ ጣቢያዎች የ 16.26 

ሚሊዮን ወንድ እና 15.38 ሚሊዮን ሴት መዝገ ባ ተካሂዷል፡ ፡  

በተመሳሳይ ሁኔታም ቦርዱ ባወጣው የ ምርጫ አፈፃ ፀም የ ጊዜ ሠሌዳ መሠረት የ ምረጡኝ ቅስቀሳ ምርጫው 2 ቀን 

እስከሚቀረው ድረስ ፓርቲዎች በተሰጣቸው ነ ፃ  የ አየ ር ስዓት እና የ ጋዜጣ አምድ ተጠቅመው አባላቶቻቸው እና 

ደጋፊዎቻቸው ባሉበት ቦታ ሁሉ በአካል በመንቀሳቀስ ተካሂዷል፡ ፡  በድምፅ መስጫው ቀን ባለድርሻ አካላት ለድምጽ 

አሰጣጡ ሂደት ስኬታማነ ት የ በኩላቸውን ሚና እንዲጫወቱ በተደረገ ው ጥሪ መሰረት ምርጫው ነ ጻ፣  ፍትሐዊ ዴሞክራሲያዊ 

ብሎም ሰላማዊ በሆነ  መልኩ ተካሂዶ ተጠናቋል፡ ፡  በዕለቱ የ ሕዝብ ታዛቢዎች፣  የ ፖለቲካና የ ዕጩ ወኪሎች፣  የ ምርጫ 

አስፈፃ ሚዎች፣  የ የ ምርጫ ስነ ሥርዓት አስከባሪዎች ተሟልተው ተገ ኝተዋል፡ ፡   

ድኅረ ምርጫን በተመለከተ በተሻሻለው የ ምርጫ ሕግ መሠረት የ ድምፅ አሰጣጡ ሂደት እንደተጠናቀቀ ወዲያውኑ የ ድምፅ 

ቆጠራው በየ ምርጫ ጣቢያው ተካሂዷል፡ ፡  ውጤቱም ተሞልቶ ለሕዝብ ተለጥፏል፡ ፡  በተመሳሳይ የ የ ምርጫ ጣቢያው የ ድምፅ 

ቆጠራ ውጤት በየ ምርጫ ክልሉ እንዲደመር እና ጊዜያዊ ውጤቱም ለምርጫ ጣቢያው ሕዝብ ተለጥፏል፡ ፡  

በተያያዘም ዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታው እየ ተጠናከረ ሊሄድ የ ሚችለው የ ዜጎ ች በነ ፃ ነ ት የ መደራጀት መብት ሲረጋገ ጥ 

መሆኑ ግልፅ ነ ው:: ከዚህ አንፃ ር የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገ ባ ክትትልና ድጋፍን በተመለከተ በ2005 በጀት ዓመት 

ብቻ የ ምርጫ ቦርድ ለ3 አዲስ የ ፖለቲካ ፓርቲዎች እውቅና ሰጥቷል:: ይህም በበጀት ዓመቱ ተመዝግበው በእንቅስቃሴ 

ላይ የ ነ በሩ የ ፖለቲካ ፓርቲዎችን ብዛት ወደ 75 ከፍ አድርጎ ታል:: በተጨማሪም የ ምርጫ ቦርድ ተቋቁመው በእንቅስቃሴ 

ላይ ያሉ የ ፖለቲካ ፓርቲዎች ላይም በህጉ መሠረት እየ ተንቀሳቀሱ መሆናቸውን ክትትል ማካሄዱን እና በበርካታ 

አጀንዳዎች ዙርያ ከተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ጋር ውይይቶች ማካሄዱን በሪፖርቱ አመላክቷል:: 

5.3.5 የ ማህበራትና በጎ  አድራጎ ት ድርጅቶች ተሳትፎ 

በሀገ ራችን የ ሚንቀሳቀሱ የ በጎ  አድራጐት ድርጅቶችና ማኅበራት በአዋጁ፣  በደንቡና በመመሪያዎቹ መሠረት 

የ ተቋቋሙበትን ዓላማ ተግባራዊ በማድረግ የ ህዝቡን የ ልማት ተጠቃሚነ ት ለማረጋገ ጥ በመስራት ለተጀመረው 
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ልማትና የ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ የ በኩላቸውን ድጋፍ እንዲያበረክቱ ማድረግ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

እቅድ የ መልካም አስተዳደር ዘርፍ አንዱ የ ትኩረት አቅጣጫ ነ ው፡ ፡  አቅም መገ ንባትን በተመለከተ የ አመራርና 

የ ሰራተኞች የ ክህሎትና የ አመለካከት አቅም ለማጎ ልበት የ ተለያዩ የ ክህሎትና የ አመለካከት ግንባታ ስልጠናዎች ለመስጠት 

በታቀደው መሰረት በዚህ ሶስት ዓመት ውስጥ የ ተለያዩ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ አጫጭርና ረጅም ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  

መረጃ ተደራሽ ማድረግን በተመለከተ ለበጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የ ሚሰጠውን አገ ልግሎት ለደንበኞች፣  

ለባለድርሻ አካላትና ለህብረተሰቡ መረጃዎችን ተደራሽ ለማድረግ በተያዘው ዕቅድ መሰረት የ ተለያዩ መረጃዎችን በድህረ 

ገ ጽ እንዲሁም መጽሔት፤  ብሮሸሮች፣  አዋጅና መመሪያዎች፣  ማንዋልና በማሳተም በማሰራጨት ተችሏል። 

ምዝገ ባና ፈቃድ መስጠት፡ - ከ2003-2007 በየ ዓመቱ በአዋጁ መሰረት መስፈርቱን አሟልተው የ ሚመጡትን የ በጎ  

አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በሙሉ በመመዝገ ብ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ በሶስት ዓመታት ውስጥ 1152 ያህል የ በጎ 

አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የ ምዝገ ባ ፈቃድ ወስደው ወደ ሥራ ገ ብተዋል፡ ፡  



102 

 

ሠንጠረዥ 40.  ከ2003-2005 የ ምዝገ ባ ፈቃድ የ ወሰዱ የ በጎ  አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት 

 

ተ.ቁ የ በጎ  አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት 2003 2004 2005 ድምር 

1 የ ኢትዮጰያ ነ ዋሪዎች በጎ  አድራጐት ድርጅት 324 287 199 810 

2 የ ኢትዮጵያ ብዙሃን ማህበራት 93 90 32 215 

3 የ ኢትዮጵያ በጎ  አድራጐት ድርጅት 12 5 5 22 

4 የ ውጭ በጎ  አድራጐት ድርጅት 45 30 30 105 

  ድምር 474 412 266 1152 

ምንጭ፡  የ በጎ  አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት ኤጀንሲ 

የ ዕድሳት ፈቃድ በተመለከተ፡ - በአዋጁ መሰረት ዳግምና አዲስ ከተመዘገ ቡ ሶስት ዓመት የ ሞላቸው በጐ አድራጐት 

ድርጅቶችና ማህበራት ፈቃዳቸው መታደስ እንዳለበት የ ተደነ ገ ገ  በመሆኑ በ2005 በጀት አመት ሶስት ዓመት ለሚሞላቸው 

1804 በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የ ዕድሳት ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ 983 የ ዕድሳት ፈቃድ ተሰጥቷል፤  ይህም 

የ ዕቅዱን 54 በመቶ ነ ው።  

ክትትልና ድጋፍ፡ - የ በጎ  አድራጎ ት ድርጅቶችና ማህበራትን በሙሉ በአዋጁ፣  በደንቡና በመመሪያዎቹ መሠረት 

የ ተቋቋሙበትን አላማ ተግባራዊ እንዲያደርጉ በየ ዓመቱ የ ዴስክ ክትትልና ድጋፍ በማድረግ የ ዜጎ ችን ተጠቃሚነ ት 

ለማረጋገ ጥ በታቀደው መሰረት በሶስት ዓመት ውስጥ በአጠቃላይ 6651 የ ዴስክ እና 1200 የ መስክ ክትትልና ድጋፍ 

ለመስጠት ታቅዶ 5388 የ ዴስክ እና 470 የ መስክ ክትትልና ድጋፍ ለመስጠት ተችሏል፡ ፡  በዚህም መሰረት የ ጐላ 

ችግር ለተገ ኘባቸው በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት የ ጽሁፍ ማስጠንቀቂያ በመስጠት እንዲታረሙ የ ተደረገ  ሲሆን 

ቀሪዎቹ በውይይትና ደብዳቤ በመፃ ፃ ፍ ያሉባቸውን ክፍተቶች እንዲያስተካክሉ የ ክትትልና ድጋፍ ስራ ተከናዉነ ዋል፡ ፡  

ከዚህ በተጨማሪም በሶስት ዓመት ውስጥ 38 በጐ አድራጐት ድርጅቶችና ማህበራት በራሳቸው ፈቃድ እና በህግ አግባብ 

ባለመስራታቸው የ መጣራት ስራ ተጠናቆ የ ፈረሱ መሆናቸው በደብዳቤ ተገ ልጾላቸዋል፡ ፡  

ንብረት ማጣራት ማስተላለፍና ማስወገ ድ በተመለከተ፡ - ከ2003-2007 ዓ.ም ድረስ 2327 ዳግም ባለመመዝገ ባቸው 

በህግ አግባብ የ ፈረሱ እንዲሁም በራሳቸው ፈቃድ እና በህግ አግባብ ባለመስራታቸው የ ሚፈርሱ የ በጐ አድራጐት 

ድርጅቶችና ማህበራት ንብረታቸውን በማጣራት ተመሳሳይ ዓላማ ላላቸው በጐ አድራጐት ድርጅት ወይም ማህበር 

ለማስተላለፍ በታቀደው መሰረት በሶስት ዓመት ውስጥ የ 30 ድርጅቶችና የ 4 ፕሮጀክት ንብረት በማጣራት ንብረት 

የ ማስተላለፍ ስራው ተከናውኗል። 

5.3.6 የ ሚዲያ ብሮድካስትና ኮሚኒኬሽን   

 

ብዙሀን መገ ናኛን ማስፋፋት፡  የ ማኅበረሰብ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ብዛት ከመነ ሻው 8 የ ነ በረውን ወደ 20 ለማሳደግ ታቅዶ 

ለ8 አመልካቾች የ ማህበረሰብ ሬዲዮ ፈቃድ በመስጠት ቁጥሩን ወደ 16 ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  አፈጻጸሙ በ3 ዓመት 

ከተያዘው አኳያ 80 በመቶ ሲሆን በ2007 ከተያዘው 30 አንጻር ደግሞ 53.3% ነ ው፡ ፡  የ 3 ዓመቱ አፈፃ ፀም 

የ ታቀደውን ያህል ያለመድረስ የ ማህበረሰብ ሬዲዮ ፈቃድ የ ሚሰጠው በተጠየ ቀ ጊዜ በመሆኑና የ ሚጠበቀውን ያህል ጠያቂ 

ባለመቅረቡ ነ ው፡ ፡  የ ንግድ ሬዲዮ ፈቃድን በሚመለከት በዕቅድ ዘመኑ መነ ሻ ላይ በሥራ ላይ ያሉትን 5 የ ንግድ ሬዲዮ 

ብሮድካስተሮችን ቁጥር በ3 ዓመታት ውስጥ ወደ 10 እንዲሁም በ2007 ወደ 11 ለማሳደግ እና  እንዲሁም 

የ መንግስት/የ ሕዝብ ቴሌቪዥንን ወደ 7 ለማሳደግ ታቅዶ በዚሁ መሠረት ግቡን ለማሳካት እንቅስቃሴ እየ ተደረገ  ነ ው፡ ፡   

የ ሀገ ራችንን ቴሌቪዥን ብሮድካስት አገ ልግሎት ከአናሎግ ወደ ዲጅታል ቴክኖሎጂ የ ማሽጋገ ር ሥራን በተመለከተ ሽግግሩን 

ለመጀመር የ ሚያስችሉ የ ተለያዩ አጋዥ የ ሆኑ የ ቴክኒክና የ ስታንዳርድ መረጣ ጥናቶች የ ዓለም አቀፍ የ ስታንዳርድ ደረጃን 

በጠበቀ ሁኔታ ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በየ መንግሥት/የ ሕዝብ ብሮድካስት አገ ልግሎት ፈቃድን በተመለከተ በዕቅዱ መነ ሻ ላይ 9 

የ ነ በረውን  የ ሬዲዮ ብሮድካስት አገ ልግሎትን በ2005 በጀት ዓመት ወደ 12 ለማሳደግ የ ታቀደ ቢሆንም አብዛኞቹ 

የ ክልል መንግስታት አስቀድሞ ፈቃድ ያወጡ በመሆኑ በዕቅዱ መሰረት ለአንድ ፈቃድ ጠያቂ በመስጠት ቁጥሩን ወደ 10 

ለማድረስ ተችሏል፡ ፡  ከታቀደው አንጻር የ ሶስት ዓመቱ አፈጻጸም 83.3 በመቶ ነ ው፡ ፡  የ መንግሥት/የ ሕዝብ ቴሌቪዥን 

ብሮድካስት አገ ልግሎት ከመስጠት አኳያ ከመነ ሻው 4 የ ነ በረውን እስከ 2005 በጀት ዓመት ወደ 7 ለማሳደግ በተያዘው 

ዕቅድ መሰረት ለሁለት ፈቃድ ጠያቂዎች በመስጠት ቁጥሩን ወደ 6 ከፍ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  ስለሆነ ም የ ሶስት ዓመቱ 
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አፈጻጸም ከታቀደው አንጻር 85.7 በመቶ ሲሆን በ2007 በቴሌቪዥን ብሮድካስት አገ ልግሎት ለሚሠማሩ 9 ፈቃዶች 

ለመስጠት ከተያዘው ግብ አንጻር አፈጻጸሙ 66.6 በመቶ ነ ው፡ ፡   

 

የ ማስፋፊያ ፈቃድን በተመለከተ በመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት ውስጥ 63 የ ማስፋፊያ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ 54 የ ተሰጠ 

ሲሆን ይህም ከ3 ዓመቱ ጋር ሲነ ጻጸር 85.7 በመቶ በ2007 በጀት ዓመት ከተያዘው 106 አኳያ ደግሞ 50.9 

በመቶ ነ ው፡ ፡  በ2005 20 የ ማስፋፊያ ፈቃድ ለመስጠት ታቅዶ 9 ተሰጥቷል፡ ፡  የ ውጭ ፕሮግራሞችን ተቀብሎ በክፍያ 

ለደንበኞች የ ሚያደርሱ አመልካቾችን በተመለከተ በ3 ዓመት ውስጥ ለ2 አመልካቾች ፈቃድ ለመስጠት የ ታቀደ ቢሆንም 

በዚህ ጊዜ ውስጥ ለቀረበው 1 አመልካች በጠየ ቀው መሠረት ብቃቱ ተረጋግጦ ፈቃዱ ተሰጥቶታል፡ ፡  ስርጭታቸው ከአንድ 

ክልል በላይ የ ሆነ ና በየ ጊዜው የ ሚወጡ ህትመቶች ምዝገ ባን በተመለከተ  በ 3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ለ156 የ ሕትመት 

ምዝገ ባ አመልካቾች የ ምዝገ ባ ምስክር ወረቀት ለመስጠት በታቀደው መሠረት 154 አመልካቾችን ለመመዝገ ብ ተችሏል፡ ፡  

በ2005 በጀት ዓመትም 54 ህትመቶችን ለመመዝገ ብ ታቅዶ 70 የ ተከናወነ  ሲሆን አፈጻጸሙም ከዕቅዱ የ 29 በመቶ  

ብልጫ አለው፡ ፡  

 

በመገ ናኛ ብዙኃን የ ፈቃድና የ ምዝገ ባ አገ ልግሎት የ ተገ ልጋይን እርካታ ከማረጋገ ጥ አኳያ በዕቅዱ መነ ሻ ላይ  85 

በመቶ የ ነ በረውን የ ተገ ልጋይ እርካታ በ3 ዓመቱ ወደ 95 በመቶ ለማሳደግ ታቅዶ አፈጻጸሙ 91.6 በመቶ ለማድረስ 

ተችሏል፡ ፡  በተጨሪም ለመገ ናኛ ብዙኃን መስፋፋት አጋዥ የ ሆኑ ሕግና አሠራሮችን ከማሻሻል አኳያ በ 3 ዓመት ጊዜ 

ውስጥ 10 የ መገ ናኛ ብዙኃን ሕግና አሠራሮችን ለማሻሻልና ለማዘጋጀት በዕቅድ ተይዞ 1 የ ማስታወቂያ አዋጅ፣  3 

የ አሠራር መመሪያዎችና 3 ስታንዳርዶች በድምሩ 7 የ ሕግና አሠራር ሰነ ዶች ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በመገ ናኛ ብዙኃን ማስፋፋት 

ሥራ የ ተገ ልጋዮችን ተሳትፎ ለማሳደግ እንዲቻል በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ 15 የ ኮሙዩኒኬሽን ሥራዎችን ለመሥራት ታቅዶ 

17 የ ኮሙዩኒኬሽን ሥራዎች ተሰርተዋል፡ ፡  የ ዘርፉን ባለሙያዎች የ መፈፀም አቅም ከማጎ ልበት አንፃ ር በ3 ዓመት ውስጥ 

16 የ ውይይት መድረኮችን ለማከናወን ታቅዶ 20 የ ውይይት መድረኮች የ ተከናወኑ ሲሆን በ2005 5 የ ውይይት 

መድረኮችን ለማዘጋጀት ታቅዶ 5 በዕቅዱ መሰረት ተከናውናል 

 

የ ብዙሀን መገ ናኛ ክንውኖች ክትትልና ድጋፍ፡ - በብሮድካስት አገ ልግሎት የ ሚሰራጩ ፕሮግራሞች ሕግና አሰራርን አክብረው 

መሥራታቸውን ከማረጋገ ጥ አኳያ በ3 ዓመት ውስጥ 400 የ ሕግና አሠራር ጥሰቶችን ለማረም በታቀደው መሠረት፣  

በብሮድካስት ጣቢያዎች የ ተሰራጩ ፕሮግራሞችን ሞኒተሪንግ በማድረግ፣  የ መስክ ኢንስፔክሽን በማካሔድና ከኅብረተሰቡ 

የ ሚቀርቡ ቅሬታዎችንና ጥቆማዎችን ተቀብሎ ተገ ቢ ውሳኔ በመስጠት 557 የ ሕግና አሠራር ጥሰቶች ታርመዋል፡ ፡  በ2005 

በጀት ዓመት በብሮድካስተሮች ዙሪያ 150 ጥሰቶችን ለማረም ታቅዶ 267 ጥሰቶችን እንዲታረሙ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  

ስርጭታቸው ከአንድ ክልል በላይ የ ሆነ ና በየ ጊዜው የ ሚወጡ ሕትመቶችን በተመለከተ በ3 ዓመት ውስጥ 110 የ ህግና 

የ አሰራር ጥሰቶችን ለማረም ታቅዶ 107 ግድፈቶች ታርመዋል፡ ፡  

 

የ መገ ኛኛ ብዙኃን ሕግና አሠራሮችን አክብረው እንዲሰሩ ለማስቻል በ3 ዓመት ውስጥ 350 የ መገ ናኛ ብዙኃን 

ባለሙያዎችን ለማሰልጠን ታቅዶ 646 የ ሚዲያ ባለሙያዎችንና የ ሚመለከታቸው አካላትን በመገ ናኛ ብዙኃን ሕግና አሠራሮች 

ዙሪያ ስልጠና ለመስጠት ተችሏል፡ ፡  በመገ ናኛ ብዙኃን ዘርፍ ምቹ ሁኔታን ለመፍጠር ከመገ ናኛ ብዙኃን ባለቤቶችና 

ማኅበራት ጋር በ3 ዓመት ውስጥ 8 የ ውይይት መድረኮችን ለማድረግ ታቅዶ 6 ተከናውነ ዋል፡ ፡  አፈፃ ጸሙም ከ3 ዓመታቱ 

ጋር ሲነ ጻጸር 75 በመቶ ሲሆን ከ2007 ይደረሰበታል ተብሎ ከታቀደው 14 አንጻር 42.8 በመቶ ነ ው፡ ፡  

 

ለክትትልና ድጋፍ ሥራው አጋዥ የ ሆኑ የ አሠራር ማኑዋሎችና ስታንዳርዶች በማዘጋጀት ግልፅ ነ ትና ተጠያቂነ ት ያለው 
አሠራርን ለማጠናከር በ3 ዓመት 10 ለማዘጋጀት ታቅዶ 7 የ አሰራር ስታንዳርዶችና ማንዋሎችና ጋይድላይኖች 
ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በአጠቃላይ የ ዘርፉ ያለፉት 3 ዓመታት አፈፃ ፀም 84.59 በመቶ ሲሆን በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ 5 
ዓመቱን ግቦች ለማሳካት ተጨማሪ ጥረቶችን ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  

