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መቀሌ ሰኔ 27/2007 በትግራይ ክልል ባለፉት አምስት 

ዓመታት የኢኮኖሚ ዘርፉ በአማካይ 11 በመቶ እድገት 
እያስመዘገበ መምጣቱን የክልሉ ርእሰ መስተዳድር 
አስታወቁ፡፡ 

ርእሰ መስተዳድር አቶ አባይ ወልዱ ዛሬ ለተጀመረው 

የክልሉ ምክር ቤት 19ኛ መደበኛ ጉባኤ ባቀረቡት የስራ 
አፈጻጸም ሪፖርት ላይ እንዳሉት የመጀመሪያውን 
የእድገትና የትራንስፎርሜሽን እቅድ ከግብ ለማድረስ 
የክልሉ መንግስት የሚያጋጥሙትን ችግሮች በወቅቱ 
በመፍታት ውጤታማ ስራ አከናውኗል፡፡ 

የክልሉን የኢኮኖሚ እድገት በየዓመቱ 14 ነጥብ 9 

በመቶ ካልሆነም 11 በመቶ እድገት ለማስመዝገብ እቅድ 
ይዞ ሲሰራ መቆየቱን ገልጸው በዝቅተኛ ደረጃ የተያዘውን 

የ11 በመቶ እድገት ሙሉ በሙሉ ማሳካት እንደተቻለም 
አስታውቀዋል። 

በመርሀ ግብሩ መሰረት የግብርናው ዘርፍ በአማካይ በየዓመቱ ስምንት ነጥብ 62 በመቶ፣የኢንዱስትሪው ዘርፍ 

በአማካይ 18 ነጥብ ሶስት በመቶ ፣ የአገልግሎት ዘርፉ በአማካይ 12 ነጥብ 52 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን 
ገልጸዋል፡፡ 

የክልሉ የኢንቨስትመንት ቁጠባ መጠን በ2002 ከነበረበት ሰባት ነጥብ ሁለት ቢሊዮን ብር በ2007 የበጀት 

አመት 16 ነጥብ 7 ቢሊዮን ብር መድረሱን አስታውቀዋል። 

በተደረገው ጥረት የግል የኢንቨስትመንት መጠኑን በ2002 ከነበረበት ከ20 ቢሊዮን ብር ወደ 67 ነጥብ ሶስት 
ቢሊዮን ብር ማሳደግ መቻሉን ተናግረዋል አቶ አባይ፡፡ 

ባለፉት አምስት አመታት በጥቃቅንና አነስተኛ ኢንተርፕራይዝ በርካታ የስራ እድል መፈጠሩን የጠቆሙት አቶ 
አባይ፣በዘርፎቹና በግል ኢንቨስትመንት መስኮች ከአንድ ሚሊዮን ለሚበልጡ ነዋሪዎች አዲስ ቋሚና 

ጊዜያዊ  የስራ እደድ ተጠቃሚ ማድረግ እንደተቻለ ገልጸዋል፡፡ 

የክልሉን ገቢ ለማሳደግ በተደረገው ጥረት ስኬታማ ውጤት ተመዝግቧል ያሉት ርእሰ መስተዳድሩ በልማት 

ሰራዊት ስራው በመከናወኑ በ2002  ከነበረበት 633 ሚሊዮን ብር በ2007 የስራ ዘመን ወደ ሁለት ነጥብ 
ስምንት ቢሊዮን ብር መድረሱን አስታውቀዋል። 
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ባለፉት አምስት አመታት ከክልሉ 11 ነጥብ 1 ቢሊዮን ብር በመሰብሰብ የክልሉን አጠቃላይ አመታዊ ወጪ 40 
በመቶ መሸፈን መቻሉን ገልጸዋል፡፡ 

በክልሉ በመጀመሪያው የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በጤና፣በትምህርት፣በጥቃቅንና አነስተኛ 
ተቋማት፣በግብርና፣በመስኖና በተፈጥሮ ሃብት ጥበቃ የተከናወነስ ስራ ስኬታማ ነው ብለዋል፡፡ 

እንዲሁም በመሬት አስተዳደር ፣በሲቪል ሰርቪስና በመንገድ ግንባታ ተመሳሳይ ስኬት ተመዝግቧል ያሉት ርእሰ 
መስተዳድሩ፣ውጤቶቹን በመጠበቅ በሁለተኛ የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ስኬታማ ስራ ማከናወን 
ይገባል ብለዋል መስተዳድሩ። 

ሆኖም በእቅዱ መርሃ ግብር በትምህርት ዘርፍ የጥራት መጓደል፣በተለያዩ ዘርፎች ደግሞ የኪራይ ሰብሳቢነት 
አመለካከት ችግሮች መኖራቸውን የጠቆሙት አቶ አባይ በቀጣይ የእድቅና ትራንስፈርሜሽን እቅዱ እነዚህን 
ችግሮች ለማስወገድ በትኩረት ይሰራል ብለዋል፡፡ 

- See more at: http://www.ena.gov.et/index.php/politics/item/5957-

19?tmpl=component&print=1#sthash.BkAbrU76.dpuf 