5.4 መልካም አስተዳደርን ማስፈን  

5.4.1 ሙስናን የ መከላከልና የ መቆጣጠር ተቋማዊ አቅምን ማጠናከር 

በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ውስጥ በመልካም አስተዳደርና የ ዲሞክራሲ ሥርዓት ግንባታ ዘርፍ ግልጽነ ትን ማስፈንና 

ሙስናን ከምንጩ ማድረቅ በብሄራዊ ደረጃ ትኩረት ከተሰጣቸው ተግባራት መካከል አንዱ ነ ው፡ ፡  በዚህም አንጻር ሙስናን 

ከምንጩ ለማድረቅ በልማትና መልካም አሰተዳደር ከፍተኛ ጉዳት የ ሚያስከትሉ ሙስናና ብልሹ አሰራሮች ማሰወገ ድ፣ ተልኮ 
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ተኮር ትብብርና አጋርነ ት ማጠናከርና ጥናትና ምርምርን በጥልቀት ማከናወን በዕቅድ ዘመኑ የ ዘርፉ ዋንኛ የ ትኩረት 

አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  በዚህም መሰረት በህዝብ ትምህርትና ተሳትፎ፣  በተቋማዊ አቅም ግንባታ እና ህግ ማሰከበር አንጻር 

በርካታ ተግባራት ተከናውነ ዋል አመርቂ ለውጦችም በመመዝገ ብ ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

ተቋማዊና የ ማስፈጸም አቅም ግንባትን በተመለከተ፡ - የ ሥነ  ምግባርና የ ጸረ ሙስና ተቋማትን በሰለጠነ  የ ሰው ኃይል 

ለማጠናከር በተደረገ  እንቅስቃሴ በበጀት ዓመቱ በድምሩ 168 ያህል ባለሙያዎች በፊዴራል እና በክልሎች ደረጃ 

እንዲሟሉ የ ተደረገ  ሲሆን የ ሰው ኃይል የ አቅም ክፍተትን ለመሙላት የ ሚያስችል 704 ባለሙያዎች የ አጭር ጊዜ ስልጠና 

ወስደዋል፡ ፡  እንዲሁም 19 ሰራተኞች የ ረዥም ጊዜ ሥልጠና በመከታተል ላይ ይገ ኛሉ፡ ፡  በተጨማሪም ሙስናንና ብልሹ 

አሰራር የ ሚያስከትሉት ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጽኖን ተረድቶ ሙስናን የ ማይሸከም ህብረተሰብ እንዲበራከት የ ሚደረገ ውን 

ጥረት ውጤታማ ከማድረግ አንጻር በአጠቃላይ በሶስት ዓመት (2003-2005) ከተለያዩ ተቋማት ለተውጣጡ 17,467 

የ ተለያዩ የ ህ/ሰብ ክፍሎች የ አሰልጣኞች ስልጠና እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  በ2005 በበጀት ዓመት በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 

በሥነ  ምግባርና በፀረ-ሙስና ዙሪያ 8354 ለሚሆኑ ሰልጣኞች የ አሰልጣኞች ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  

ሙስናን ለመከላከል አንዱ እርምጃ የ መረጃ አቅም ማጠናከር በመሆኑ የ ተሿሚዎች፣  የ ተመራጮችና የ መንግሥት ሠራተኞች 

ሃብት ምዝገ ባ ተከናውኗል፡ ፡  በመሆኑም ከ2003-2005 የ 97317 የ ፌዴራልና የ ክልል መንግስታት ተሿሚዎች፣  

ተመራጮችና የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞች ሃብት የ መመዝገ ብና የ ማደራጀት ስራ ተከናውኗል፡ ፡  በ2005 በጀት ብቻ 

በድምሩ የ 46524 ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞች ሃብት የ መመዝገ ብና የ ማደራጀት ስራ 

ተከናውኗል፡ ፡  

በአሠራር ሥርዓት ጥናት ሙስናን ብልሹ አሠራር መከላከልን በተመለከተ 2003-2005 በፌዴራልና በክልል ደረጃ 

በሚገ ኙ በመንግስት መስሪያ ቤቶችና የ መንግሥት ልማት ድርጅቶች በዋናነ ት በግዥ ስርዓት፣  በመሬት አስተዳደር፣  ከገ ቢ 

አሰባሰብና በፍትህ አስተዳደር ላይ ባተኮሩ በድምሩ 263 ተግባራት ላይ የ አሰራር ስርዓት ጥናት ተካሂዷል፡ ፡  

እንዲሁም 244 በሚሆኑ የ አሰራር ጥናታቸው በተጠናቀቁ የ ጥናት ውጤቶች ላይ የ አፈጻጸም ክትትልና ግምገ ማ 

ተካሂደዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት 118 ተግባራት ላይ የ አሠራር ስርዓት ማሻሻያ ጥናት ተካሂዷል፡ ፡  በተጨማሪም 

106 በሚሆኑ የ አሰራር ጥናታቸው በተጠናቀቁ እና ለተቋማት ለትግበራ በተላኩ የ ጥናት ውጤቶች ላይ የ አፈጻጸም 

ክትትልና ግምገ ማ ተካሄዷል፡ ፡  

የ ህዝብ ትምህርትና ተሳትፎ በተመለከተ፡ - ሙስናን የ ሚጠየ ፍ ዜጋን ለማፍራት ከተለያዩ የ ህብረተሰብ ክፍሎች ለተውጣጡ 

34,474,661 ለሚሆኑ ግልሰቦች በሥነ -ምግባርና በፀረ-ሙስና ዙሪያ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ትምህርት እንዲያገ ኙ 

ተደርጓል፡ ፡  በመልካም ሥነ -ምግባር መታነ ጽና በሙስና ጎ ጂነ ት ዙሪያ 1.3 ሚሊዮን ቅጂ የ ህትመት ውጤቶች ታትመው 

ለተለያዩ ተቋማትና ለህብረተሰብ ክፍሎች ተሠራጭተዋል፡ ፡  በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ 96 የ ሬድዮና 73 የ ቴሌቪዥን  

ስፖቶች አየ ር ላይ ውለዋል፡ ፡  በሥነ ምግባርና ፀ ረ-ሙስና ዙሪያ ላይ ያተኮሩ 93 የ ስልጠና ማኑዋል ተዘጋጅተው 

ለትምህርት እንዲውሉ ተደርጓል፡ ፡   በ2005 በጀት ዓመት እንዲሁም 21,136,409 ዜጎ ች የ ግንዛቤ ማስጨበጫ 

ትምህርት ተሰጥቷል፡ ፡  በተጨማሪም 83270 ብሮሸሮች፣  22151 ፖስተሮች፣ 127198 በራሪ ወረቀቶች እና 35800 

መጽሄቶች ታትመው ለተለያዩ ተቋማትና የ ህብረተሰብ ክፍሎች ተሰራጭተዋል፡ ፡  የ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያን በመጠቀም 3 

የ ሬዲዮ እና 2 የ ቴሌቪዢን ድራማዎች እንዲሁም 35 የ ሬዲዮ እና 24 የ ቴሌቪዢን ስፖቶችን ለማሰራጨት ተችሏል፡ ፡  

ህግ ማስከበርን በተመለከተ፡ - የሙስናን አስከፊነ ትና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ኪሳራ በትምህርትና ምክር ከተሰጠ በኋላ 

ህግ ተላልፈው የ ተገ ኙትን ለህግ ማቅረብ ቀጣዩ እርምጃ ነ ው፡ ፡  በዚህም መሰረት የሙስና ወንጀል ተጠርጣሪዎችን 

በማጋለጥና በመመርመር ክስ መስርቶ ለፍርድ በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጣቸው በማድረግ በኩል ባለፉት ሶስት ዓመታት 

21648 ጥቆማዎችን መቀበል፣  8027 መዝገ ቦችን መመርመር እና በ2941 መዝገ ቦች ላይ ክስ መመስረት የ ተቻለ ሲሆን  

ጥፋተኛ የ ማሰኘት ምጣኔ (Conviction rate) ከመዝገ ብ አንፃ ር 87.40 በመቶ ሲሆን በተከሣሽ ደግሞ 

77.69 በመቶ ሆናል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ በ2005 8515 ጥቆማዎችን በመቀበል፣  2524 መዝገ ቦችን በመመርመር 

እና በ783 መዝገ ቦች ላይ ክስ የ መመስረት ስራ ተከናውኗል፡ ፡  በዚህም መሰረት በፍርድ ቤት ጥፋተኛ የ ማስባል አቅም 

/conviction rate/ በመዝገ ብ 88.98 በመቶ እንዲሁም በተከሳሽ 74.59 በመቶ መድረስ ችሏል፡ ፡  

5.4.2 ዘመናዊ የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓት መገ ንባት 

ለሙስና ተጋላጭ ከሆኑትና የ ህዝብና የ መንግስትን ንብረት ለመመዝበር የ ተመቻቹ ዘርፎች አንዱ የ ታክስ ሥርዓት ነ ው 

በመሆኑም በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ኢኮኖሚው የ ሚያመነ ጨውን ታክስ በወቅቱና በብቃት መሰብሰብ ለልማት 

በአግባቡ ለማዋል የ ዘመናዊ የ ታክስ የ መረጃ ሥርዓትን ዝርጋታ አጠናክሮ መቀጠል፣  የ ደንበኞች ትምህርትና ግንኙነ ትን 
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ማሳደግ፣  የ ታክስ ሕግን ማስከበር  የ ትኩረት አቅጣጫዎች ናቸው፡ ፡  በዚህም መሰረት የ ታክስ ስርዓቱን ቀልጣፋ፣  ወቅቱን 

የ ጠበቀና ዘመናዊ በማደረግ ለሙስና፣  ከኪራይ ሰብሳቢነ ትና ብልሹ አሰራር የ ጸዳ እንዲሆን በርካታ የ ማሻሻያ ተግባራት 

ተከናወናዋል፡ ፡  በተጨማሪም የ ታክስ ሥርዓቱ ከሙስና የ ጸዳ ከማድረግ አንጻር በበጀት ዓመቱ ወሳኝ የ ሚባል እና ንቅናቄ 

ያስከተለ ከታክስ ስርዓቱ ጋር ከፍተኛ ቁርኝት ያላቸውን ከፍተኛ የ ሥራ ሃላፊዎች፣  ነ ጋዴዎችን  በማጋለጥና በህግ ጥላ 

ስር እንዲውሉ በማድረግ፣  ጉዳያቸው በፍርድ ቤት እንዲታይ ተደርጓል፡ ፡  

5.4.3 የ ከተማ መሬት ልማትና ማኔጅመንት  

ሙስናንና ኪራይ ሰብሳብነ ትን ከምንጩ ለማድረቅ እና መልካም አስተዳደር ለማስፍን ዘመናዊ፣  ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት 

የ ሰፈነ በት የ መሬት አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት አንዱ የ ትኩረት አቅጣጫ ነ ው፡ ፡  ይህንም በመከተል የ መሬት አስተዳደር 

ሥርዓቱ ዘመናዊ፣  ቀልጣፋና ግልጽነ ት የ ሰፈነ በት እንዲሆን  በከተሞች መልካም አስተዳደር ፕሮግራም የ አቅም ግንባታ፣  

የ መረጃ ስርዓት ማሻሻልና ዘመናዊ ማድረግ፣  የ መሬት ወረራን ከመከላከልና መቆጣጠር አንጻር በርካታ የ ማሻሻያ ተግባራት 

ተከናውነ ዋል፡ ፡  

5.4.4 ውጤታማ፣  ግልፅ ና ተጠያቂ የ መንግስት የ ፋይናንስ ስርዓት ማስፈን 

የ መንግሥት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ሪፎርም ፕሮግራም ግብ ውጤታማ ፣  ቀልጣፋ፣  ግልጽና ተጠያቂ የ መንግሥት 

የ ፋይናንስ ሥርዓት ማስፈን ሆኖ፣  የ ዚህ ግብ ትኩረት የ መንግሥት ፋይናንስ ሥርዓት በህግ እንዲመራ በማድረግና 

በየ ደረጃው ይህንን ተግባራዊ የ ሚያደርግ የ ሰለጠነ  የ ሰው ሀብት በማፍራት ዘመናዊ፣  ቀልጣፋ፣  ውጤታማ፣  ለኢኮኖሚ 

ዕድገ ት አጋዥ የ ሆነ ና ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ትን የ ሚያሰፍን የ ፋይናንስ አስተዳደርና ቁጥጥር ሥርዓት መዘርጋት ነ ው፡ ፡  

  

 ይህንንም ለማሳካት የ ተለያዩ ተግባራት በፕሮጀክት መልክ ተቀርፀው ሲከናወኑ የ ቆዩ ሲሆን ከእነ ዚህም መካከል 

በኦዲቲንግና አካውንቲንግ ሙያ ስልጠና የ ፕሮግራም በጀት እና የ ተቀናጀ የ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዳደር የ መረጃ 

ሥርዓት (IFMIS) ትግበራ፣  የ አካውንቲንግ እና ኦዲትንግ ስታንደርድ እና ከለውጡ ጋር ተጣጥመው የ ወጡና 

የ ተተገ በሩ የ ፋይናንስ ህጐችና ሥርዓቶች በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን የ ዕቅድ ዘመን ይተገ በራሉ ተብለው ከሚጠበቁ 

ተግባራት በዋነ ኛነ ት የ ሚጠቀሱ ናቸው፡ ፡  በዚህ ረገ ድ የ ሦስት ዓመታት /2ዐዐ32ዐዐ5/ የ ዕድገ ትና 

ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ አፈፃ ፀም በተመለከተ የ ፌዴራል መንግሥት የ 2004 እና የ 2ዐዐ5 በጀት የ ፕሮግራም በጀት 

ሥርዓትን በተከተለ መልኩ እንዲዘጋጅ ተደርጓል፡ ፡  እንደዚሁም ዓለም አቀፍ የ ሂሳብና የ ኦዲቲንግ ደረጃን የ ሚያሟላ 

የ ኢትዮጵያ የ ፋይናንስ ሪፖርት አቀራረብ የ ሚያሰፍን ብሔራዊ የ ኦዲተሮችና የ ሂሳብ ባለሙያዎች ቦርድ (NAAB) 

እና የ ፕሮፌሽናል ባለሙያዎች ማሰልጠኛ ተቋም ለማቋቋም የ ሚያስችል ረቂቅ አዋጅ እና ደንብ ተዘጋጅቶ ለሚኒስቴሮች 

ምክር ቤት እንዲፀድቅ ቀርቧል፡ ፡  የ ተቀናጀ የ መንግሥት የ ፋይናንስ አስተዳደር የ መረጃ ሥርዓት በመላ አገ ሪቱ 

ተግባራዊ ለማድረግ በ6 ፌዴራል መ/ቤቶች፣  በ2 ክልሎች እና በ2 የ ክልል ወረዳዎች በድምሩ በ1ዐ ለናሙና 

በተመረጡ የ መንግሥት መ/ቤቶች የሙከራ ትግበራ ተከናውኗል፡ ፡  

 

 የ መንግሥት ፋይናንስ አስተዳደር፣  የ መንግሥት ግዥና ንብረት አስተዳደር አዋጅና ደንብ ለማስፈፀም የ ሚረዱ 

የ ተለያዩ መመሪያዎች እና ማንዋሎች ተዘጋጅተው ተግባራዊ ተደርገ ዋል፡ ፡  በጥሬ ገ ንዘብ አስተዳደር፣  በመንግሥት 

ሂሳብ አያያዝ፣  በውስጥ ኦዲትና የ ውስጥ ቁጥጥር ደረጃዎች፣  በመረጃ ሥርዓት አስተዳደር፣  በመንግሥት ግዥ 

ሥርዓት፣  በመንግሥት ቋሚ ንብረትና ስቶክ አስተዳደር በድምሩ ከ2ዐዐዐ ለማያንሱ የ ፌዴራል መንግሥት መ/ቤት 

ባለሙያዎች ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  በክልሎችም በተመሳሳይ ሁኔታ ሰፊ ሥልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  

  

በፋይናንስ አስተዳደሩ ላይ ህብረተሰቡ በዕቅድ አወጣጥና በጀት ዝግጅት ላይ ተሳትፎ እንዲኖረው፣  የ በጀት መጠኑንም 

አውቆ በጀት በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን እንዲከታተል የ ሚያስችሉና ለፋይናንስ ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት ሥራ የ ሚያገ ለግሉ 

ልዩ ልዩ መመሪያዎች/ማንዋሎች/ እና ቴምፕሌቶች በማዘጋጀትና በማስራጨት ሥልጠናዎችን በመስጠት እንዲሁም በብዙሃን 

መገ ናኛ በክልሎችና በወረዳዎች ሰፊ ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ነ ዋሪዎች Citizens በበጀት አዘ ገ ጃጀትና አጠቃቀምን 

አስመልክቶ በትግራይ  ለ14ዐ37 በአማራ ለ11678 በአፋር ለ2ዐ96፣  በጋምቤላ ለ811 በሐረሪ ለ45ዐ በደቡብ 

ብ/ብ/ሕ ለ1461ዐ በድምሩ ለ43682 ዜጐች ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  ከክልሎች ጋር በፋይናንስ ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት 

ላይ የ አፈፃ ፀም ግምገ ማ ተደርጓል፡ ፡  

 

ከፕሮግራም በጀትና ከIFMIS  ትግበራ ጋራ በተያያዘ በሥራ ላይ ባሉት አዋጆች፣  ደንቦችና መመያዎች ላይ የ ሚከሰቱ 

ለውጦችን የ መለየ ትና የ ማሻሻል፣  እንዲሁም በአዲስ መልክ ተሻሽለው የ ተዘጋጁትን የ ግዥ መደበኛ የጨረታ ሰነ ዶችን 

በሀገ ር አቀፍ ደረጃ መተግበር፣  ለግዥ ባለሙያዎች /professionalized/ ስልጠና የ መስጠት፣  የ ክንዋኔ ኦዲት 
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ማንዋልና መመሪያ የ ማዘጋጀት ተግባራት ተከናውነ ዋል፣  በፕሮግራም በጀትና በIFMIS መተግበር ምክንያት የ ሚሻሻሉ 

የ ህግ አንቀጾችን በመለየ ት አስተያየ ት በቀረበባቸው አንቀጾች ላይ ማስተካከያ እየ ተደረገ  ይገ ኛል፡ ፡  አሁን ባለው 

የ ፕሮግራም በጀት አሰራር የ ፕሮግራም በጀት አፈፃ ፀም ውጤት ለመለካት፣  ለመገ ምገ ም እና ሪፖርት ለማቅረብ በአስፈፃ ሚ 

መ/ቤቶች የ ቀረቡ የ አፈፃ ፀም ሪፖርቶች ተገ ምግመው የ ተጠቃለለ ሪፖርት ተዘጋጅቷል፡ ፡  የ IFMIS 

ትግበራ/Rollout/ ስትራቴጂ ተዘጋጅቶ ለበላይ አመራር ከቀረበ በኋላ ሥራው በኩባንያ እንዲከናወን በተያዘው 

አቅጣጫ መሰረት የጨረታው ሂደት እየ ተከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡  ለIFMIS ትግበራ በፌዴራልና በክልል የ ወረዳ ኔ ት ዝርጋታ 

የ ቅድመ ሁኔታ ሥራዎች ከኢትዮ-ቴሌኮም ጋር በቅንጅት እተየ ሰራ ይገ ኛል፡ ፡  በዚሁ መሠረት ለ592 ወረዳዎች የ ወረዳ 

ኔ ት ዝርጋታ የ ተጠናቀቀ ሲሆን፣  የ ፌዴራልና የ ተቀሩ ወረዳዎችን በማስመልከት በኢትዮ ቴሌኮም በኩል የ ትግበራ መነ ሻ 

ሀሳብ/ፕሮፖዛል/ ቀርቦ ወደ ውል ለመፈጸም በሂደት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

  

ሀገ ራዊ የ ግዥ ሥርዓቱን ከመተግበር እና የ ንብረት አወጋገ ድ ሥርዓት ማጠናከርና መሻሻልን በተመለከተ ከ2003-2005 

በጀት ዓመት ለፌዴራል ባለበጀት መ/ቤቶች እና ለክልል መንግስታት ከተለያዩ የ አገ ር ውስጥና ውጭ አገ ር አቅራቢዎች 

ጋር ውል በመፈጸም ተመሳሳይና ወጥነ ት በተሞላበት ሁኔታ ግልጽነ ትና ተጠያቂነ ት ያለው አሠራር ሥርዓት በመዘርጋት 

ዕቃዎችና አገ ልግሎቶች ግዥ በመፈጽም ሙስናንና ብልሹ አሰራርን በመቀነ ስ የ መንግስትና የ ህዝብ ሀብትና ንብረት 

ለታቀደለት የ ልማት ተግባር እንዲውል ተደርጓል፡ ፡  በተለይ ስትራቴጂያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ዕቃዎች ግዥ ላይ መንግስት 

በመደበው ከፍተኛ መዋዕለ-ንዋይ ህበረተሰቡን ተጠቃሚ በማድረግ ለማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዕድገ ት ጉልህ አስተዋጾ 

አበርክቷል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ በ2005 በጀት ዓመት ከ40 ባለበጀት መ/ቤቶች የ 197 ተሸከርካሪዎች እና የ 9 

መ/ቤቶችን ልዩ ልዩ ንብረቶች  አግባብ ባለው መልኩ እንዲወገ ዱ ተደርጓል፡ ፡  
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ምዕራፍ ስድስት  
የ ባለብዙ ዘርፎች ዕቅድ አፈጻጸም 

 

6.1 ሥርዓተ ጾታ፣  የ ሕጻናትና ወጣቶች ጉዳይ 

የ ሴቶችን የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ትና ብቃት ማሳደግ፡ - የ ሴቶችን የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ት ከማሳደግ አንጻር በ2005 የ በጀት 

ዓመት በጥቃቅንና አነ ስተኛ የ ንግድ ተቋማት በመታቀፍ የ ተደራጁ 242 የ ሴቶች ማህበራትን ወደ መካከለኛ ደረጃ 

ኢንተርፕራይዝ ለማሸጋገ ር ታቅዶ 237 ማህበራት ወደ መካከለኛ ደረጃ ኢንተርፕራይዝ በማሸጋገ ር የ እቅዱን 98 በመቶ 

ተግባራዊ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  ከ2003-2005 ባለው የ እቅድ ዘመን 350 ማህበራትን ወደ መካከለኛ ኢንተርፕራይዝ  

ለማሸጋገ ር ግብ የ ተቀመጠ ሲሆን ባለፉት ሶስት አመታት 457 ማህበራት ወደ መካከለኛ ኢንቴርፕራይዝ ተሸጋግሯል፡ ፡  

አፈጻጸሙ ከሶስት አመቱ እቅድ ጋር ሲነ ጻጸር 31 በመቶ ብልጫ አለው፡ ፡  እንዲሁም በአነ ስተኛና በጥቃቅን ንግድ ስራ 

የ ተደራጁ 600,000 ሴቶችን አቅም በማጎ ልበት የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ታቸውን ለማሳደግ ታቅዶ 723,275 /የ እቅዱ 

121 በመቶ/ ሴቶች ተደራጅተው ተጠቃሚ ሆነ ዋል፡ ፡   

በበጀት አመቱ ሴቶች ተደራጅተው የ ራሳቸውን አጀንዳ ከመፈጸም አኳያ 894,216 ሴቶች በራስ አገ ዝ ተደራጅተው 

ተጠቃሚ ሆነ ዋል፡ ፡  እንዲሁም 4.6 ሚሊዮን ሴቶች በልዩ ልዩ የ ግብርና ፓኬጆች  እንዲደራጁና ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታቅዶ 

የ እቅዱ 91 በመቶ ተከናውኗል፡ ፡  2.8 ሚሊዮን ሴቶች የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ታቅዶ 146 

በመቶ የ እቅዱ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  በሌላ በኩል 300 የ ሴት አደረጃጀቶች የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት እንዲያገ ኙ፣  2 

ሚሊዮን ሴቶች በቁጠባ ላይ እንዲሳተፉና  391,432 ሴቶች በንግድ ስራ አመራርና በተለያዩ ሙያዎች ሰልጥነ ው በገ ቢ 

ማስገ ኛ ስራዎች እንዲሰማሩ ታቅዶ 298,000 አደረጃጀቶችና 4.1 ሚሊዮን ሴቶች የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት ያገ ኙ 

ሲሆን  729,671 ሴቶች በንግድ ስራ አመራርና በተለያዩ ገ ቢ ማስገ ኛ ስራዎች ተሰማርተዋል፡ ፡  አፈጻጸሙ በቅደም 

ተከተል 99 በመቶ፣  146 በመቶና 186 በመቶ ነ ው፡ ፡   

ከ2003-2005 በጥቃቅንና አነ ስተኛ ዘርፍ 350 የ ሴቶች ማህበራትን ከጥቃቅንና አነ ስተኛ ወደ መካከለኛ 

ኢተርፕራይዝ ለማሸጋገ ርና 4.7 ሚሊዮን ሴቶች የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት እንዲያገ ኙ ታቅዶ 457 ማህበራትን ወደ 

መካከለኛ ኢተርፕራይዝ በማሸጋገ ርና 6.3 ሚሊዮን ሴቶች የ ብድርና ቁጠባ አገ ልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ 

በ2003-2005 ለመድረስ ከተቀመጠው 350 ተደራሽ ግብ ጋር ሲነ ጻጸር  30 በመቶ  ከእቅዱ በላይ ለመድረስ 

ተችሏል፡ ፡  

የ ሴቶችና ህጻናትን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ጠቀሜታ ለማሳደግ የ ሴቶቸን ሁለንተናዊ ብቃት ማሳደግ፡ -በ2005 በጀት 

አመት የ ሴቶችና የ ህጻናትን ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ተጠቃሚነ ት ከማሳደግ አንጻር ከታቀዱት ዋና ዋና ተግባራት መካከል 

45 በመቶ በሚሆኑ የ ፌዴራልና የ ክልል ሴክተር መ/ቤቶች የ ሴቶችና የ ህጻናት ጉዳይ እንዲካተት ለማድረግ፣  የ ሴቶችን 

ውሳኔ ሰጭነ ት በህዝብ ተወካዮች መ/ቤት 30 በመቶ፣  በፌዴራል በአስፈጻሚና በህግ ተርጓሚ አካላት 23 በመቶ 

ለማድረስ ታቅዶ አፈጻጸሙ 27.9 (93 በመቶ)፣  30 (130 በመቶ) እና 20 (87 በመቶ) የ እቅዱን ተግባራዊ 

ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  በሌላ በኩል የ ሴቶችና የ ህጻናት ጉዳይን በሁሉም የ ፌዴራልና ክልል ሴክተሮች አስፈጻሚ መ/ቤቶች 

ለማካተትና 13 ማኑዋሎችን ለማዘጋጀትና የ ሴቶችና ህጻናትን ተጠቃሚነ ት ከማሳደግ አንጻር የ ባለድርሻ አካላትን አቅም 

ለማጎ ልበት 41 ስልጠናዎችን ለመስጠት ታቅዶ አፈጻጸሙ በቅደም ተከተል 12 የ እቅዱን (92 በመቶ)፣  45 የ እቅዱን 

መቶ በመቶና 71 የ እቅዱን (173 በመቶ) ለማከናወን ተችሏል፡ ፡  የ 2005 በጀት አመት አፈጻጸም ከ2004 ጋር 

ሲነ ጻጸር የ ተሸለ ክንውን ተመዝግቧል፡ ፡  

ህጻናት ለችግር እንዳይጋለጡ መከላከልና ለችግር ለተጋለጡ ህጻናት አስፈላጊውን እንክብካቤና ድጋፍ መስጠት፡ - 

በ2005 በጀት የ ህጻናት ደህንነ ትና መብት ከመጠበቅ አንጻር ከታቀዱት ስራዎች መካከል የ ህጻናት ደህንነ ትና መብት 

ዙሪያ የ ሚሰሩ 4,732 ኮሚቴዎችን ለማጠናከር ታቅዶ 2,860 ኮሚቴዎችን በማቋቋም የ እቅዱን 60 በመቶ፣  2,000 

የ ማህበረሰብ ውይይቶችን ለማካሄድ ታቅዶ 3,441 ኮሚቴዎችን በማቋቋም የ እቅዱን 172 በመቶ፣  የ ማህበረሰብ ድጋፍ 

ስልትን በመጠቀም ለችግር ለተጋለጡ 1.5 ሚሊዮን ህጻናት ድጋፍና እንክብካቤ ለማደረግ ታቅዶ ለ1,197,118 

ለችግር ለተጋለጡ ህጻናት እንክብካቤ በማድረግ የ እቅዱን 80 በመቶና 2,500 የ ቤት ለቤት እንክብካቤ አገ ልግሎት 

ሰጪዎችን ለማሰልጠን ታቅዶ 1,900 በማሰልጠን የ እቅዱን 76 በመቶ ተግባራዊ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  የ 2005 በጀት 

አመት አፈጻጸም ባጠቃላይ ከእቅዱ በላይ የ ተከናወነ  ቢሆንም ከ2004 አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር ዝቅተኛ ነ ው፡ ፡  

ከ2003-2005 ተደራሽ ግብ ጋር ሲነ ጻጸር ደግሞ አፈጻጸሙ የ ተሸለ ነ ው፡ ፡  
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የ ሴቶች አደረጃጀቶችን በመደገ ፍና በማጠናከር ንቅናቄ መፍጠር፡ - በበጀት አመቱ የ ሴቶችን ተሳትፎ ከማጠናከር 

አኳያ የ ተለያዩ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከነ ዚህም ዋና ዋናዎቹ ለ801 የ ሴት አደረጃጀቶች/ማህበራት  ድጋፍ 

ለመስጠትና ለማጠናከር፣  የ ሴቶችን ተሳታፊነ ትን ተጠቃሚነ ት ለማሳደግ የ ሚረዱ 9 የ ቅስቀሳ ፎረሞችን ለማጠናከርና 60 

የ ሴቶች ጉዳይ መዋቅሮችን ለማጠናከር ታቅዶ ለ3,892 የ ሴቶች ማህበራት ድጋፍ በማድረግ የ እቅዱን 486 በመቶ፣  62 

የ ቅስቀሳ ፎሮሞችን በማጠናከር የ እቅዱን 689 በመቶና 80 የ ሴቶች ጉዳይ መዋቅሮችን በማጠናከር የ እቅዱን 133 

በመቶ ተግባራዊ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡  

የ ተቀናጀ የ ሴቶች ጥምረትን መፍጠርና የ ክትትልና ግምገ ማ ሥርዓቱን ለማጠናከር የ ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን 

ሥርዓት መገ ንባት፡ - በፌዴራል የ ሴቶች፣  ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴር ከድሬዳዋ፣  ከሐራሪ፣  ከሱማሌና ደቡብ 

ብሄሮች፣  ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልል ሴቶች፣  ህጻናትና ወጣቶች ቢሮዎችና ከጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ጋር ያለውን የ መረጃ 

ልውውጥ ለማሳለጥ የ ሚያስችል መረጃ መረብ ለመዘርጋትና በዚሁ ዙሪያ በሴክተሩ የ ሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የ ሚያስችል 

23 ጥናቶችንና የ አሰራር መመሪያዎችን ለማዘጋጀት ታቅዶ በአራቱም ክልሎችና በጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ የ መረጃ ኔ ትዎርክ 

ተዘርግቷል፡ ፡  እንዲሁም በሴቶች፣  በህጻናትና ወጣቶች ዙሪያ የ ሚታዩ ችግሮችን ለመፍታት የ ሚያስችሉ 30 ጥናቶችና 

መመሪያዎችን ተዘጋጅተዋል፡ ፡   

በሴቶችና ህጻናት ላይ የ ሚደርሱ ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለማስቆም የ ተከናወኑ ተግባራት፡ - ጎ ጂና ልማዳዊ ድርጊቶችን 

በተመለከተ በበጀት አመቱ ሴቶችንና ህጻናትን ከሚደርስባቸው ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶች ለመከላከልና ድርጊቱንም ለማስቆም 

የ ተለያዩ ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከነ ዚህም መካከል ህብረተሰቡ በጎ ጂ ልማዳዊ አሰራሮች ዙሪያ በቂ ግንዛቤ 

እንዲኖረው በሴቶችና በወጣት ድርጅቶች አማካይነ ት የ ተለያዩ የ ግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን በመፍጠር ባለፉት ሶስት 

ዓመታት በድምሩ ከ20 ሚሊዮን በላይ የ ህብረተሰብ ክፍል የ ሴት ልጅ ጥቃትን በሚመለከት በተለያየ  ዘዴ ትምህርት 

አግኝቷል፣  እንዲሁም በዚሁ ጉዳይ ዙሪያ ለ12 ሚሊዮን ሴቶችና ወንዶች ስልጠና ተሰጥቷል፡ ፡   

 

በሴቶችና ህጻናት ላይ የ ሚፈጸሙ ጎ ጂ ልማዳዊ ድርጊቶችን ለመከላከል የ ሚያስችል ሀገ ራዊ ስትራቴጂ ተዘጋጅቷል፡ ፡  

በሶስት ክልሎች ማለትም በአማራ 2.6 ሚሊዮን፣  በኦሮሚያ 3.7 ሚሊዮን፣  በደቡብ 1 ሚሊዮን እና በትግራይ 823 

ሺህ ሴት አባላትን ያቀፉ የ ልማት ቡድኖች ተቋቁመው የ አንድ ለአምስት ትስስር በመፍጠር በሴቶች ላይ የ ሚፈጸሙ 

ጥቃቶችን ለመከላከል እየ ሠሩ ይገ ኛሉ፡ ፡     

 

የ ፀ ረ-ሴት ልጅ ግርዛትን አስመልክቶ ጥናታዊ ጽሁፎች ቀርቧል፡ ፡  በአማራ ክልል ያለ ዕድሜ ጋብቻን ለማስቀረት 

ከማህበረሰቡ ጋር ውይይት የ ተደረገ  ሲሆን 250 የ ማህበረሰብ ቡድኖች ተመስርተዋል፡ ፡  በሴቶችና በህጻናት ላይ 

የ ሚፈጸሙ የ ኃይል ጥቃቶችን ለመከላከልና በቅንጅት ለመስራት ከፍተኛ የ መንግስት የ ስራ ኃላፊዎችን ያቀፈ ሀገ ራዊ 

አስተባባሪ ኮሚቴና ስትራቴጂክ እቅድ ተዘጋጅቷል፡ ፡    

 

 

 

የ ወጣቶችን የ መፈጸምና የ ማስፈጸም አቅም መገ ንባት፡ - የ ወጣቶችን የ መፈጸምና የ ማስፈጸም አቅማቸውን ለማጎ ልበት ለ5.6 

ሚሊዮን ወጣቶች የ ተለያየ  ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ ለ4.7 ሚሊዮን  ወጣቶች ስልጠና በመስጠት የ እቅዱ 83 በመቶ 

ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  ለ70,180 ወጣት ማህበራትና ወጣት አመራሮች በተለያዩ ርእሶች የ ማስፈጸም አቅም ግንባታ 

ለመስጠትና በወጣቶች ልማት ዙሪያ ለሚሰሩ ለ2,541 አጋር አካላት የ ማስፈጸም አቅም ግንባታ ለመስጠት ታቅዶ 

ለ65,563 ወጣቶችን በማሰልጠንና ለ2,277 ተቋማት ስልጠና በመስጠት የ እቅዱ 83 በመቶና 93 በመቶ 

ተከናውኗል፡ ፡  በየ ዘርፉ በሚከናወኑ የ ልማት ስራዎች ወጣቶችን ተሳታፊና ተጠቃሚ ለማድረግ 31 የ አሰራር ማእቀፎችን 

ለማዘጋጀትና ለ4,545 የ ወጣት አደረጃጀቶች የ ቴክኒክ፣  የ ማቴሪያልና የ ፋይናንስ ድጋፍ ለመስጠት ታቅዶ አፈጻጸሙ 

በቅደም 26 (84 በመቶ)  እና 4,840 (106 በመቶ) የ እቅዱ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  

ወጣቶች ንቅናቄና ተሳትፎን ማጎ ልበት፡ - ወጣቱ በሀገ ር ኢኮኖሚ ግንባታ፣  በማህበራዊና ፖለቲካዊ መስኮች የ በኩሉን 

ድርሻ እንዲያበረክት በተሟላ ስብዕና ተቀርጾ ማደግ አስፈላጊ መሆኑን በመገ ንዘብ የ ወጣቶችን ሁለገ ብ ተሳትፎ 

የ ሚያጎ ለብቱ ተግባራት ተከናውኗል፡ ፡  ከነ ዚህም ውስጥ የ ተለያዩ አገ ልግሎቶችን የ ሚሰጡ 380 የ ወጣት ማዕከላትን 

ለመገ ንባት፣  8 ሚሊዮን ወጣቶች በተለያዩ መስኮች የ በጎ  አድራጎ ት ፈቃድ አገ ልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግና በየ ደረጃው 

በሚገ ኙ የ አስተዳደር እርከኖች 6 ሚሊዮን ወጣቶች የሚሳተፉበት የ ልማት፣  የ ዲሞክራሲና የ መልካም አስተዳደር 
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ኮንፍራንሶችን ለማድረግ ታቅዶ እቅዱ በቅደም ተከተል 279 የ ወጣት ማእከላትን በመገ ንባት የ እቅዱን 73 በመቶ፣  

10.3 ሚሊዮን ወጣቶች በበጎ  ፈቃድ አገ ልግሎት እንዲሳተፉ በማድረግ ከእቅዱ በላይ 129 በመቶ ተግባራዊ በማድረግና 

6.7 ሚሊዮን ወጣቶች የ ተሳተፉበትን የ ልማት የ ዲሞክራሲና የ መልካም አስተዳደር ኮንፍራንሶችን በማዘጋጀት የ እቅዱ 

112 በመቶ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  

የ ወጣቶችን የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ትና ብቃት ማሳደግ፡ - በበጀት አመቱ የ ወጣቶችን የ ኢኮኖሚ ተጠቃሚነ ትና ብቃት 

ከማሳደግ አንጻር ከተከናወኑ ተግባራት መካከል የ ወጣቱን የ ስራ ተነ ሳሽነ ትና የ ስራ ፈጠራ ለማዳበር 400 በጥቃቅንና 

አነ ስተኛ የ ተደራጁ የ ወጣት አደረጃጀቶችን ወደ መካከለኛ ደረጃ ለማሸጋገ ር ታቅዶ 290 የ ወጣት አደረጃጀቶችን ወደ 

መካከለኛ ደረጃ በማሸጋገ ር የ እቅዱን 73 በመቶ፣  700,000 ስራ ፈላጊ ወጣቶችን በጥቃቅንና አነ ስተኛ ስራ 

ለማደራጀት ታቅዶ 1,131,275 ወጣቶችን በጥቃቅንና በአነ ስተኛ ስራ በማደራጀት  የ እቅዱን 162 በመቶ፣  

412,,498 ወጣቶችን በግብርና ስራ፣  345,228 ወጣቶች ከግብርና ስራ ውጪ ባሉት የ ስራ መስኮች ለማደራጀት 

ታቅዶ 506378  በግብርና ሰራ መስኮች በማደራጀት የ እቅዱን 123 በመቶ እና 192,141 ወጣቶችን ከግብርና ውጪ 

ባሉት የ ስራ መስኮች በማደራጀት የ እቅዱ 56 በመቶ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  

6.2 የ ስፖርት ዘርፍ 

በስፖርት ልማት ዘርፍ በአምስት አመቱ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን ዋና ዋና የ ትኩረት አቅጣጫዎች 

በባህላዊና በዘመናዊ ስፖርት ህብረተሰቡ በሁሉም የ መዝናኛ ዓይነ ቶች አቅሙ በፈቀደ መጠን እንደፍላጎ ቱ የ ሚያደርገ ውን 

ተሳትፎ ማጎ ልበትና በአጠቃላይም ህብረተሰቡ ከሚያደርገ ው ንቁና ቀጥተኛ ተሳትፎ በመነ ሳት በተለይ የ ወጣቱን ግንዛቤና 

ተሳትፎ በማጠናከር የ ላቀ ችሎታ ያላቸው ምርጥ ስፖርተኞችን በማፍራት በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ውጤት ማስመዝገ ብ 

ነ ው፡ ፡  ይህንኑ መሰረት በማድረግ በ2005 በጀት አመት ታቅደው የ ተከናወኑ ተግባራት አፈጻጸም ቀጥሎ እንደሚከተለው 

ቀርቧል፡ ፡   

የ ስፖርት ማኅበራት አደረጃጀትና ድጋፍን ማሻሻል፡ - በአምስት አመቱ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ከፌዴራል እስከ 

ክልል በተለያዩ እርከኖች በጠቅላላ 94,214 የ ስፖርት አደረጃጀቶችን ለማደራጀትና ከ2003-2005 ባለው ጊዜ 

21,350 የ ስፖርት አደረጃጀቶች እንደሚኖሩ እቅድ ተይዟል፡ ፡  በዚሁ መሰረት ስፖርቱን ህዝባዊ መሰረት ለማስያዝና 

ለማጠናከር በ2005 በጀት ዓመት የ ተቀመጡት ግቦች በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 1 አሶሲዬሽን ለማቋቋም፣  በክልል፣  በዞንና፣  

በወረዳና ቀበሌ ደረጃ 4,251 ፌዴሬሽኖችና የ ማህበረሰብ ስፖርት ኮሚቴዎችን ለመመስረትና በ89 በልዩ ልዩ 

መንግስታዊ ተቋማት 114 የ ስፖርት መዝናኛ ኮሚቴዎችን ለማቋቋምና ከቀበሌ እስከ ክልል ባለው መንግስታዊ እርከን 

11,859 የ ስፖርት ቡድኖችንና ክለቦችን ለማደራጀትና ለማጠናከር ታቅዶ ክንውኑ በቅደም ተከተል 1 አሶሲዬሽን 

በማቋቋም፣  ከክልል፣  በዞን፣  በወረዳና በቀበሌ 6,724 ፌዴሬሽኖችንና የ ማህበረሰብ  ኮሚቴዎችን በማቋቋም፣  በተለያዩ 

መንግስታዊ ተቋማት 63 የ ስፖርት መዝናኛ ኮሚቴዎችን፣  እና ከክልል እሰከ ቀበሌ ባለው እርከን 9,353 የ ስፖርት 

ቡድኖች እንዲቋቋሙ ተደርጓል፡ ፡  አፈጻጸሙ በመቶኛ 100 በመቶ፣  154 በመቶ፣  45 በመቶ እና 78 በመቶ ነ ው፡ ፡  

የ 2005 በጀት አመት አፈጻጸም ከ2004 ጋር ሲነ ጻጸር በቅደም ተከተል 58 በመቶ፣  85 በመቶ እና 15 በመቶ 

ብልጫ አለው፡ ፡   በበጀት አመቱ በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች ለተደራጁ 14,828 ለሚሆኑ የ ስፖርት ማህበራት፣  

አሶሲዬሽኖች፣  ለስፖርት ክለቦችና ለማህበረሰብ ስፖርት ኮሚቴዎች አስተዳደራዊ፣  የ ፋይናንስና የ ቴክኒክ ድጋፍ ለመስጠት 

ታቅዶ ለ14,954 ስፖርት ክለቦችና ማህበራት ድጋፍና እገ ዛ በመስጠት የ እቅዱን 101 በመቶ ለማከናወን ተችሏል፡ ፡    

የ ስፖርት ፋሲሊቲዎችን ማስፋፋት፡ - የ ስፖርት ፋሲሊቲዎች ማለትም ስታዲዮሞች፣  ጅምናዚዬሞች፣  የ መዋኛ ገ ንዳዎች፣  

የ መሮጫ ትራኮችና የ ስልጠና ማእከላት በማስፋፋት በሀገ ር ውስጥና በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለያዩ ስፖርቶች ለሚደረጉ 

ውድድሮች ብቃት ያላቸውን ተወዳዳሪዎች ለማፍራት ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ፡ ፡  ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ ኀብረተሰቡንና 

የ ግል ባለሀብቱን ተሳትፎ በስፖርት ፋሲሊቲዎች አቅርቦት ማሳደግ በበጀት አመቱ ትኩረት ተሰጥቶ እንቅስቃሴ 

ተደርጓል፡ ፡  በዚሁ መሰረት በከፍተኛ ወጪ የ ተገ ነ ባው ሁለገ ብ የ ኢትዮጵያ ወጣቶች ማሰልጠኛ አካዳሚ በ2005 ተመርቆ 

አገ ልግሎት መስጠት ጀምሯል፡ ፡  የ ዚህ አካዳሚ መገ ንባት በተለያዩ ስፖርት ዓይነ ቶች ልዩ ችሎታ ያላቸው ወጣት 

አትሌቶችን በማሰልጠን በሀገ ርና በዓለም አቀፍ መድረኮች ኢትዮጵያን ወክለው ውጤት የ ሚያመስመዘግቡ ምርጥ አትሌቶችን 

በብዛት ለማፍራት ያስችላል፡ ፡  እንደዚሁም 18 የ ግል ባለሀብቶች 4,056 የ ስፖርት ማዘወትሪያ ሜዳዎች ለማዘጋጀትና 

1 የ ስፖርት ማእከል ለመገ ንባት ታቅዶ በ12 የ ግል ባለሀብቶች 3,977 የ ስፖርት ማዘወትሪያ ሜዳዎችን በማዘጋጀትና 

2 የ ስፖርት ማስልጠኛ ማእከላትን በማስገ ንባት እቅዱ 98 በመቶና 200 መቶ  በመቶ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  ከ2003-

2005 በድምሩ 11,707 የ ስፖርት ማዘወትሪያ ቦታዎችን ለማዘጋጀት  ከተቀመጠው ተደራሽ ግብ አንጻር በድምሩ 
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10,616 የ ስፖርት ማዘወትሪያ ቦታዎችን በመዘጋጀት ከሶስት አመቱና ከአምስት አመቱ ተደራሽ ግብ በቅደም ተከተል 

90.7 በመቶና 53.4 በመቶ ለመድረስ ተችሏል፡ ፡   

የ ስፖርት ተሳትፎና ንቅናቄ ማሳደግ፡ - የ ስፖርት ተሳትፎና ንቅናቄን በማሳደግ ረገ ድ በ2005 በጀት ዓመት ከታቀዱት  

ዋና ዋና ተግባራት መካከል በዓለም አቀፍ፣  በአህጉር፣  በክልሎችና በከተማ አስተዳደሮች በተለያዩ ፌስቲቫሎች፣  

ጨዋታዎችና ውድድሮች ላይ በመካፈል ውጤት ማስመዝገ ብ ነ ው፡ ፡  ይህንኑ ተግባራዊ ለማድረግ 2 ሀገ ር አቀፍ ውድድሮችን 

ለማካሄድ፣  በክልል ደረጃ 186፣  በዞን 874፣  በወረዳ 5,183 እና በቀበሌ ደረጃ 4,070 ውድድሮችን በየ ደረጃው 

ለማዘጋጀት ታቅዶ አፈጻጸማቸው በሀገ ር አቀፍ 2፣  በክልል 163፣  በዞን 1,099፣  በወረዳ 5432 እና በቀበሌ 

4,237 ውድድሮችን በማካሄድ እቅዱ በቅደም ተከተል 100 በመቶ፣  885 በመቶ፣  1265 በመቶ፣  1045 በመቶ እና 

59 በመቶ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡  ከ2003-2005 በፌዴራል ስፖርት ኮሚሽን በታዋቂ ስፖርት ውድድሮች በየ ደረጃው ባሉት 

የ አስተዳደር እርከኖች በድምሩ 74,199 ህብረተሰብ ተሳታፊ እንዲሆን ታቅዶ 109,085 ህብረተሰብ በውድድሮቹ 

ተሳታፊ በመሆኑ የ እቅዱ 146 በመቶ ተግባራዊ ሆኗል፡ ፡   

የ አለም አቀፍ ውድድሮችን በሚመለከት ኢትዮጵያ በሞስኮ በ2005 ኦሎምፒክ 3 ወርቅ፣ 3 የ ብርና 4 የ ነ ሃስ በድምሩ 

10 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ከአለም 6ኛ ደረጃን በማግኘት ውድድሩን ያጠናቀቀች ሲሆን፣   በለንደን ኦሎምፒክ 3 

ወርቅ፣  1 የ ብርና 3 የ ነ ሃስ በድምሩ 7 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ከአለም የ 24ኛ ከአፍሪካ የ 2ኛ ደረጃ በማግኘት 

ውድድሩን አጠናቃለች፡ ፡  በአለም የ ታዳጊ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና 3 የ ወርቅ፣  3 የ ብርና 2 የ ነ ሃስ ሜዳሊያዎችን 

በማግኘት ከአለም 3ኛ ከአፍሪካ 2ኛ ደረጃን በማግኘት ውድድሩን አጠናቃለች፡ ፡  

የ ኢትዮጵያ እግር ኳስ ባለፉት ሶስት አመታት ያስመዘገ በው ውጤት አበረታች ሲሆን ከ31 አመታት በኋላ በአፍሪካ ዋንጫ 

ጨዋታና በ2014 ለሚካሄደው ዓለም ዋንጫ ማጣሪያ በተደረጉ ጨዋታዎች ጥሩ ተወዳዳሪ ከመሆኑም በላይ የ እግር ኳሱ 

እድገ ት እየ ተሻሻለ መምጣቱን ያመላከተ ነ ው፡ ፡  በሌላ በኩል የ ኢትዮጵያ የ ሴት እግር ኳስ ብሄራዊ ቡድን በ8ኛው 

የ አፍሪካ ዋንጫ ተሳትፎ አበረታች ውጤት አስመዝግቧል፡ ፡    

የ ስፖርት ትምህርትና ሥልጠና፡ - በ5 ዓመቱ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ዘመን በትምህርትና ስልጠና ፕሮግራም  

ህብረተሰቡ በሚኖርበት፣  በሚማርበትና በስራ ቦታዎች የ ስፖርት እንቅስቃሴ በማድረግ ተጠቃሚ እንዲሆን፣  እንዲሁም 

የ ወጣቱን ክህሎትና ግንዛቤ በማሳደግ በተለያዩ ስልጠናዎች ፕረግራም በማሳተፍ በሀገ ር አቀፋና በዓለም አቀፍ መድረኮች 

ተሳታፊ የ ሚሆኑ ብቁ ወጣት አትሌቶችን ማፍራት ትኩረት የ ተሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው፡ ፡   ከላይ ከተቀመጡት ዓላማዎች 

አንጻር በ2005 በጀት ለ20,000 ታዳጊ ወጣት ተወዳዳሪዎች ስልጠና ለመስጠት፣  የ ባለሙያዎችን የ መፈጸም ብቃት 

ለማሳደግ ለ4,000 ባለሙያዎች ስልጠና ለመስጠትና ለ3,137 ስፖርተኞች የ ህክምና፣  የ ፊዚዮቴራፒና የ ጸረ አበረታች 

መድኃኒት ምርመራ ለማድረግ ታቅዶ አፈጻጸሙ በቅደም ተከተል ለ21,757 ታዳጊዎች ስልጠና በመስጠት የ እቅዱን 108 

በመቶ፣  ለ7,995 ባለሙያዎች ስልጠና በመስጠት የ እቅዱን 200 በመቶ እና ለ3,179 ስፖርተኞች የ ህክምናና የ ጸረ 

አበራታች መዲኃኒት ምርመራ በመስጠት የ እቅዱን 100 በመቶ ተግባራዊ ለማድረግ ተችሏል፡ ፡   

6.3 ኤች.አይ. ቪ/ኤድስን መከላከልና መቆጣጠር 

ኤች አይ ቪ ኤድስን የ መከላከልና የ መቆጣጠሩን ሥራ በአጥጋቢ ደረጃ ለማከናወን ከጤና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ጋር 

ተቀናጅቶ እየ ተሠራ ይገ ኛል፡ ፡  በዚህም መሠረት በኤች አይ ቪ ኤድስ   ቫይረስ አዲስ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር (Adult 

HIV Incidence) በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 0.28 በመቶ በ50 በመቶ 

በመቀነ ስ በ2007 ወደ 0.14 በመቶ ግብ ላይ ለመድረስ እቅድ ተይዞ አፈጻጸሙ በ2005 ወደ 0.03 በመቶ 

ወርዷል፡ ፡  ይህም የ ሚያሳየ ው በ50 በመቶ ለመቀነ ስ እቅድ ቢያዝም በ90 በመቶ ለመቀነ ስ መቻሉን ነ ው፡ ፡  የ ቫይረሱን 

ሥርጭት መጠን  በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 2.4 በመቶ በ2003 ወደ 1.5 በመቶ፤  

በ2005 በጀት ዓመት ደግሞ ወደ 1.3 በመቶ ዝቅ ሊል ችሏል፡ ፡   

ከ2003-2005 ባሉት ሦስት ዓመታት የ ኤች አይቪ ኤድስ ምክርና ምርመራ አገ ልግሎት የ ተጠቀሙ ዜጎ ች ብዛት እንደ 

ቅደም ተከተላቸው 9.45፤  11.29 እና 11.57 በድምሩ 32.31 ሚሊዮን ደርሷል፡ ፡  ይህም በ2007 ለመድረስ 

ከተቀመጠው የ 46.35 ሚሊዮን ግብ ጋር ሲነ ጻጸር 67.7 በመቶ መከናወኑን ያሳያል፡ ፡  

ኤች አይ ቪ ኤድስ ከእናት ወደ ልጅ የ ቫይረሱን መተላለፍ በተመለከተ አገ ልግሎቱን የ ሚሰጡ ተቋማት ብዛት በ2003 

ከነ በረበት 1445፤  በ2004 ወደ 1901፤  በ2005 ደግሞ ወደ 2150 ከፍ ብሏል፡ ፡   ኤች አይ ቪ ኤድስ ከእናት 
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ወደ ልጅ እንዳይተላለፍ የ መከላከያ የ ጸረ ኤች አይ ቪ መድሃኒት የ ወሰዱ እናቶች ብዛት በ2003 በጀት ዓመት 

ከነ በረበት 11 በመቶ በ2004 ወደ 24 በመቶ፤  እንዲሁም በ2005 ወደ 43 በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይሁን እንጅ 

በ2007 ሊደረስበት ከተያዘው የ 85 በመቶ ግብ አንጻር የ ተጠናከረ ጥረት ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  

ኤች አይ ቪ ኤድስን ለመከላከል በተግባር ላይ ከሚገ ኙ ሥልቶች አንዱ የ ኮንዶም አጠቃቀምን ማስተማርና ማሠራጨት 

ነ ው፡ ፡  የ ኮንዶም ሥርጭትን በተመለከተ ከ2003-2005 ባሉት ዓመታት እንደ ቅደም ተከተላቸው 173.8 ሚሊዮን፤  

146.8 ሚሊዮን እና 147.3 ሚሊዮን በድምሩ 467.91 ሚሊዮን ኮንዶም ተሠራጭቷል፡ ፡  ይህም የ ኮንዶም ብዛት 

በ2007 እንዲደረስበት ከተያዘው ግብ አንጻር 23.8 በመቶ ብቻ በመሆኑ ችግሮችን በመለየ ትና ትኩረት በመስጠት 

በቀሪዎቹ የ እድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ጥረት ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  

የ ኤች አይ ቪ ኤድስ ቫይረስ ሥርጭትና ተጋላጭነ ትን ለመግታት ከሚሠሩ ሥራዎች አንዱ ዕድሜያቸው ከ15-19 የ ሆኑ 

የ ህብረተሰብ ክፍሎች ስለኤች አይ ቪ ኤድስ ሁለገ ብ ግንዛቤ መፍጠር ነ ው፡ ፡  በዚህ መሠረት ለተለያዩ የ ህብረተሰብ 

ክፍሎች ግንዛቤ መፍጠር በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ መነ ሻ ዓመት ከነ በረበት 22.6 በመቶ በ2005 በጀት 

ዓመት መረጃ መሠረት 22.8 በመቶ ላይ ሲሆን በ2007 ይደረስበታል ተብሎ ከተያዘው የ 80.2 በመቶ ግብ ላይ 

ለመድረስ በቀሪዎቹ ሁለት ዓመታት የ ተጠናከረ ሥራ መሥራት ይጠይቃል፡ ፡  

6.4 ማህበራዊ ደህንነ ት  

የ ማህበራዊ ደህንነ ት የ ትኩረት አቅጣጫዎች የ አካል ጉዳተኞችንና አረጋውያንን በሀገ ሪቱ ፖለቲካዊ፣  ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሣታፊና ተጠቃሚ እንዲሆኑ በማድረግ ከድህነ ት ለመውጣት የ ሚደረገ ውን ሀገ ራዊ ጥረት 

መደገ ፍ እንዲችሉ ጥበቃ ማድረግና ማህበራዊ ችግሮች እንዳይከሰቱ መከላከል ነ ው፡ ፡  ከዚህ አቅጣጫ አንጻር በ2005 

በጀት ዓመት የ ሚከተሉት ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡  

በበጀት ዓመቱ ለ68,258 ዜጎ ች የ አካላዊ ተሃድሶ አገ ልግሎት ለመስጠት ታቅዶ 53,632 አካል ጉዳተኞች ልዩ ልዩ 

የ አካላዊ ተሃድሶ አገ ልግሎት ተጠቃሚ ሆነ ዋል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም የ በጀት ዓመቱን ዕ ቅድ 79 በመቶ ይሸፍናል፡ ፡  

አፈፃ ፀሙ ዝቅ ሊል የ ቻለው አገ ልግሎቱን የ ሚሰጡ ማዕከላት የ ሚገ ኙባቸው ክልሎች ውስን በመሆናቸውና የ ማምረት 

አቅማቸውም አገ ልግሎቱን ከሚፈልጉት አካል ጉዳተኞች ቁጥር አንፃ ር ሲታይ አነ ስተኛ በመሆኑ ነ ው፡ ፡  ከ2004 ተመሳሳይ 

ወቅት አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር ግን በ10 በመቶ ከፍ ሊል ችሏል፡ ፡   በመሆኑም በ2005 የ ተደረሰበት አፈጻጸም 

በ2007 ይሳካል ተብሎ ከተቀመጠው ግብ አንፃ ር 56 በመቶ ነ ው፡ ፡  

በሁሉም ክልሎች ለ454,392 ለማህበራዊ ችግሮች የ ተጋለጡ የ ህብረተሰብ ክፍሎች ተጨባጭ የ ማህበራዊ አገ ልግሎት 

ለመስጠት ታቅዶ በዕቅዱ መሠረት በጠቅላላው ለ277,349 የ ህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ልዩ የ ማህበራዊ አገ ልግሎቶች 

ተሰጥቷል፡ ፡  ይህም የ ዕቅዱን 61 በመቶ የ ሸፈነ  ሲሆን አፈፃ ፀሙ ዝቅ ሊል የ ቻለው አገ ልግሎቱ በስፋት የ ሚሰጥባቸው 

ክልሎች  የ ተወሰኑ በመሆናቸውና በአብዛኞቹ አገ ልግሎቱ በበቂ ደረጃ ያልተጠናከረና የ አቅም ውሱንነ ትም ያለ በመሆኑ 

ነ ው፡ ፡  በመሆኑም ከባለፈው ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር በ1 በመቶ ዝቅ ሊል ችሏል፡ ፡  የ ተመዘገ በው የ በጀት ዓመቱ 

አጠቃላይ አፈጻጸም በ2007 በጀት ዓመት ሊደረስበት ከተጣለው ግብ አንፃ ር 43 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

ማህበራዊ ችግሮችን በመከላከልና መንስኤዎቻቸውን በመፈለግ ላይ በወጡ የ ህግ ማዕቀፎች ላይ ለህብረተሰቡ ትምህርትና 

ሥልጠና ለመስጠት በበጀት ዓመቱ ለ384,055 ዜጎ ች የ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ለመስጠት ታቅዶ በጠቅላላው 

ለ5,567,170 ዜጎ ችና ባለድርሻ አካላት ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  ይህ አፈጻጸም የ በጀት ዓመቱን ዕቅድ ከ10 ጊዜ 

አጥፍ በላይ ሲሆን ከ2004 ተመሳሳይ ወቅት አፈፃ ጸም ጋር ሲነ ፃ ጸር በ1 በመቶ ከፍ ሊል ችሏል፡ ፡  የ ተመዘገ በው 

የ በጀት ዓመቱ አጠቃላይ አፈጻጸም በ2007 በጀት ዓመት ሊደረስበት ከተጣለው ግብ አንፃ ር 100 በመቶ ደርሷል፡ ፡  

 

6.5 የ አሠሪና ሠራተኛ ጉዳይ 

የ አሠሪና ሠራተኛ ጉዳይን  በተመለከተ የ ትኩረት አቅጣጫው የ ሥራ ስምሪት አገ ልግሎትን ማስፋፋት፣  የ ሥራ ቦታ ትብብርና 

ማህበራዊ ምክክርን ማስፋፋት፣  እንዲሁም የ ሥራ ሁኔታዎች ቁጥጥር አገ ልግሎትን ማጠናከር  ነ ው፡ ፡  በዚሁ መሠረት 

በአጠቃላይ ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ሰባት ቁልፍ የ ሥራ ገ በያ አመልካቾች ጥናት ተዘጋጅቶ በሚኒስቴር መ/ቤቱ ድረ ገ ጽ 

ላይ ከመጫኑም በላይ ለህትመት ዝግጁ በመሆኑ ዕቅዱ 100% ተፈጻሚ ሆኗል፡ ፡    
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ሕገ -ወጥ የ ሰዎች ዝውውርን ለመከላከል እና በሕጋዊ መንገ ድ ለሥራ ወደ ውጭ አገ ር የ ሚሄዱ ዜጎ ችን መብት፣  ደህንነ ትና 

ክብር ለማስጠበቅ በፌዴራል ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽ/ቤት በተቋቋመው ብሄራዊ ኮሚቴ አማካኝነ ት የ ምክክር መድረክ 

ለመፍጠር በተያዘው ዕቅድ መሠረት የ ኮሚቴው ስብሰባ ተካሂዶ በየ ሴክተር መ/ቤቶች የ ተከናወኑ ሥራዎች የ አፈፃ ፀም 

ሪፖርት ቀርቦ ከተገ መገ መ በኋላ ኮሚቴው በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቷቸው መከናወን በሚገ ባቸው ሥራዎች ላይ ተወያይቶ 

አቅጣጫ አስቀምጧል፡ ፡  ሕገ -ወጥ የ ሰዎች ዝውውርን በመከላከል ረገ ድ ሕዝባዊ ንቅናቄ ለመፍጠር በ6 ክልሎች እና 

በሁለቱ ከተማ አስተዳደሮች በድምሩ ለ3,517,408 አመራር አካላትና ለተለያዩ የ ህብረተሰብ ክፍሎች የ ግንዛቤ 

ማዳበሪያ ትምህርት ተሰጥቷል፡ ፡  በተጨማሪም ሕገ -ወጥ የ ሰዎች ዝውውር በስፋት በሚታይባቸው አራት አካባቢዎች 390 

ለሚሆኑ በወረዳ ደረጃ ለተቋቋሙ ሕገ ወጥ የ ሰዎች ዝውውር ተከላካይ ኮሚቴዎች፣  የ አካባቢው ሽማግሌዎችና የ ኃይማኖት 

ተቋማት፣  መንግሥታዊ ላልሆኑ ድርጅቶች ተወካዮች፣  በሕገ ወጥ የ ሰዎች ዝውውር ለተጎ ዱ ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው፣  

ለአካባቢው መገ ናኛ ብዙሃን አባላት በሕገ -ወጥ የ ሰዎች ዝውውር መንስኤዎችና የ መፍትሄ አቅጣጫዎች ላይ የ ውይይት 

መድረኮች ተፈጥረው በቀጣይ ሊወሰዱ በሚገ ቡ ዕርምጃዎች ላይ የ ጋራ አቅጣጫ ተይዟል፡ ፡  የ ተካሄዱት የ መድረኩ ዝግጅቶችም 

ለሦስት ተከታታይ ሣምንታት በአማርኛና በኦሮሚኛ ቋንቋዎች በሬድዮ አየ ር ላይ እንዲውሉ ተደርጓል። ሆኖም ህገ -ወጥ 

የ ሰዎች ዝውውር ፈታኝ ችግር ሆኖ የ ቀጠለ ሲሆን ከፍተኛ የ ህዝብ ንቅናቄና አመራር የ ሚጠይቅበት ደረጀ ላይ ደርሷል፡ ፡  

ጥያቄ ላቀረቡ 112 የ ውጪ አገ ር የ ግል ሥራና ሠራተኛ አገ ናኝ ኤጄንሲዎች የ ቅድመ-ፈቃድ ቁጥጥር በማካሄድና የ ቅድመ-

ፈቃድ ሥልጠና በመስጠት ፈቃድ እንዲያገ ኙ የ ተደረገ  ሲሆን አስፈላጊውን ቅድመ-ሁኔታዎች አሟልተው የ ቀረቡ 153  

ኤጄንሲዎች ፈቃድ ታድሷል፡ ፡  እንዲሁም በ7 ክልሎች እና በ2 ከተማ አስተዳደሮች በሀገ ር ውስጥ ሥራና ሠራተኛን 

በማገ ናኘት ሥራ ላይ ለሚሠማሩና ቅድመ ሁኔታዎችን አሟልተው ለተገ ኙ 157 ኤጀንሲዎች ፈቃድ የ ተሰጠ ሲሆን በሌላ 

በኩል በፌዴራል መ/ቤቱ፣  በ2 ክልሎች እና በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ ግል ሥራና ሠራተኛ አገ ናኝ ኤጄንሲዎች 

ሕግን ተከትለው መስራታቸውን ለማረጋገ ጥ 336 ቁጥጥሮች ተካሂደዋል፡ ፡  ሕጉን ተከትለው መሥራት ባልቻሉ በሚኒስቴር 

መ/ቤቱ በኩል 1094 ኤጄንሲዎች ላይ የ ዕ ገ ዳ ዕርምጃዎች የ ተወሰዱ ሲሆን፣  ለዕ ገ ዳው አስፈላጊውን ማስተካከያ ላደረጉ 

ኤጄንሲዎች 875 ዕ ገ ዳ ተነ ስቶላቸዋል፡ ፡   

በበጀት ዓመቱ 42,000 ዜጎ ችን በውጭ አገ ር ሥራ ለማሠማራት ታቅዶ ለ 182,283 (7,261 ወንድ፣  175,022 

ሴት) አገ ልግሎት በመስጠት የ እቅዱን ከ4ጊዜ እጥፍ በላይ ብልጫ ያለው አፈፃ ፀም ተመዝግቧል፡ ፡   አፈጻጸሙ ከባለፈውም 

ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር በ8 በመቶ ዝቅ ያለ ቢሆንም በ 2007 የ በጀት ዓመት እንደሚደረስበት ከተጣለው ግብ በላይ 

ተፈጻሚ መሆኑ ተረጋግጧል፡ ፡  

በበጀት ዓመቱ ለ25,000 የ ውጭ አገ ር ዜጎ ች የ ሥራ ፈቃድ አገ ልግሎት ለመስጠት ታቅዶ በድምሩ ለ29,957 የ ውጭ 

አገ ር ዜጎ ች የ ሥራ ፈቃድ የ መስጠት አገ ልግሎት ተከናውኗል፡ ፡  አፈጻጸሙ ከእቅዱ በላይ ሊሆን የ ቻለው አገ ሪቱ 

የ ምትከተለው የ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ለሀገ ር ውስጥም ሆነ  ለውጭ ባለሀብቶች ምቹ ሆኖ በመገ ኘቱ እንደሆነ  ይታመናል፡ ፡   

የ ሥራ ሁኔታዎች ቁጥጥር እና የሙያ ደህንነ ትንና ጤንነ ት አገ ልግሎትን አስመልክቶ በበጀት ዓመቱ በ 6,972 ድርጅቶች 

የሙያ ደህንነ ት ጤንነ ትና የ ሥራ ሁኔታዎች ቁጥጥር ለማድረግ ታቅዶ በ50,840 ድርጅቶች ላይ የ ቁጥጥር ሽፋን 

አገ ልግሎት አግኝተዋል፡ ፡    አፈጻጸሙ ከዓመቱ ዕቅድና ከባለፈው ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነ ጻጸር ብልጫ ያለው ነ ው፡ ፡  

የ ብሄራዊ የ ሁለትዮሽ የ ምክክር አገ ልግሎት ሥርዓት ማስፋፋትን አስመልክቶ በበጀት ዓመቱ በ 100 ድርጅቶች 

በአሠሪዎችና በሠራተኞች መካከል የ ምክክር ሥርዓት ለማዘጋጀት ታቅዶ ለ 938 ድርጅቶች የ ሁለትዮሽ ምክክር ሥርዓት 

ተመስርቷል፡ ፡  ይህም ከዕቅዱ ከዘጠኝ ጊዜ ዕጥፍ በላይ ነ ው፡ ፡  ይህም ከፍተኛ ውጤት ሊመዘገ ብ የ ቻለው በዋናነ ት 

ድርጅቶች ቀደም ብሎ የ ሁለትዮሽ የ ምክክር ሥርዓት ከመሠረቱት ደርጅቶች የ ሁለትዮሽ ምክክር ሥርዓቱ ለሥራ ክርክር 

መቀነ ስና ምርታማነ ት ማደግ አስተዋጽኦ እንዳለው በተግባር  በመረዳታቸው ምክንያት የ ተፈጠረ የ ተነ ሳሽነ ት ውጤት ነ ው። 

አፈጻጸሙ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነ ጻጸር ወደ 3 ጊዜ  እጥፍ ሲሆን በ 2007 ሊደረስበት ከተጣለው ግብ አንጻር 

ሲታይ አራት ጊዜ እጥፍ መድረሱ ተረጋግጧል፡ ፡  በፌዴራል፣  በ8 ክልሎችና (ከአፋር በስተቀር) በ2ቱ ከተማ 

አስተዳደሮች ከቀረቡት 7,778 የ ሥራ ክርክሮች መካከል 6,697 (86%) በስምምነ ት እንዲፈቱ ተደርጓል፡ ፡   

6.6 ሥነ -ሕዝብና ልማት 

የ ኢትዮጵያ የ ስነ -ህዝብ ፖሊሲ ዋና የ ትኩረት አቅጣጫ የ ህዝብ ዕድገ ትን ከሃገ ሪቱ የ ተፈጥሮ ሃብት ልማትና አጠቃቀም 

አቅም ጋር በማጣጣም በሂደት የ ህዝቡን የ ኑሮ ደረጃ በማሻሻል ድህነ ትን መቀነ ስ ሲሆን እንደሚታወቀው የ አምራቹ ህዝብ 

ቁጥር ከጠቅላላው ህዝብ ብዛት አንፃ ር በ 2000 ዓ.ም 54 በመቶ ሲሆን በየ ዓመቱ 1.2 ሚሊዮን የ ሚጠጋ ህዝብ 

አምራች ኃይሉን ይቀላቀላል ተብሎ ይገ መታል፡ ፡  ስለዚህ በአምስት ዓመቱ የ ልማት ዕቅድም ሆነ  በወደፊቱ የ ልማት ዘመን 
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በትምህርትና ጤና እንዲሁም በግብርናና በኢንዱስትሪ ዘርፎች የ ተቀመጡትን አቅጣጫዎች በተሟላ ሁኔታ መተግበር ለሥነ -

ህዝብ ፖሊሲው አፈጻጸም ውጤታማነ ትና ለሥነ -ሕዝብ ባህሪያት ከኢኮኖሚው አቅም ጋር መጣጣም የ ጎ ላ ሚና ይኖራቸዋል፡ ፡  

በዚህ መሠረት በበጀት ዓመቱ የ ተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራት ከዚህ እንደሚከተለው ቀርበዋል፡ ፡  

የ ጤና ኤክስቴንሽንን ከማስፋፋትና የ ቤተሰብ ዕቅድ አገ ልግሎትን ከማጠናከር አንፃ ር ጥናቱ በየ አምስት ዓመቱ 

እንደሚከናወን የ ታወቀ ሲሆን በዚህ መሠረት በሥነ -ሕዝብና ጤና ጥናት በ2003 በወሊድ ዕድሜ ከሚገ ኙ ያገ ቡ ሴቶች 

መካከል የ ቤተሰብ ዕቅድ ተጠቃሚዎች ወደ 29 በመቶ ከፍ ማለቱ ተመልክቷል፡ ፡  ባለፉት ሦስት ዓመታት የ ተከናወኑ 

ህዝቡን በተለይም ሴቶችን በተደራጀ አግባብ የ ማሳተፍ ተግባር አፈፃ ፀሙን ከዚህም በላይ ከፍ እንደሚያደርገ ው 

ይጠበቃል፡ ፡  ብሔራዊ የ ስነ ሕዝብ ግብረሀይል ከመቋቋሙም በላይ የ ስነ -ሕዝብ ፖሊሲ አፈጻጸምና ማስተባበርን የ ተመለከተ 

ጥናት ተካሂዶ የ ጥናት ረቂቁ ለባለድርሻ አካላት ቀርቦ ውይይት ተደርጎ በታል፡ ፡  በተጨማሪም በስነ -ሕዝብና ልማት 

የ ፓርላማ አባላት የ ጋራ መድረክ እንዲመሰረት ስምምነ ት ላይ ተደርሷል፡ ፡  በፌደራል ሴክተር መስሪያ ቤቶችና በክልሎች 

ያለውን የ አቅም ግንባታ ፍላጎ ት ዳሰሳ (capacity need assessment) አስመልክቶ የ ተገ ኙ ውጤቶችን 

ለማስተዋወቅና በሥነ  ሕዝብና ልማት ዙሪያ የ ምርምር ፍላጎ ት ዳሰሳ ጥናት ከተለያዩ ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማትና አጋር 

ድርጅቶች የ ተውጣጡ ተሳታፊዎች በተገ ኙበት የ ምርምር አጀንዳ ሰነ ዱን የ ማስተዋወቂያ አውደጥናት ተካሂዷል፡ ፡  እንዲሁም 

የ 2012 የ ሥነ ሕዝብና ልማት አመልካች ለማዘጋጀት አስፈላጊ የ ሆኑ መረጃዎች ተሰብስበዋል፡ ፡  

የ ፈፃ ሚ አካላትን አቅም ማጠናከርን አስመልክቶ ከፌድራልና ከክልሎች ለተውጣጡ  በመገ ናኛ ብዙሀን ለሚሰሩ 22 

ባለሙያዎች የ ስነ ሕዝብና ልማት መረጃና ትምህርት በፕሮግራማቸው ለማስተላለፍ የ ሚረዳቸውን ክህሎት የ ሚያዳብሩበት 

ስልጠናና ለልዩ ለዩ ዕቅድ አውጭዎችና ከጉዳዩ ጋር ቅርበት ላላቸው ባለድርሻ አካላት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር 

በመተባበር በልዩ ልዩ ለስነ -ህዝብ የ ሚረዱ ጥናቶች ላይ ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  እንዲሁም ለዳይሬክቶሬቱ ባለሙያዎች 

ከስነ -ህዝብ ጋር በተያያዘ ልዩ ልዩ ስልጠናዎች እንዲወስዱ ተደርጓል፡ ፡  የ ስነ  ሕዝብና ልማት ትስስርን ግንዛቤ 

ለማዳበርና አነ ስተኛ፣ ደስተኛና የ በለለጸገ  ቤተሰብ አስተሳሰብ በህብረተሰቡ ዘንድ ለማስረጽ በተወሠኑ የ ክልል ከተሞችና 

በፌዴራል ደረጃ የ ተለያዩ የ መገ ናኛ ዘዴዎችንና የ ተለያዩ ህትመቶችን በመጠቀም ጠቃሚ ትምህርቶች ተላልፈዋል፡ ፡  

 

6.7 ባሕልና ቱሪዝም 
 

የ ባህልና ቱሪዝም ዘርፍ የ ትኩረት አቅጣጫ ዘርፉ ለፈጣንና ቀጣይ የ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ማህበራዊ ዕድገ ት ጉልህ ሚና 

እንዲጫወት ማስቻል ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት ባህላዊ፣  የ ተፈጥሮ ቅርሶችና ዕሴቶችን በማልማት ለሃገ ሪቱ ኢኮኖሚያዊና 

ማህበራዊ ዕድገ ት የ በኩሉን ድርሻ እንዲወጣ እንዲሁም የ ቱሪዝም ኢንዱስትሪው ተወዳዳሪ ሆኖ እንዲያድግ በማድረግ 

ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ተመራጭ መዳረሻ በማድረግ የ ባህል ኢንዱስትሪዎች ምርቶች ተስፋፍተውና ደረጃቸው ተሻሽሎ በዓለም 

አቀፍ ገ በያ እንዲገ ቡ ማድረግ ነ ው፡ ፡  በዚህ መሠረት በበጀት ዓመቱ የ ዋና ዋና ጉዳዮች አፈጻጸም እንደሚከተለው 

ተዘርዝሯል፡ ፡  

 

በሀገ ር አቀፍ ደረጃ 7 የ ማይንቀሳቀሱ ቅርሶች ምዝገ ባ ለማከናወን ታቅዶ የ 173 ቋሚ ቅርሶች ተመዝግበዋል፣  14 

የ ማይዳሰሱ ቅርሶችን ምዝገ ባ ለማከናወን ታቅዶ 79 የ ማይዳሰሱ ቅርሶች የ ተመዝግበዋል፣  802 ተንቀሳቃሽ ቅርሶች 

ለማስመዝገ ብ ታቅዶ 4,567 ተመዝግበዋል፡ ፡     

 

የ ቋንቋ ፕሮፋይል በቋንቋ ቤተሰብ ለማዘጋጀት ታቅዶ 1 ሰነ ድ ተዘጋጅቷል፡ ፡  10 ጥበባት ላይ ትውፊታዊ ጥናት 

ለማድረግ ታቅዶ 19 ተከናውኗል፤  በዓለም አቀፍ ደረጃ በ31 ሃገ ራት የ ንግድ ትርዒቶች ኤክስፖዎችና ፌስቲቫሎች ላይ 

ለመሳተፍ ታቅዶ የ ተለያዩ ሀገ ራት ላይ በተካሄዱ 28 የ ቱሪዝም ንግድ ትርዒቶች፤  ኤክስፖዎችና ፌስቲቫሎች  ላይ 

ተሳትፎ ተደርጓል፡ ፡  በ9 የ አገ ር ውስጥ የ ቱሪዝም ንግድ ትርዒቶች ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ታቅዶ በ10 የ ቱሪዝም ንግድ 

ትርዒቶች ላይ ተሳትፎ ተደርጓል፤  በዘርፉ ያሉ 4,610 ፈፃ ሚና አስፈፃ ሚ አካላት የ አጭር ጊዜ ስልጠና እንዲያገ ኙ 

ተደርጓል፡ ፡  በሁሉም ብ/ፓርኮች የ 4,183 ኪ.ሜ የ መንገ ድ ጥገ ና ለማካሄድ ታቅዶ የ 3,868.7 ኪ.ሜ ጥገ ና 

ተከናውኗል፡ ፡  17 የ ስካውት ቤቶችን ለመስራት ታቅዶ 13 ተሰርቷል፡ ፡  83 የ ቱሪስት ማረፊያዎችን በብሄራዊ ፓርኮች 

ውስጥ ለመገ ንባት ታቅዶ በሁሉም የ ጥበቃ ቦታዎች 65 ተከናውኗል፡ ፡   

 

በተሰሩ የ መልካም ገ ጽታ ግንባታና የ ፕሮሞሽን እንደዚሁም የ ቱሪዝም ልማት ስራዎችን በዕቅድ ዘመኑ 629,050 የ ውጪ 

ሀገ ር ቱሪስቶች ሀገ ራችንን የ ጎ በኙ ሲሆን በዚህም 633,767,875 የ አሜሪካን ዶላር ገ ቢ ተገ ኝቷል፡ ፡  እንዲሁም 
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በዘርፉ ከተለያዩ አገ ልግሎቶች ብር 80,400,000 ለመሰብሰብ ታቅዶ ብር 213,910,205 ተሰብስቧል፡ ፡  

የ ሚጠበቅባቸውን መስፈርት ላሟሉ 600 ተቋማትና ግለሰቦች በሆቴልና ቱሪዝም የ ብቃት ማረጋገ ጫ ለመስጠት ታቅዶ ለ900 

ተሰጥቷል፡ ፡   

 

6.8 ሳይንስና ቴክኖሎጂ  

 

የ ኢኖቬሽን ሥርዓት አስተዳደር፡ - ለኢትዮጵያ የ ሚያስፈልጉ ቴክኖሎጂዎችን ለማፈላለግ' ለመምረጥ' ለማስገ ባት' 
ለማላመድና ለመጠቀም የ ሚደረጉ ጥረቶችን መምራት የ ሚያስችል የ ሳይንስ፣  ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ፖሊሲ በሚኒስትሮች ምክር 
ቤት ፀድቋል፡ ፡  ይህንንም በተመለከተ ከተለያዩ አካላት ለተውጣጡ 7,936 ለሚሆኑ ባለድርሻ አካላት ስለፖሊሲው 
ግንዛቤ የ ማስጨበጥ ሥራ ተሠርቷል፡ ፡  ብሔራዊ የ ሳይንስ፣  ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ም/ቤት ተቋቁሞ ሥራውን ጀምሯል፡ ፡   
 

የ ቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት፡ - የ ቴክኖሎጂ ሽግግሩን ለማቀላጠፍ የ ሚያስችል ደንብና የ ቴክኖሎጂ ሽግግርና ልማት ስልት 
በ2005 በጀት ዓመት በረቂቅ ደረጃ ተዘጋጅቷል፡ ፡  ከ2003-2005 ባሉት ዓመታትም ለኢንዱስትሪዎች ግብአት የ ሚሆኑ 
1,723 እሴት አከል የ ቴክኖሎጂ መረጃዎች እና 31 ዶክመንቶች ለተለያዩ አካላት ተሠራጭተዋል፡ ፡   
 

የ ሰው ኃይል ልማት፡ - ከ2003-2005 የ ምርምር ሥራን ለማበረታታት ከፍተኛ ውጤት ላስመዘገ ቡ 432 ተሸላሚዎች 
ማለትም የ ሂሳብና የ ሳይንስ ተማሪዎችና መምህራን፣  የ ቴ/ሙ/ት/ስ ሰልጣኞችና አሰልጣኞች፣  የ ፈጠራ ሰዎች እና 
ተመራማሪዎች የ ማበረታቻ ሽልማት እንዲያገ ኙ ተደርጓል፡ ፡  እንዲሁም ለአነ ስተኛና መካከለኛ አምራች ኢንተርፕራይዝ 
አንቀሳቃሾች በቴክኖሎጂ አጠቃቀም ረገ ድ ያለባቸውን የ ክህሎት ችግር ለመፍታት በተመረጡ ዘርፎች (በእንጨት፣  
በኮንስትራክሽንና በብረታ ብረት) የ ቴክኖሎጂ አጠቃቀም ለ407 ባለሞያዎች የ ተግባር ሥልጠና እንዲሰጥ ተደርጓል፡ ፡   
 

የ ቆላ ዝንብና የ ገ ንዲ በሽታን ከ90-95 በመቶ ለመቀነ ስና ከዚህ ውስጥ 25,000 ስኴር ኪሎ ሜትር ከቆላ ዘንብና 
ገ ንዲ በሽታ ለማፅዳት በዕቅድ ተይዞ ባለፉት ሦስት ዓመታት 100,000 ስኴር ኪሎ ሜትር ቦታ ለመሸፈን ተችሏል፡ ፡  
የ ዝንቦቹን ቁጥር የ መቀነ ስ ሥራ የ ተከናወነ ው 4,595,000 እንስሳት በቆላ ዝንብ መግደያ ኬሚካል (ዴልታሜትሪን 1 
በመቶ) እንዲቀቡ ታቅዶ 8,206,664 (የ ዕቅዱ 178.6 በመቶ) እንስሳት በህብረተሰቡ የ ተቀናጀ ተሳትፎ የ ተሠራ 
ሲሆን በኬሚካል የ ተነ ከሩ 46,402 ታርጌቶችን ለመትከል ታቅዶ 67,040 (የ ዕቅዱ 144.5 በመቶ) ታርጌቶችን 
ቆላ ዝንቡ በሚገ ኝበት አካባቢ ተተክሏል፡ ፡  እንዲሁም 6,300 ስኴር ኪሎ ሜትር ቦታ ላይ የ መሬት ለመሬት ርጭት 
ለማካሄድ ታቅዶ 10,543 ስኴር ኪሎ ሜትር (የ ዕቅዱ 167 በመቶ) ቦታ ላይ የ ርጭት ሥራ ተካሂዷል፡ ፡     
 

የ አዕምሯዊ ንብረት ጥበቃና ልማት፡ - የ ፓተንት መረጃ ክምችትና ስርጭትን ለማሳደግ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ 
ዘመን የ ፓተንት መረጃ ከ30 ሚሊዮን ወደ 50 ሚሊዮን ከፍ የ ማድረግ ዕቅድ ተይዞ ከ2003 እስከ 2005 ባሉት 
ዓመታት 13.2 ሚሊዮን መረጃ የ መሰብሰብ ሥራ ተሠርቷል፡ ፡  እንዲሁም 5 ሚሊዮን የ ፓተንት መረጃ ለማሠራጨት ግብ 
ተይዞ ለተለያዩ አካላት 4.3 ሚሊዮን ተሠራጭቷል፡ ፡   
 

የጨረራ መከላከያና መቆጣጠሪያ፡ - ሀገ ራዊ የጨረራና ኑክሌር አደጋ ዝግጁነ ትና ምላሽ ሰጪ አካል ማቋቋሚያና የ አሰራር 
መር-ግብር ተዘጋጅቷል፡ ፡  እንዲሁም ከዓለም አቶሚክ ኢነ ርጂ ድርጅት ጋር በተደረገ  ምክክር የጨረራና ኑክሌር 
ደህንነ ትና አካላዊ ጥበቃ ብሔራዊ መዋቅር ረቂቅ መርሐ-ግብር ተጠናቋል፡ ፡  የ ሬድዮ አክቲቭ ዝቃጭ አስተዳደር 
ማከናወንና ዝቃጩን ማስወገ ድን በተመለከተ ከ2003-2005 ባሉት ዓመታት ውስጥ በጤና፣  በኢንዱስትሪና 
በኮንስትራክሽን ዘርፍ የጨረራ አመንጪ ተጠቃሚ በሆኑ 970 ተቋማት ላይ የ ኢንስፔክሽን ሥራ የ ተከናወነ  ሲሆን ውጤቱን 
መሠረት ባደረገ  ትንተና መሠረት ለፈቃድ የ ተቀመጡ መስፈርቶችን ያሟሉና ያላሟሉትን የ መለየ ት ሥራ ተከናውኗል፡ ፡  
 

ከዚህ ጋር በተያያዘም ወደ አገ ር ውስጥ የ ሚገ ቡ የ ተመረጡ ምርቶች ላይ ክትትል በማድረግ በሬዲዮአክቲቭ የ ተበከሉ 
ግብዓቶች በምርት ሂደት ውስጥ በመቀላቀል በሰውና በአካባቢ ላይ ጉዳት እንዳያደርሱ ከመካላከል ጋር በተያያዘ በ34 
የ ብረታ ብረትና በ16 የ ተለያዩ ምርቶች ላይ (ወተትና ዓሳ) መረጃ በማሰባሰብ ከ8 ተቋማት በተሰበሰቡ ናሙናዎች ላይ 
ቤተ-ሙከራ ፍተሻ ተከናውኗል፡ ፡  በ11 የ ብረታ ብረት አስመጪ ድርጅቶችም ላይ ክትትል ተደርጓል፡ ፡   
 

የ ደረጃዎች ዝግጅትና ትግበራ፡ - ከ2003-2005 ባሉት ዓመታት በተለያዩ መስኮች 5ሺህ አዲስና 5ሺህ ነ ባር 
ደረጃዎችን ለማዘጋጀት ዕቅድ ተይዞ 6,579 (65.79 በመቶ) ደረጃዎች ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በቀሪዎቹ በ2006 እና 
በ2007 በጀት ዓመታት እንደ ቅደም ተከተላቸው 1,200 ክለሳ 1,450 አዲስ እና 157 ክለሳ  614 አዲስ 
ደረጃዎች የ ማዘጋጀት ሥራ ይከናወናል፡ ፡    
 

የ ብሔራዊ ስነ -ልክ ሥራዎች፡ - በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በተቀመጠው መሠረት የ መጀመሪያ ደረጃ ኢታኖሎች 
የ ወሰን ሽፋን በ2002 ከነ በረበት 10 በመቶ በእቅዱ ዘመን መጨረሻ ወደ 75 በመቶ ከፍ ለማድረግ በተደረገ ው 
እንቅስቃሴ በ2003 በጀት ዓመት 20 በመቶ፣  በ2004 በጀት ዓመት 30 በመቶ እና በ2005 ወደ 42.5 በመቶ 
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ከፍ ማድረግ ተችሏል፡ ፡  በቀሪዎቹ 2006 እና በ2007 በጀት ዓመታት 65 በመቶ እና 75 በመቶ የ መጀመሪያ ደረጃ 
ኢታኖሎች የ ወሰን ሽፋን ለማድረስ የ ተያዘውን ዕቅድ ተግባራዊ ለማድረግ እየ ተሠራ ነ ው፡ ፡   
 

የ ብሔራዊ አክሬዲቴሽን ሥራዎች፡ - በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ብሔራዊና ዓለም አቀፍ የ ደረጃ መስፈርቶችን 
ላሟሉ 60 ተቋማት ዕውቅና ለመስጠት በተያዘው ዕቅድ መሠረት 6 ላቦራቶሪዎች የ አክሬዲቴሽን ዕውቅና አግኝተዋል፡ ፡  
በ2006 በጀት ዓመት 29 እና በ2007 በጀት ዓመት 25 ተቋማት ዕውቅና ለመስጠት በዕቅድ ተይዟል፡ ፡  
 

የ ተስማሚነ ት ምዘና ሥራዎች፡ - ከ2003-2005 ባሉት ዓመታት የ ሰርተፊኬሽን፣  የ ላቦራቶር ፍተሻ አገ ልግሎት በመስጠት 
የ ምርትና አገ ልግሎት ጥራትን የ ማረጋገ ጥ፣  የ አገ ልግሎቱን ተደራሽነ ት የ ማስፋትና የ ማኔጅመንት ስርዓት ግንባታዎችን 
የ ማካሄድ ሥራዎች የ ተሠሩ ሲሆን አራት የ ቅርጫፍ ላቦራቶሪዎች በሀዋሳ፣  ደሴ፣  ድሬዳዋ እና ባህር ዳር ላይ ግንባታዎች 
ተጠናቀዋል፡ ፡   

6.9 አካባቢና የ አየ ር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች 
 

የ ዘላቂ ልማት አጀንዳን ለማሳካት የ አካባቢ እንክብካቤ እና የ አየ ር ንብረት ለውጥ የ ሚያስከትሉ ኩነ ቶችን መከላከል 
ወሳኝ ተግባራት ናቸው፡ ፡  በመሆኑም ተፅ ዕኖ የ ማያስከትል የ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታና በሥራ ላይ ያሉ የ አካባቢ 
ሕጎ ችን ተፈፃሚ ማድረግ በእድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ትኩረት ከተሰጣቸው ጉዳዮች ውስጥ ዋና ዋናዎቹ 
ናቸው፡ ፡  ለአየ ር ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር አርንጓዴ ኢኮኖሚን ለመገ ንባት ደግሞ ከአየ ር ንብረት ለውጥ ጋር 
መጣጣምና( Adaptation to Climate Change) እና የ ከባቢ አየ ር በካይ ወይም ሙቀት ሳቢ ጋዞች ልቀት 
ስርየ ት (Mitigation of Greenhouse gases) ወሳኝ ስትራቴጂዎች ናቸው፡ ፡  የ ዘላቂ ልማት አጀንዳን 
ከግብ ለማድረስ ዘርፉ የ ተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡  ለአየ ር ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር ኢኮኖሚ 
የ መገ ንቢያ አቅምን ማጎ ልበት፣  የሙቀት ሳቢ ጋዞችን ልቀት የ ስርየ ት እርምጃ የ መውሰድ አቅምን መገ ንባት እና የ አካባቢ 
ህጎ ች በሁሉም የ አስተዳደር እርከኖችና የ ልማት ዘርፎች እንዲከበሩና እንዲተገ በሩ ማድረግ የ ሚሉት ዋና ዋናዎቹ ሲሆኑ 
በ2005 የ በጀት ዓመትም እነ ዚህ ሥራዎች ተጠናክረው እንዲቀጥሉ ተደርጓል፡ ፡  
 

ለአየ ር ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር ኢኮኖሚ የ መገ ንቢያ አቅምን ማጎ ልበት፡ - ከዚህ አንፃ ር በበጀት ዓመቱ 2 የ አየ ር 
ንብረት ለውጥ የ ማጣጣሚያ መርሐ ግብር ለማዘጋጀት ታቅዶ ሙሉ ለሙሉ የ ተከናወነ  ሲሆን 28 የ አየ ር ንብረት ለውጥን 
ያጣጣመ የ ዘርፍና የ ክልል መርሐግብሮችን በማዘጋጀት ከዕቅድ በላይ የ ሆነ  አፈፃ ፀም ተመዝግቧል፡ ፡  በሌላ በኩል በዕቅድ 
ዘመኑ 11 ለአየ ር ንብረት ለውጥ በቀላሉ የ ማይበገ ሩ የ መሰረተ ልማቶች ደህንነ ትን ለማረጋገ ጥ በላይኛው የ ተፋሰስ 
ክፍል ላይ የ አካባቢ መንከባከቢያ ቴክኖሎጂዎች ለመተግበር ታቅዶ የ 36.3 በመቶ አፈፃ ፀም የ ተገ ኘ ሲሆን 
በተከዜ፣ በጊቤ፣ በተንዳሆና በታላቁ የ ህዳሴ ግድብ የ ላይኛው ክፍል የ ሚገ ኙ 106 ወረዳዎች ላይ የ አካባቢ እንክብካቤ 
ቴክኖሎጂዎች ተተግብረዋል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ 1 የ ወንዝና የ ሀይቅ ዳርቻዎችን ተጋላጭነ ት ለመቀነ ስ የ ሚያስችል 
ፕሮጀክት ተግበራዊ ሆኗል፡ ፡   
 

የሙቀት ሳቢ ጋዞች ልቀት የ ስርየ ት እርምጃ የ መውሰጃ አቅምን መገ ንባት፡ - የ ስርየ ት እርምጃ የ መውሰድ አቅምን 
ከመገ ንባት አንፃ ር ደግሞ ቢያንስ 8000 ሜጋ ዋት የሙቀት ሳቢ ጋዝ ልቀት የ ማያስከትልና የሙቀት ሳቢ ጋዞችን 
የ ሚተካ ፕሮጀክት እንዲተገ በር በቁጥር 3 ድጋፎችን ለመስጠት ታቅዶ 1 ድጋፍ የ ተሰጠ ሲሆን የ ከባቢ አየ ርን 
የ ማይበክል 525000 ሊትር ኤታኖልና ባዮዲዝል ለማምረት 4 ፕሮጀክቶችን ለመተግበር ታቅዶ ሙሉ በሙሉ ተፈፃሚ 
ሆኗል፡ ፡  1 ከነ ባርና አዲስ ከሚገ ነ ቡ የ ከተማ ቆሻሻ መድፊያዎች ቢያንስ 20 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የ ከተማ ቆሻሻ 
የ ሚቴን ጋዝ መልሶ በማግኘት የ በካይ ጋዝ ልቀት የ ማስተሰሪያ ፕሮጀክት እንዲቀርብ ድጋፍ ተሰጥቷል፡ ፡  በ2000 ኪሎ 
ሜትር ካሬ የ ተራቆተና የ ተጎ ዳ ተዳፋት መሬትን በደን በመሸፈንና በ25000 ሜትር ካሬ ምርታማ ደንን የሙቀት ሳቢ 
ጋዝ መምጠጫ ፕሮጀክት እንዲተገ በር በቁጥር 10 ድጋፎችን ለመስጠት ታቅዶ አንድ ድጋፍ ብቻ ተሰጥቷል፡ ፡  
 

የ አካባቢ ሕጎ ች በሁሉም የ አስተዳደር እርክንና ዘርፍ እንዲከበር ማድረግ፡ - የ አካባቢ ሕጎ ችን በሁሉም ደረጃ ተፈፃሚ 
ለማድረግ 8 በተለዩ የ ኢንዱስትሪ ዘርፎች የ ልቀት ደረጃንና የ አካባቢ ደንብ ስለማክበራቸው የ ተዘጋጀ የ ውጤታማነ ት 
ዘ ገ ባ ተዘጋጅቷል፡ ፡  ሁለት ተጨማሪ የ አካባቢ መንከባከቢያ ሥርዓቶች ተዘጋጅተዋል፡ ፡  በሌላ በኩል ደግሞ የ ክልል 
የ አካባቢ ጥበቃ መስረያ ቤቶችን፣ የ አካባቢ አሀዶችን እና በማህበረሰብ ደረጃ ያሉ የ አካባቢ ተንከባካቢዎችን አቅም 
ለማሳደግ በቁጥር 16 ስልጠናዎችን ለመስጠት ታቅዶ 9 የ ክህሎት ማጎ ልበቻ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል፡ ፡  
 

በአጠቃላይ በአካባቢና የ አየ ር ንብረት ለውጥ ጉዳዮችን በተመለከተ ብዙ ተግባራት እየ ተከናወኑ ሲሆን በዘርፉ 
የ ነ በረውን የ አካባቢ ህጎ ችን የ ማስከበርና ለአየ ር ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር አረንጓዴ ኢኮኖሚ ግንባታ ሂደትን 
የ ማስተባበር አቅም ውስንነ ት ለመቅረፍና የ አካባቢ ህጎ ችን የ ማስፈፀም አቅም ለማሳደግ ዘርፉ በአዲስ መልክ በሚኒስቴር 
ደረጃ እንዲዋቀር ተደርጓል፡ ፡  በቀጣይም የ ተሰጡትን ተግባራትና ሀላፊነ ቶች በሙሉ አቅም በመፈፀም ሀገ ሪቱ ያቀደችውን 
ለአየ ር ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር አረንጓዴ ኢኮኖሚን የ መግንባት አቅምና በአየ ር ንብረት ለውጥ ዙሪያ በአለም አቀፍ 
ደረጃ የ ምታደረገ ውን አስተዋፅ ኦ ከፍ እንደሚያደርገ ው ይጠበቃል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃና በተፋሰስ 
ልማት እንዲሁም  በኃይል ማመንጫ ግንባታ እና በመሳሰሉት ዙሪያ እየ ተከናወኑ ያሉ የ ልማት ሥራዎች በኢትዮጵያ ለአየ ር 
ንብረት ለውጥ የ ማይበገ ር የ አረንጓዴ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ በመልካም የ ትግበራ ሂደት ላይ መሆኑን  የ ሚያመለክቱ ናቸው፡ ፡  
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ምዕራፍ ሰባት 
የ ክትትልና  ግምገ ማ ሥርዓት 

የ ዕቅድ ክትትልና ግምገ ማ ሥርዓቱ ዋና ዓላማ መንግስት ያወጣቸውን የ ልማት ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች መሠረት በማድረግ 

የ ተዘጋጀው የ አምስት ዓመት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዋና ዋና ግቦች መሳካታቸውን በአጠቃላይ ኢኮኖሚ እና 

በክፍላተ ኢኮኖሚዎች ደረጃዎች መከታተል፣  መገ ምገ ምና ማስተካከያ በሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ በወቅቱ የ እርምት 

እርምጃ በመውሰድ የ ልማት እንቅስቃሴውን በተገ ቢው መንገ ድ መምራት ማስቻል ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት በ2004 የ በጀት 

ዓመት በአጠቃላይ ኢኮኖሚና በዘርፍ ደረጃዎች እንዲሁም ሀገ ራዊ የ ሰርቬይ ጥናት መረጃዎችን በሚመለከት የ ሚከተሉት ዋና 

ዋና ተግባራት ተከናውነ ዋል፡ ፡   

7.1. በአጠቃላይ ኢኮኖሚ ደረጃ  

በ2005 በጀት ዓመት የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ የ መጀመሪያዎቹ ሁለት ዓመታት ትግበራ አፈፃ ጸም ሪፖርት 

ተዘጋጅቶ በመንግስት እንዲፀድቅ ተደርጓል፡ ፡  በፌዴራልና በክልል ደረጃዎች የ ምክክር መድረኮችን በማዘጋጀት በአፈፃ ጸም 

ሪፖርቶቹ ላይ የ ግሉ ዘርፍ ተወካዮች፣  የ ልማት አጋሮች ተወካዮች፣  የ ሲቪል ማህበረሰብ ተወካዮች፣  የ ኃይማኖት ተቋማት 

ተወካዮች፣  የ ወጣቶችና የ ሴቶች አደረጃጀቶች ተወካዮች፣  የሙያ ማህበራት ተወካዮች፣  መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች 

ተወካዮች የ ተሳተፉበት ግምገ ማ ተካሂዷል፡ ፡  ከግምገ ማውም የ ተለያዩ ልምዶች እና ሀሳቦች ለቀጣይ የ ልማት ሥራዎች 

በግብዓትነ ት ተወስደዋል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በመንግስትና በልማት አጋሮች በተዘጋጁ የ ጋራ መድረኮች የ ዕቅዱን 

የ መጀመሪያ ሁለት ዓመታት ዋና ዋና አፈፃ ጸሞች ለመገ ምገ ም ተችሏል፡ ፡   

በሀገ ር አቀፍ የ ክትትል ሥርዓቱ እና የ አምስት ዓመት የ ስታቲስቲክስ ልማት ስትራቴጂ መሠረት ኢኮኖሚውን ግልፅ ነ ትና 

ተጠያቂነ ት ባለው አግባብ አቀናጅቶ ከመምራት አኳያ የ ዋጋ መረጃዎችን በየ ወሩ ወቅታዊ በማድረግና ለፖሊሲ ውሳኔዎች 

በግብዓትነ ት በመጠቀም፣  የ ፊስካልና የ ሞኒተሪ ፖሊሲዎችን አፈፃ ጸም በቅርብ በመከታተል፣  የ ኤክስፖርት አፈፃ ጸምን 

በቅርብ በመከታተል፣  የ መንግስት የ ፋይናንስ ሥርዓቱን በየ ደረጃው ተናባቢና ተመጋጋቢ ሆኖ መፈፀሙን በማረጋገ ጥ፣  

የ ማክሮ ኢኮኖሚ አፈፃ ጸሙን በቅርብ በመከታተል ማስተካከያ የ ሚሹ ጉዳዮች ሲከሰቱ ፈጣን እርምጃ በመውሰድ በበጀት 

ዓመቱ የ ተረጋጋ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ቀጣይነ ትን ለማረጋገ ጥ ተችሏል፡ ፡   

7.2 በዘርፍ ደረጃ  

የ አምስት ዓመቱን የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መሠረት በማድረግ በተዘጋጁ ዓመታዊ የ ዘርፍ ዕቅዶች በመታገ ዝ 

በቅርብ ክትትል የ ተደገ ፉ የ ልማት ሥራዎች በተለያዩ ደረጃዎች በዘርፍ አስፈፃ ሚ አካላት ተከናውነ ዋል፡ ፡  በተለያዩ 

ዘርፎች በበጀት ዓመቱ የ ተከናወኑ የ ልማት ሥራዎች አፈፃ ጸም በተለያዩ ደረጃዎች በተዘጋጁ የ ምክክር መድረኮች 

የ ሚመለከታቸውን አካላት በማሳተፍ ተገ ምግመዋል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ዘርፍ አፈፃ ጸም ዓመታዊ ሪፖርቶች ለመንግስት 

አቅርበዋል፡ ፡  ከዘርፍ አስፈፃ ሚ መ/ቤቶች የ ቀረቡ ዓመታዊ የ አፈፃ ጸም ሪፖርቶች በሀገ ር ደረጃ ለተዘጋጀው የ 2005 

የ በጀት ዓመት የ ተጠቃለለ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ሁለተኛ ዓመት አፈፃ ጸም ሪፖርት ዝግጅት እንደ ግብዓት 

ተወስደዋል፡ ፡  የ ክትትል ሥርዓቱን በተጠናከረ ሁኔታ ተፈፃሚ ከማድረግ አኳያ የ ዘርፍ አስፈፃ ሚ መ/ቤቶችን የ ዕቅድና 

ክትትል የ ሥራ ክፍሎችን በመረጃ አያያዝና አጠቃቀም፣  በዕቅድ ዝግጅት፣  በትግበራ ክትትልና በግምገ ማ ይበልጥ ማጠናከር 

በቀጣይ ትኩረት ተሰጥቶ ሊሠራበት የ ሚገ ባ ይሆናል፡ ፡   

7.3 የ ሰርቬይና ቆጠራ ጥናት ሀገ ራዊ መረጃዎች፣   

የ አምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ትግበራ የ ክትትል ሥራዎች በአስተዳደራዊና በሰርቬይ መረጃዎች 

ተደግፈው የ ሚከናወኑ ናቸው፡ ፡  አስተዳደራዊ የ ክትትል መረጃዎች ከዘርፍ አስፈፃ ሚ መ/ቤቶች በሪፖርት የ ሚቀርቡ ሲሆን 

የ ሰርቬይ መረጃዎች በማዕከላዊ ስታቲስቲክ ኤጀንሲ አማካኝነ ት በሚደረጉ ጥናቶች የ ሚመነ ጩ ናቸው፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር 

በ2005 የ በጀት ዓመት በዋና ዋና ዘርፎች የ ዕቅዱን የ አፈፃ ጸም ሂደት የ ሚያሳዩ የ ሰርቬይ መረጃዎች በማዕከላዊ 

ስታትስቲክስ ኤጀንሲ እንዲመነ ጩና ለሪፖርቱ በግብዓትነ ት ጥቅም ላይ እንዲውሉ ተደርጓል፡ ፡  

የ ግብርና፣  የ ተፈጥሮ ሀብትና ከባቢያዊ ስታትስቲክስ፡ - የ 2005 በጀት ዓመት በዘርፉ የሚከተሉት ጥናቶናቶና ሪፖርቶች 

ተጠናቀው በመጽሔትና በመ/ቤቱ ድረ-ገ ጽ ተሰራጭቷል፡ ፡  እነ ዚህም፣  የ 2005 የ በጀት ዓመት የ መኸር ሰብል ምርት 

ትንብያ የ ናሙና ጥናት፣  የ 2005 በጀት ዓመት የ ቤት እንስሳት፣  ንብ የ ያዙ ቀፎዎቸ ብዛት፣  የ ወተትና ማር ምርት 
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መጠን ናሙና ጥናት፣  የ 2005 ዓ.ም የ መ,ር ወቅት ሰብል ምርት ናሙና ጥናት/የ ታረሰ መሬት ስፋትና የ ተገ ኘ ምርት 

መጠን፣  የ እርሻ ሥራ አጠቃላይ ሁኔታ፣  የ መሬት አጠቃቀም ጥናተ/፣  የ 2005 የ ሰፋፊና መካከለኛ የ ንግድ እርሻዎች 

ናሙና ጥናት፣  የ 2005 የ ሰብል ምርትና የ ቤት እንስሳት ተዋጽዖ አጠቃቀም ጥናት ናቸው፡ ፡  

በሂደት ላይ ካሉ ሥራዎች መካከል የ 2005 የ በልግ ወቅት ሰብል መሠረት ናሙና ጥናት መረጃ ሙሉ በሙሉ ኤዲትና ኮድ 

የ ተደረገ  ሲሆን መረጃዉም በከፊል ወደ ኮምፒዩተር እንዲገ ባ ተደርጓል፡ ፡  በ2005 በተካሄደው ዘላቂ የ መሬት አጠቃቀም 

ጥናት መረጃ ተሰባስቦ ወደ ኮምፒዩተር ገ ብቷል፡ ፡  እንዲሁም የ 2005 ሁለተኛው ዙር የ አርብቶ አደር አካባቢ ልማታዊ 

የ ምግብ ዋስትና ፕሮጀክት ክትትል ለተከታታይ ጥናት መረጃው ተሰባስቦ የ ኤዲቲን፣  ኮዲንግና ቬሪፊኬሽን እንዲሁም 

በኮምፒዩተር የ መረጃ ማጽዳት ሥራ ተከናውኖ የ ተጣራው መረጃ ለግብርና ሚኒስቴር ተሰጥቷል፡ ፡  

የ ቢዝነ ስ ስታትስቲክስ፡ - በዚህ ዘርፍ ለማከናወን በርካታ ጥናቶች ታቅደው የ ነ በረ ሲሆን፣  እነ ዚህም ዓመታዊ የ ማምረቻ 

ኢንደስትሪዎች ጥናት፣  የ አከፋፋይ ንግድ ጥናት፣  የ ኮንስትራክሽን ጥናትና የ አነ ስተኛ ማምረቻ ኢንደስትሪዎች ጥናት 

የ ሚጠቀሱ ናቸው፡ ፡  ከነ ዚህም ውስጥ የ 2003 ዓ.ምን መረጃ የ ያዘ የ ትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንደስትሪዎችና 

የ አነ ስተኛ  ማምረቻ ኢንዱስትሪዎች፣  የ 2004 ዓ.ም የ አከፋፋይ ንግድ ጥናት እና የ ኮንስትራክሽን ጥናት ሪፖርቶች 

ተጠናቀው ለተጠቃሚዎች ከመሰራጨታቸውም በላይ በመ/ቤቱ ድረ-ገ ጽ ላይ ተጭነ ዋል፡ ፡  በ2005 በጀት ዓመት ለመከናወኑ 

የ ትላልቅና የ መካከለኛ ማምረቻ ኢንደሰትሪዎች ጥናት መረጃ ከመስክ ተሰባስቧል፡ ፡  እንዲሁም በየ ሩብ ዓመቱ የ ሚጠኑት 

የ አምራች ኢንደስትሪዎች ዋጋ ጥናት እና የ ትላልቅና መካከለኛ ማምረቻ ኢንዱሰትሪዎቸ የ ሩብ ዓመት ጥናቶች አንዲሁም 

የ ውጭ ንግድ የ ሩብ ዓመት ጥናት ጊዜያቸውን  ጠብቀው ሪፖርታቸው ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሰራጭቷል፡ ፡  

የ ቤተሰብ/ ጥናቶችና ዋጋዎች ስታትስቲክስ፡ - በ2005 በጀት ዓመት በዚህ ዘርፍ የ ሚከተሉት ተከውነ ዋል፡ ፡  ወርሃዊ 

የ ችርቻሮ ዋጋ ጥናትና የ ግብርና ምርቶች የ አምራች ዋጋ ጥናት፣ ሀገ ር አቀፍ ወርሃዊ የ ዋጋ ኢንዴክሶች፣  በዓለም አቀፍ 

ንጽጽር ፕሮግራም መሠረት ከአፍሪካ  ልማት ባንክና ከምስራቅ አፍሪካ የ ጋራ ገ በያ ድርጅት ጋር በመተባበር የ ሚካሄዱ 

ጥናቶች፣  ከመንግስት ግዢ ኤጀንሲ ጋረ በመተባበር በአዲስ አበባ ከተማ በየ ሩብ ዓመቱ የ ሚሰራው የ ዋጋ ጥናት በዕቅዱ 

መሠረት ተከናውነ ዋል፡ ፡  የ ኢኮኖሚና ማህበራዊ ደህንነ ት ውጤቶችና የ ቤተሰብ ፍጆታ እና ወጪ ጥናት ውጤቶቸ 

የ ስታትስቲካልና የ ትንተና ሪፖርቶች ተዘጋጅተው ውጤቶች ተሰራጭቷል፡ ፡  የ 2004 የ በጀት የ በጀት ዓመት የ ከተሞች የ ሥራ 

ስምሪት ጥናት የ ስታቲስቲክስና የ ትንተና ሪፖርት ታትሞ ለተጠቃሚዎች ተሠራጭቷል፡ ፡  የ ጊዜ አጠቃቀም እና የ ሰው ኃይል 

ጥናት መረጃ ከመስክ ተሰባስቦ የ ማቀነ ባበር ሥራ እየ ተከናወነ  ይገ ኛል፡ ፡   

የ ሥነ  ሕዝብ ስታትስቲክስ፡ - በዘርፉ በ2005 በጀት ዓመት የ ኢንተር-ሴንሳል የ ሥነ  ሕዝብ ጥናት የ ተጠናቀቀ ሲሆን 

ይህንን ጥናት በመንተራስ የ ሚከናወነ ው የ ሕዝብ ትንበያ ሥራም ተጠናቆ ሪፖርቱ በህትመት ላይ ይገ ኛል፡ ፡  

ብሔራዊ የ ስታትስቲክስ ጥራትና ደረጃዎች ማስተባበሪያ አቅም፡ - በ2004 የ በጀት ዓመት በአገ ሪቱ የ ስታትስቲክስ 

ሥርዓት አፈጻጸም ለማስተባበር ለማዕከላዊ ስታትስቲክስ ኤጀንሲ ከተሰጠው ሀላፊነ ት አኳያ የ ሚወጡ መረጃዎችን ጥራት 

ማስጠበቅና ወጥ አሰራር እንዲኖር ሁኔታዎችን ማመቻቸት እንዳለበት ይታወቃል፡ ፡  በመሆኑም ወጥ የ ሆኑ የ ጽንሰ ሃሳብ 

ፍቺዎችን፣  ስያሜዎች፣ ኮዲንግና ምደባዎች ዶክመንት ህትመት ተጠናቆ ከ11 የ ክልል አስፈጻሚ ቢሮዎች እና ከ38 

የ ፌዴራል መ/ቤቶች ለተውጣጡ በአጠቃላይ 80 ለሚሆኑ ተሳታፊዎች  የ አንድ ቀን የ ማሰተዋወቂያ ዐውደ-ጥናት 

ተካሂዷል፡ ፡   

ኤጀንሲው መረጃ ለሚያመነ ጩ አካላት በመረጃ ጥራት ላይ ከኤጀንሲውና ከሴክተር መ/ቤቶች ለተውጣጡ ባለሙያዎች ከደቡብ 

አፍሪካ፣  ፊሊፒንስና ህንድ በመጡ አማካሪዎቸ ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  በተመሳሳይ ከዘጠኝ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስታትና 

ከሁለት የ ከተማ መስተዳድሮች ለተውጣጡ 150 ተሳታፊዎች በመረጃ ጥራት፣ ስታንዳርድ ዶክመንቶችና የ አሰተዳደር መዛግብት 

ላይ ለስድስት ቀናት በሁለት ዙር ሥልጠና ተሰጥቷል፡ ፡  ከዚህ በተጨማሪ በኤጀንሲወ የ ተዘጋጀወን የ መረጃ ጥራት 

መሥፈርት በሥራ ላይ ለማዋል ሶፍትዌር መጠቀም ስለሚያስፈልግ ለመረጃ ጥራት ቁጥጥር እና ትንተና ሥራ የ ሚውል 

ሶፍትዌር እየ ተዘጋጀ ይገ ኛል፡ ፡  

7.4  የ መልክዓ ምድር መረጃዎች 

ወጥና ተናባቢ ጂኦ-ኢንፎርሜሽን ለተጠቃሚዎች ለማቅረብ የ ሚያስችል ሀገ ራዊ የ ጂኦ ኢንፎርሜሽን የ ጥራት ደረጃ አጠባበቅ 

ሥርዓት መዘርጋትና ተፈጻሚ ማድረግ በዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ዘመን ትኩረት ተሰጥቶታል፡ ፡  ሥርዓቱን መሠረት 
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በማድረግም የ ተጠቃሚዎችን ፍላጎ ት ያገ ናዘቡና በአየ ር ፎቶ፣  በቅየ ሳ፣  በርቀት ምርመራና በካርታ ሥራ የ ታገ ዙ ወቅታዊና 

አሃዛዊ የ መልክዓምድር መረጃዎች እንዲያቀርቡ የ ማድረግ ሥራዎች ይሰራሉ፡ ፡  

ከዚህ አኳያ በ2005 በጀት ዓመት 843 የ ፎቶ መቆጣጠሪያ ነ ጥብ ምስረታ ቅየ ሳ ሥራዎች፣  2203 የ አየ ር ፎቶግራፍ 

ፖዘቲቭ ህትመት፣  87 ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ለሚቀየ ሩ ካርታዎች kamera positive print፣  73 የ ባለ 

1፡ 50000 መስፈርት ካርታ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል የ መቀየ ር ሥራ፣  29 የ ባለ 1፡ 50000 መስፈርት ካርታዎችን 

ኤዲት በማድረግ የ ጂኦ-ዳታ ቤዝ ሥራ፣ 70 በኢትዮጵያ ካርታ ሥራ ኤጀንሲ የ ሚመረቱ የ ጂኦ-ስፓሽያል ኢንፎርሜሽን 

ምርቶች የ ጥራትና ብቃት ማረጋገ ጫ ሥራዎች እና 3 የ ጂኦ-ስፓሽያል ኢንፎርሜሽን ምርቶች ስታንዳርድ ዝግጅት ሥራ 

ተከናውኗል፡ ፡  

ከመልክዓምድር መረጃዎች ጋር በተገ ናኘ የ ሚታየው ዋናው ችግር ለካርታ ሥራ አስፈላጊ የ ሆኑ ማቴሪያሎች በአገ ር ውስጥ 

ያለመኖራቸውና ከውጭም በቀላሉ የ ማይገ ኙ መሆኑ ሲሆን ይህንን ችግር ከማቃለል አኳያ በበጀት ዓመቱ ተደጋጋሚ ጨረታ 

በማካሄድ ግዢ ለመፈጸም ጥረት ተደርጓል፡ ፡  

 

 

 

 

 

 

 

 

ምዕራፍ ስምንት 
መደምደሚያ  

 

የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ ያለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) አፈፃ ጸም በኢኮኖሚ ዕድገ ት፣  በማህበራዊ 

ልማት፣  በመሠረተ ልማት ግንባታ እና በመልካም አስተዳደር መስኮች የ ተመዘገ ቡ ስኬታማ ውጤቶች ቀጣይነ ት የ ተረጋገ ጠበት 

ከመሆኑም በላይ በቁልፍ የ ልማት ጉዳዮች ዙሪያ ከሀገ ሪቱ ጫፍ እስከ ጫፍ ከፍተኛ ህዝባዊ መነ ሳሳትና የ ጋራ የ ልማት 

መንፈስ የ ተፈጠረበት እንደነ በር ታይቷል፡ ፡  በዕቅዱ ሦስተኛ የ ትግበራ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ በተከሰተው የ ቀድሞው 

ጠቅላይ ሚኒስትር ድንገ ተኛ መስዋዕትነ ት የ ተፈጠረው መቀዛቀዝና ስጋት ባለበትም ሁኔታ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ፈጣን 

ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  በዚህም መሠረት ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) ከአቅርቦት አንፃ ር ኢኮኖሚው 

በአማካይ የ 10 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  ከዚህ ጋር ተያይዞ በጥቃቅንና አነ ስተኛ ተቋማት መስፋፋት እና 

የ መካከለኛና ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ኢንቨስትመንት መጨመር አዳዲስ የ ስራ ዕድሎች ተፈጥረዋል፡ ፡  የ ዜጎ ች የ ነ ፍስ ወከፍ 

ገ ቢ በጊዜው የ ገ በያ ዋጋ በ2002 ከነ በረበት 377 የ አሜሪካን ዶላር በ2005 ወደ 550 የ አሜሪካን ዶላር ከፍ 

ብሏል፡ ፡  እንዲሁም በ2003 ከድህነ ት ወለል በታች የ ሚኖረው ህዝብ 29.6 በመቶ የ ነ በረ ሲሆን ይህ አሀዝ በ2005 

ወደ 26 በመቶ ዝቅ እንዳለ ተገ ምቷል፡ ፡  ድህነ ትን ከመቀነ ስ አንፃ ር አስካሁን የ ተገ ኙ ውጤቶች የ ሚያበረታቱ ቢሆኑም 

በድህነ ት ውስጥ ያለው ህብ ቁጥር አሁንም ከፍተኛ በመሆኑ እየ ተመዘገ በ ያለው ፈጣን እና መሠረተ ሰፊ የ ኢኮኖሚ 

ዕድገ ት በተለይ በግብርና ምርታማነ ትና በማኑፋክቸሪንግ ዕድገ ት ላይ በማተኮር ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገ ባል፡ ፡  በአጠቃላይ 

ድህነ ትን በመቀነ ስ ሂደት የ እስካሁኑ አፈጻፀም በ2007 ይደረስበታል ተብሎ የ ተቀመጠውን የ 22.2 በመቶ የ ድህነ ት 

መጣኔ ግብ ማሳካት እንደሚቻል ያመለክታል፡ ፡   

የ ዋጋ ንረት በአለፉት ሶስት ዓመታት ኢኮኖሚውን በሚፈታተንበት ደረጃ ደርሶ የ ነ በረ ሲሆን መንግስት በወሰዳቸው 

የ ፖሊሲና አስተዳደራዊ እርምጃዎች በ2005 የ በጀት ዓመት መጨረሻ መረጋጋት አሳይቷል፡ ፡  በቀጣይ ግልፅ ነ ትን እና 

ተወዳዳሪነ ትን መሠረት ያደረገ  የ ተረጋጋ ገ በያና ፍትሀዊ የ ንግድ ሥርዓት በማረጋገ ጥ እንዲሁም የ ግብርናን ምርታማነ ትና 

የ ኢንዱስትሪውን (በተለይም የ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪውን) ዕድገ ት በማፋጠን እና ገ ቢ ሸቀጦችን የ ሚተኩ ዕቃዎችን 

በጥራትና በብዛት በማምረት የ ዋጋ ንረትን በነ ጠላ አሀዝ ደረጃ መቆጣጠርና የ ተረጋጋ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ማስቀጥል 

በትኩረት ሊያዝ የ ሚገ ባ ጉዳይ ይሆናል፡ ፡   
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ባጠቃላይ ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተከናወኑ የ ልማት ሥራዎች አፈፃ ጸም በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን 

ዕቅድ የ መጨረሻ ዓመት ይሳካሉ ተብለው ከተቀመጡ ዋና ዋና ግቦች በአንዳንዶቹ አስቀድመን የ ደረስንባቸውና በአንዳንዶቹ 

የ ተቃረብንባቸው መሆኑን፣  በቀሪዎቹ ደግሞ የ ተቀናጀ ከፍተኛ ተጨማሪ ጥረት የ ሚጠይቁ ፈታኝ ሁኔታዎች እንዳሉ በግልፅ 

ያሳያል፡ ፡  በመሆኑም በቀሪዎቹ ሁለት የ ዕቅድ ትግበራ ዓመታት የ ልማት ኃይሎችን በማቀናጀትና በልማት ሠራዊት አግባብ 

የ ልማት ጥረቶቻችንን በማሳደግ በኢኮኖሚ ዕድገ ት፣  በመሠረተ ልማት ግንባታ፣  በማህበራዊ ልማትና በመልካም አስተዳደር 

የ ተቀመጡ ግቦችን በአብዛኛው ማሳካት እንደሚቻል ግንዛቤ ተይዟል፡ ፡  

 

የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል፡ ፡  ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ገ ቢ 

በ2003 ከነ በረበት ብር 53.9 ቢሊዮን በ2005 ወደ ብር 124.1 ቢሊዮን አድጓል፡ ፡  በተመሳሳይ የ ታክስ ገ ቢ 

በ2003 ከነ በረበት ብር 43.3 ቢሊዮን በ2005 ወደ ብር 107 ቢሊዮን ከፍ ብሏል፡ ፡  በዚህም መሠረት የ ታክስ 

ገ ቢ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2003 ከነ በረበት 11.7 በመቶ በ2005 መጨረሻ ወደ 12.5 

በመቶ ከፍ ብሏል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በአምስት ዓመቱ የ ዕድገ ትና ትራንስፎርሜሽን ዕቅድ መጨረሻ ይደረስበታል ተብሎ 

ከተያዘው የ 15 በመቶ ግብ ጋር ሲነ ፃ ጸር ዝቀተኛ በመሆኑ በቀጣይ አፈፃ ጸሙን ትርጉም ባለው ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛ 

ትኩረት መስጠት እና ተጨማሪ ጥረት ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  በተጨማሪም የ ሀገ ር ውስጥ የ ልማት አቅምን ከመደገ ፍና 

ከማጠናከር አንፃ ር የ ውጭ ሀብት ፍሰትን በመገ መት ዙሪያ የ ሚታዩ ችግሮችን (Aid Predictability 

Problems) መቅረፍና የ ልማት አጋሮች በገ ቡት ቃል መሠረት ልማታችንን እንዲደግፉ ማድረግ ያስፈልጋል፡ ፡   

 

የ መንግሥት ወጪ በተረጋጋ የ ማክሮ ኢኮኖሚ ሁኔታ ውስጥ በዋነ ኛነ ት ዕድገ ትን በሚያፋጥኑና ድህነ ትን ለመዋጋት ቁልፍ 

ሚና ባላቸው ዘርፎች ላይ የሚያተኩር ሆኖ የ መደበኛ ወጪን ከሀገ ር ውስጥ በሚሰበሰብ ገ ቢ የ መሸፈን እና የ ካፒታል 

ወጪን ደረጃ በደረጃ ሙሉ በሙሉ በሀገ ር ውስጥ ገ ቢ ለመሸፈን የ ሚያስችል መርህን የ ተከተለ ነ ው፡ ፡  የ መንግስት ወጪ 

በ2003 ብር 93.8 ቢሊዮን የ ነ በረ ሲሆን በ2004 ወደ ብር 124.4 ቢሊዮን እና በ2005 ወደ ብር 153.9 

ቢሊዮን አድጓል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም በአለፉት ሶስት ዓመታት መንግስት በየ ዓመቱ በአማካይ ብር 124 ቢሊዮን ወጪ 

እንዳደረገ  የ ሚያሳይ ሲሆን ከዚህ ውስጥ ብር 85.9 ቢሊዮን (69.3 በመቶ) ለድህነ ት ተኮር ዘርፎች ወጪ የ ዋለ 

ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ ባለፉት ሶሰት ዓመታት በአማካይ በየ ዓመቱ ወጪ ከሆነ ው ብር 124 ቢሊዮን 41.6 በመቶ ለመደበኛ 

እና 58.4 በመቶ ለካፒታል ሥራዎች ተመድቦ ሥራ ላይ የ ዋለ ሲሆን የ በጀት ጉድለት በአማካይ 1.6 በመቶ ነ በር፡ ፡  

ይህም የ መንግስት ወጪ የ ፊስካል ፖሊሲውን ተከትሎ የ ተፈጸመ መሆኑን ያሳያል፡ ፡   

ጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባ ባለፉት ሶሰት ዓመታት ከፍተኛ መሻሻል አሳይቷል፡ ፡  በዚህም መሠረት በ2003 ከነ በረበት 

12.5 በመቶ ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ድርሻ በ2005 ወደ 17.7 በመቶ አድጓል፡ ፡  ለሀገ ር ውስጥ ቁጠባ 

ዕድገ ት አስተዋፅ ኦ ካደረጉት መካከል ዋና ዋናዎቹ የ ህብረተሰቡን የ ቁጠባ ባህል ለማሳደግ እየ ተደረጉ ያሉ የ ማስተማርና 

የ ማነ ሳሳት እንቅስቃሴዎች፣  የ ፋይናንስ አገ ልግሎቶች የ ሚሰጡባቸውን ተቋማት መስፋፋት፣  የ ግል ማህበራዊ ዋስትና 

አገ ልግሎት መዘርጋት፣  የ ታላቁ የ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የ ቁጠባ ቦንድ እና ሌሎች በጅምር ላይ ያሉ የ ቁጠባ መሳሪያዎች 

(የ መኖሪያ ቤት ቁጠባ ፕሮግራም፣  የ ኢንቨስትመንት መሣሪያዎች የ ቁጠባ ፕሮግራም) እና የ መንግስት ወጪን በዋነ ኝነ ት 

የ ካፒታል ክምችት ለሚፈጥር የ ኢንቨስትመንት ወጪ በመመደብ በቁጠባ ለታለመለት ዓላማ ማዋል ናቸው፡ ፡  በተመሳሳይ ወቅት 

በኢኮኖሚ ውስጥ የ ፈሰሰው የ ኢንቨስትመንት መጠን ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ በ2003 ከነ በረበት 

27.9 በመቶ በ2005 ወደ 33.0 በመቶ አድጓል፡ ፡  ይህ የ ኢንቨስትመንት አፈፃ ጸም በተመሳሳይ የ ዕድገ ት ደረጃ ላይ 

ከሚገ ኙ ሀገ ራት አማካይ አፈፃ ፀም ጋር ሲነ ፃ ፀር ከፍተኛ የ ሚባል ነ ው፡ ፡  ይሁን እንጂ በበጀት ዓመቱ በቁጠባና 

በኢንቨስትመንት መካካል የ 15.3 በመቶ ክፍተት እንዳለ እና የ ኢንቨስትመንት ክፍተቱ ከውጭ በሚገ ኝ ቁጠባ የ ተሸፈነ  

መሆኑን ማየ ት ይቻላል፡ ፡  ስለሆነ ም ኢኮኖሚው ከሚፈልገ ው ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አንፃ ር በቀጣይ የ ሀገ ር ውስጥ ቁጠባን 

ይበልጥ የ ሚያበረታቱ የ ቁጠባ መሳሪያዎችን በመጠቀም የ ህብረተሰቡን የ ቁጠባ ባህል የ በለጠ ማጠናከርና ማዳበር 

ያስፈልጋል፡ ፡  

የ ግብርና ዘርፍ ባለፉት ሶሰት ዓመታት በአማካይ የ 7 በመቶ ዕድገ ት አስመዝግቧል፡ ፡  ይህ አፈፃ ጸም ዘርፉ ባለፉት 

ሶሰት ዓመታት በየ ዓመቱ በአማካይ በ8.6 በመቶ እንደሚያድግ ከተቀመጠው ግብ በ1.6 በመቶ ዝቅ ያለ ነ ው፡ ፡  የ ዘርፉ 

ዕድገ ት 30 በመቶ ከሰብሎች፣  9.1 በመቶ ከእንስሳት እና 3.8 በመቶ ከደን ልማት የ ተገ ኘ ነ ው፡ ፡  ይህም በተለይ 

የ ሰብልና የ እንስሳት ንዑስ ዘርፎች ምርታማነ ት በሚጠበቀው ደረጃ አለመሻሻል የ ዘርፉ ዕድገ ት ወሳኝ ችግር እንደሆነ  

ያመለክታል፡ ፡  በመሆኑም በቀጣይ የ ሰብልና የ እንስሳት ምርታማነ ትን ትርጉም ባለው ሁኔታ ለማሻሻል ከፍተኛ ትኩረት 

መስጠትና ተጨማሪ ጥረት ማድረግ ይጠይቃል፡ ፡  የ ኢንዱስትሪ ዘርፍ ከግብርና እና ከአገ ልግሎት ዘርፍ የ ተሻለ ዕድገ ት 

ቢያስመዘግብም ከጠቅላላ የ ሀገ ር ውስጥ ምርት ያለው ድርሻ ባለፉት ሶስት ዓመታት ለውጥ አላሳየ ም፡ ፡  ይህም ዘርፉ 
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ከመነ ሻው መሠረቱ ጠባብ መሆኑን ያመለክታል፡ ፡  ባለፉት ሶሰት ዓመታት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ የ ግል ባለሀብቶች 

በተለይም የ ሀገ ር ውስጥ ባለሀብቶች ተሳትፎ የ ሚጠበቀውን ያህል አለመሆኑ እንደ አንድ ወሳኝ ችግር ታይቷል፡ ፡  

በመሆኑም በቀጣዮቹ ዓመታት በማኑፋክቸሪንግ ዘርፍ ውስጥ በአጭር ጊዜ ውስጥ የ ውጭ ሀገ ር ባለሀብቶችን መልምሎ፣  ስቦና 

ደግፎ ለውጤት ማብቃት፣  ቀደም ብለው የ ልማት ሥራ የ ጀመሩት እንዲጠናከሩ ማደረግ፣  በተለይም የ ሀገ ር ውስጥ 

ባለሀብቶችን ተሳትፎ የ ሚያበረታቱና የ ሚስቡ ዘዴዎችን ማመቻቸት ትኩረት የ ሚሰጠው ጉዳይ ነ ው፡ ፡       

የ ኤክስፖርት ዘርፍ ባለፉት ሶስት ዓመታት (2003-2005) ዝቅተኛ አፈፃ ጸም ያስመዘገ በ ሲሆን ለዚህ ዝቅተኛ 

አፈፃ ጸም ዋናው ምክንያት በተለይ የ ቡና እና የ ወርቅ ዓለም አቀፍ የ ገ በያ ዋጋ መቀነ ስ እና የ አንዳንድ የ ወጪ ንግድ 

ሸቀጦች አቅርቦት መጠን ቅናሽ ማሳየ ት እንደሆነ  ታይቷል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ሸቀጦችን ዓለም አቀፍ የ ገ በያ ዋጋ 

በሀገ ር ውስጥ በሚወሰዱ እርምጃዎች ማስተካከል እንደማይቻል የ ሚታወቅ በመሆኑ የ ወጪ ንግድ ሸቀጦቻችንን በዓይነ ት፣  

በመጠንና በጥራት በማሳደግ በዋጋ ተወዳደሪ የ ሆኑ የ ወጪ ንግድ ሸቀጦችን በከፍተኛ መጠን ማቅረብ የ ኤክስፖርት 

ግባችንን ከማሳካት አንጻር ከፍተኛ ትኩረት የ ሚሻ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  በተመሳሳይ ባለፉት ሶስት ዓመታት ከወጪ እና ገ ቢ 

ንግድ ጋር ከፍተኛ ትስስር ያለው የ ሎጂስቲክስና የ ጉምሩክ አገ ልግሎት አሰጣጥ ከፍተኛ ችግሮች እንዳሉበት ታይቷል፡ ፡  

ከዚህ አንፃ ር በቀጣይ በዘርፉ እየ ታዩ ያሉ የ መሠረተ ልማት፣  የ ሎጂስቲክስ አገ ልግሎት፣  የ ጉምሩክ አገ ልግሎት፣  የ ኃይል 

አቅርቦት፣  ወዘተ፣  ማነ ቆዎችን ሥርነ ቀል በሆነ  መልኩ መፍታት በእነ ዚህ ማነ ቆዎች ተተብትቦ የ ተያዘውን ልማታዊ አቅም 

ያለብዙ ተጨማሪ ኢንቨስትመንት ጥቅም ላይ ለማዋል የሚያስችል በመሆኑ ምርታማነ ትን፣  የ ምርት ጥራትን እና 

ተወዳደሪነ ትን በማሳደግ ላይ ያተኮሩ ጅምር ልማታዊ ጥረቶችን በከፍተኛ ደረጃ አጠናክሮ ማስቀጠል ያስፈልጋል፡ ፡  

በማህበራዊ ልማት ዘርፍ ከ2003-2005 የ በጀት ዓመታት በትምህርትና በጤና መስክ የ ተቀመጡ የ ሚሊኒ የ ም የ ልማት 

ግቦችን ለማሳካት የ ተጀመረው ጥረት ተጠናክሮ ቀጥሏል፡ ፡  ከዚህ አንፃ ር የ ትምህርትና የ ጤና አገ ልግሎት አሰጣጥ ጥራትን 

ማስጠበቅ፤  ለዚህም የ ሚረዱ ግብዓቶችንና ደረጃዎችን ማውጣትና መከታተል፤  ፍትሐዊነ ትና ተደራሽነ ትን ማረጋገ ጥ ትኩረት 

የ ተሰጣቸው ጉዳዮች ናቸው፡ ፡  በቀጣይ ዓመታት በሁለቱም ዘርፎች የ ተቀመጡ የ ምዕተ ዓመቱ የ ልማት ግቦች መሳካታቸውን 

ማረጋገ ጥ ከፍተኛ ትኩረት የ ሚሻ ጉዳይ ነ ው፡ ፡  

በትምህርት ዘርፍ የ አንደኛ ደረጃ ንጥር ተሳትፎ ባለፉት ሶስት ዓመታት ብዙም ለውጥ አለማሳየ ቱ፣  የ አንደኛ ክፍል 

የ ማቋረጥ መጣኔ በ2002 ከነ በረበት 16.7 በመቶ በ2005 ወደ 22.6 በመቶ ከፍ ማለቱ፣  በ2005 የ ተመዘገ በው 

የ 16.3 በመቶ የ አንደኛ ደረጃ (ከ1ኛ-8ኛ ክፍል) የ ማቋረጥ መጣኔና 8.1 በመቶ የ መድገ ም መጣኔ በትምህርት ጥራት 

ላይ ጉድለቶች እንዳሉ የ ሚያመለክቱ በመሆናቸው በቀጣይ የ ትምህርት ጥራት ማሻሻያ ፕሮግራሙን አሟልቶ መተግበር ከፍተኛ 

ትኩረት ሊሰጠው የ ሚገ ባ ጉዳይ ይሆናል፡ ፡  የ ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ሥልጠናን በጥራትና በብቃት በመስጠትና 

ከጥቃቅንና አነ ስተኛ ኢንዱስትሪ ልማት ጋር በማቀናጀት ሥራ ላይ የ በለጠ ትኩረት በማድረግ ምርታማነ ትንና 

ተወዳዳሪነ ትን ማረጋገ ጥ ያስፈልጋል፡ ፡  በከፍተኛ ትምህርት ዘርፍ የ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን የ ማስፋፋትና የ ማጠናከሩ 

ሥራ የ ሚበረታታ ቢሆንም የ ጥራትና አግባብነ ት ችግር እንዲሁም ወደ ከፍተኛ የ ትምህርት ተቋማት የ ሚገ ቡ ወጣቶችን የ ጾታ 

ስብጥር ከማመጣጠን አንፃ ር ሴት ተማሪዎችን በተለያዩ የ ትምህርት ደረጃዎች መደገ ፍና ማብቃት ትኩረት የ ሚሹ ጉዳዮች 

ናቸው፡ ፡  

በጤና ዘርፍ በሽታን የ መከላከል ስትራቴጂ በመተግበር የ ህብረተሰቡን የ ጤና ችግሮች በዘላቂነ ት በመፍታት በኩል ባለፉት 

ሶስት ዓመታት በርካታ ተግባራት ተከናውኗል፡ ፡  ከመከላከል ስትራቴጂ ትግበራ በተጓዳኝ የ ጤና አገ ልግሎቱ ተደራሽና 

ጥራት ያለው እንዲሆን ጥረቶች በመደረግ ላይ ናቸው፡ ፡  የ ጤና ኤክስቴንሽን ፓኬጅን አሟልቶ ለመተግበር የ ጤና የ ልማት 

ሠራዊት ማደራጀት ከፍተኛ እገ ዛ እያደረገ  መሆኑ ታይቷል፡ ፡  በመሆኑም ባለፉት ሶስት ዓመታት የ ተላላፊ በሽታዎችን 

ስርጭት በመቆጣጠር የ ህጻናትን ሞት መቀነ ስ የ ተቻለ ሲሆን በባህላዊ ማነ ቆዎች ምክንያት ወደ ጤና ተቋም ሄደው 

በሠለጠነ  ባለሙያ እገ ዛ የ ሚወልዱ እናቶችን ቁጥር በተወሰኑ የ ሀገ ራችን አካባቢዎች ለማሳደግ ተችሏል፡ ፡  ይህንን 

ተሞክሮ በሁሉም የ ሀገ ራችን አካባቢዎች ማስፋትና ጠንካራ ድጋፍ መስጠት ትኩረት የ ሚሻ ጉዳይ ነ ው፡ ፡   

 

የ ኢኮኖሚ መሠረተ ልማት ግንባታን በሚመለከት ባለፉት ሶስት ዓመታት በመንገ ድ፣  በአየ ርና በኤርፖርቶች ግንባታና 

ማስፋፋት፣  በባህር ትራንስፖርትና ደረቅ ወደቦች ግንባታና ማስፋፈት፣  በባቡር መንገ ዶች ግንባታ፣  በኃይል አቅርቦትና 

በግድቦች ግንባታ፣  በቴሌኮም፣  በውኃና መስኖ እንዲሁም በሌሎች ንዑስ ዘርፎች በርካታ ሥራዎች ተከናውነ ዋል፡ ፡  ከዚህ 

አንፃ ር የ ካበተ ልምድና ዕውቀት ያላቸው የ ውጭ ኩባንያዎችና አማካሪዎች በሚሳተፉባቸው የ ዘርፉ የ ልማት ሥራዎች የ ሀገ ር 

ውስጥ ባለሙያዎች ተቀናጅተው እንዲሠሩ በማድረግ የ ቴክኖሎጂና የ ማኔጅመንት ዕውቀት ሽግግር ለማድረግ ጥረቶች በመደረግ 

ላይ ናቸው፡ ፡  ሆኖም ዘርፉ ከፍተኛ የ ፋይናንስ አቅምና የ ቴክኖሎጂ ዕውቀት የ ሚጠይቅ ከመሆኑ አንፃ ር በተለይ 
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ፕሮጀክቶችን ከማቀድ፣  ከማስተዳደርና በተያዘላቸው ወጪ በወቅቱ ከማጠናቀቅ እና ፕሮጀክቶች ከተጠናቀቁ በኋላ 

የ ሚጠበቀውን አገ ልግሎት ከመስጠት አኳያ ችግሮች በሰፊው ታይተዋል፡ ፡  ከአቅም ማነ ስ ጋር ተያይዞ የ ጥናትና የ ዲዛይን 

ጥራት መጓደል፣  የ ኮንትራት አስተዳደር የ ተሟላ አለመሆን፣  በመስኩ ያለው ውድድር በሚጠበቀው ደረጃ አለማደግ፣  የ ሀገ ር 

ውስጥ ተቋራጮች አፈፃ ፀም ደካማ መሆን ከታዩ በርካታ ችግሮች መካከል ዋና ዋናዎቹ ናቸው፡ ፡  በቀጣይ እነ ዚህን ችግሮች 

በተቀናጀ አግባብ በመፍታት የ ዘርፉን ውጤታማነ ት ማረጋገ ጥ ከፍተኛ ትኩረት እና ተጨማሪ ጥረት ይጠይቃል፡ ፡   

 

ከአቅም ግንባታ እና መልካም አስተዳደር አንፃ ር ጠንካራ የ ማስፈፀም አቅም ያለው መንግሥታዊ መዋቅር በየ ደረጃው 

መፍጠር፤  ግልፅ ነ ትን ማስፈን ፣ ሙስናን የ መከላከልና የ መቆጣጠር ተቋማዊ አቅምን ማጠናከር፣  ዘመናዊ፣  ግልጽነ ትና 

ተጠያቂነ ት የ ሰፈነ በት የ መሬት አስተዳደር ሥርዓት መዘርጋት፣  ዘመናዊ የ ታክስ አስተዳደር ሥርዓት መገ ንባት፣  ውጤታማ 

ግልፅ ና ተጠያቂ የ መንግስት የ ፋይናንስ ስርዓት ማስፈን፣  በፍትህ ዘርፉ ዙሪያ ግልጽነ ትን ማረጋገ ጥ ትኩረት የ ተሰጣቸው 

ናቸው፡ ፡  ሙስናን ለመከላከል ሌላው ስልት ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና የ መንግሥት ሠራተኞች ኃብታቸውን በማሳወቅ 

እንዲያስመዘግቡ ማድረግ ነ ው፡ ፡  በዚህም መሠረት ባለፉት ሶስት ዓመታት  የ 97,317 የ ፌዴራልና የ ክልል መንግስታት 

ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞችን ኃብት የ መመዝገ ብና የ ማደራጀት ስራ ተከናውኗል፡ ፡  

በ2005 ብቻ በድምሩ የ 46,524 ተሿሚዎች፣  ተመራጮችና የ ሚመለከታቸው የ መንግሥት ሠራተኞች ኃብት የ መመዝገ ብና 

የ ማደራጀት ስራ ተከናውኗል፡ ፡   

 

የሙስና ወንጀል ተጠርጣሪዎችን በማጋለጥና በመመርመር ክስ ተመሥርቶ ለፍርድ በማቅረብ ውሳኔ እንዲሰጣቸው በማድረግ 

በኩል ባለፉት ሶስት ዓመታት 21648 ጥቆማዎችን ለመቀበል፣  8027 መዝገ ቦችን ለመመርመር እና በ2941 መዝገ ቦች 

ላይ ክስ ለመመስረት ተችሏል፡ ፡  በተመሳሳይ ሁኔታ በ2005 የ በጀት ዓመት 8515 ጥቆማዎችን በመቀበል፣  2524 

መዝገ ቦችን በመመርመር እና በ783 መዝገ ቦች ላይ ክስ የ መመስረት ሥራ ተከናውኗል፡ ፡   በተጨማሪም የ ታክስ ሥርዓቱን 

ከሙስና የ ጸዳ ከማድረግ አንጻር በበጀት ዓመቱ ወሳኝ የሚባል እና ንቅናቄ ያስከተለ ከታክስ ስርዓቱ ጋር ከፍተኛ 

ቁርኝት ያላቸውን ከፍተኛ የ ሥራ ኃላፊዎችን እና ነ ጋዴዎችን  በማጋለጥና በህግ ጥላ ስር እንዲውሉ በማድረግ ጉዳያቸው 

በፍርድ ቤት እንዲታይ ተደርጓል፡ ፡  በዘርፉ እስካሁን የ ተመዘገ ቡ ውጤቶችን በማስጠበቅ የ አቅም ግንባታና መልካም 

አስተዳደር ጅምር ሥራዎችን አጠናክሮ ማስቀጠልና በተለይ ከመልካም አስተዳደር ጋር በተያያዘ በተለያዩ ደረጃዎች 

የ ሚስተዋሉ ችግሮችን ቅድሚያ ትኩረት በመስጠት መቅረፍ የ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ቁልፍ ጉዳይ ሊሆን ይገ ባል፡ ፡  
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