ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 - ማጠቃለያ
የስትራቴጂ ማጠቃለያ
በታሪክ ውስጥ እንደታየው ለማህበራዊ ልማት፣ ለምርታማነት ማሻሻያዎች እና ለአካታች እድገት ቴክኖሎጂ
ተቀዳሚ አንቀሳቃሽ ሆኖ ቆይቷል፡፡ የማምረቻ ኢንደስትሪ ዋነኛው የእድገት አንቀሳቃሽ ሞተር የነበረ ቢሆንም፤
አሁን አውቶሜሽን ያስከተለው አምራች የሰው ኃይልን የመተካት ሁናቴ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት ቀደም ሲል
እንደነበረው የማምረቻ ኢንደስትሪን ለስራ ፈጠራ እና መሰረተ ሰፊ ለሆነ እድገት የሚጠቀሙበት እድል
ምናልባትም እየተዘጋ ሳይመጣ አልቀረም።
ይህ አዲስ አራተኛ የኢንዱስትሪ አብዮት (4IR) በዓለም ዙሪያ ባልተገመተ ፍጥነት እየገሰገሰ ሲሆን ኢትዮጵያም
የህብረተሰቡን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ እና ወጣቶችንም በተለዋዋጩ ዓለም ውስጥ ለስኬት ዝግጁ በማድረግ
በተጠናከረ መልኩ ልትቀበለው ይገባል፡፡

የስትራቴጂው ዓላማዎች
1. ልዩ ልዩ ዘርፎች እና ተቋማት የስራ እቅዶቻቸውን የሚነድፉበት ወይም የተናበበ እንዲሆን የሚያደርጉበት
ራዕይን የያዘ ገዢ ስትራቴጂ መሆን፤
2. የኢትዮጵያን ሰፊ የልማት ራዕይ የሆኑትን የሥራ ዕድል ፈጠራ፣ የውጭ ምንዛሬ ግኝትን ማሳደግና መካከለኛ
ገቢ ያላቸው ሀገሮች ተርታ መሰለፍን እውን ለማድረግ የሚያስችል ቴክኖሎጂ የሚጠቀም አካታች ብልፅግናን
መፍጠር፡፡
ስትራቴጂው ተግባራዊ በሚደርግበት ጊዜ መንግሥት ሁለት አካሄዶችን ይከተላል፡፡
1ኛ በአጭር ጊዜ ግብ አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ የሥራ ፈጠራን፣ የውጭ ምንዛሬ ግኝትንና አካታችነትን ከግምት
ውስጥ ባስገባ መልኩ አሟጦ መጠቀም
2ኛ ሙሉ በሙሉ የአራተኛው ኢንደስትሪ አብዮት አካል በመሆንና የላቀ ተጠቃሚ በሚያደርጉን መሠረታዊ
ጉዳዮች ላይ መሥራት፡፡
ዲጂታል መሳሪያዎች ለመንግሥታት፣ ለሥራ ፈጣሪዎች እና ለንግድ ሥራዎች ዕድሎችን በመፍጠር
ለሕብረተሰቡም ጥቅም ያስገኛሉ፡፡ ምንም እንኳ የሰራተኞች የክህሎት መስፈርቶች ቢለዋወጡና አንዳንድ
ስራዎች ቢጠፉም አዳዲስ ስራዎች ግን ይፈጠራሉ፡፡ እንደ ቀደሙት መጠነ-ሰፊ የቴክኖሎጂ እና ኢኮኖሚያዊ
ለውጦች ጥቅሙ እጅግ ከፍተኛ ቢሆንም በቀላሉና በአነስተኛ ወጪ ሽግግር ሊያደርግ አይችልም፡፡ ውጤቱም
በሁለት ሁኔታዎች ላይ የሚመረኮዝ ነው፡፡ አንደኛው የአገሮችን ዲጂታል ዝግጁነት እና አቅም ለመገንባት በአገር
አቀፍ ደረጃ የተከናወኑ ፖሊሲዎችና ኢንቨስትመንቶች ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን
ስትራቴጂውን ከአገራት ብሔራዊ የልማት ራዕይና ዓላማዎች እንዲሁም አገራት የኢኮኖሚ እድገታቸውን
ለማራመድ እና ሁሉን አቀፍ ብልጽግናን ለማሳካት ከሚያዘጋጁት ብሔራዊ ፖሊሲ ማዕቀፍ ጋር ለማጣጣም
የተደረጉት ጥረቶች ናቸው፡፡
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ኢትዮጵያ የልማትና የለውጥ ጉዞ ላይ ናት። አጠቃላይ ሀገራዊ ምርት እ.አ.አ. በ2000 ከነበረበት 8 ቢሊዮን
የአሜሪካን ዶላር በ2018 ወደ 84 ቢሊዮን ዶላር አድጓል። በተመሳሳይ ጊዜ ከ 52 ዓመት በታች የነበረው
አማካይ የእድሜ ጣሪያ ወደ 66 ዓመት ገደማ ከፍ ብሏል። ሆኖም ኢትዮጵያ የበለፀገ ማህበረሰብ ለመፍጠር
በዲጂታል ምህዳሩ ውስጥ ያላትን ሙሉ እምቅ አቅሟን ገና አልተገነዘበችም፡፡ የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን
ከፍተኛ የእድገት እና የልማት ደረጃ ለማስቀጠል ፍላጎት ያለው በመሆኑ በዚህ ስትራቴጂ ውስጥ ይህን ዲጂታል
ለውጥ በስኬት ለማከናወን የሚያስፈልገውን ፋጣን ፣ የሚታይ እና የተቀናጀ እርምጃን ለመውሰድ ቁርጠኝነቱን
አረጋግጧል ፡፡
በአግባቡ ካልተመራ በስተቀር የቴክኖሎጂ እምርታ ማህበረሰብን በከፍተኛ ሁኔታ ሊያደናቅፍና ብሎም የልማት
እድሎችን ሊያሳጣ ይችላል። መንግስት ነገሮችን በፍጥነት የሚገነዘብ እና ተግባራዊ ምላሽ የሚሰጥ መሆን
ይኖርበታል። ይህ ማለት የግል ዘርፉ እና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት የለውጡ አንቀሳቃሽ ሞተሮች እንዲሆኑ
ማሰብን ይጠይቃል ማለት ነው።
መንግሥት ከግል እና ከሲቪል ማህበረሰብ ዘርፎች ጋር ፡1ኛ ወደ አዲሱ ቴክኖሎጂ መስፈንጠር
2ኛ ነባር ቴክኖሎጅዎች ያለማቋጥ ማላመድና ማሻሻል እና
3ኛ በቀጣይ በተለይ የግሉ ዘርፍ የለውጡ መሪ እንዲሆን ማስቻልና ዘላቂ ስራዎችን ማሳየት ይጠበቅበታል፡፡
እነዚህን አዳዲስ ዕድሎች ሁሉን በሚያሳትፍ መንገድ መገንዘብ፣ መማርን ፣ መተባበርን እና ሰፋ ያለ አጋርነትን
ይጠይቃል፡- በኢትዮጵያም ሆነ ከኢትዮጵያ ውጭ ፡፡ ይህ ስትራቴጂ የተቀረፀው ከባለድርሻ አካላት ጋር ሲሆን
እንደ መነሻ እና ወደ ስራ ለመግባት እንደ ድርጊት መርሃ ግብር ተደርጎ ይወሳዳል፡፡

ዲጂታል ትራነስፎርሜሽን ምንድነው?
የዲጂታል ትራንስፎርሜሽ ጉዞ ነው፡፡
የዲጂታል የሽግግር ጉዞ በመንግስት፣ በንግድ ድርጅቶች እና በማህበረሰቡ መካከል ግንኙነት በአካል ይካሄድ
ከነበረበት አናሎግ ህብረተሰብ ወጥቶ ግንኙነትና ልውውጦች በበይነ መረብ በጣም ፈጣን፣ ርካሽ፣ እና ደህንነቱ
አስተማማኝ የሆነን ቴክኖሎጂን በመጠቀም ወደ ተቀናጀና አካታች ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚደረግ ጉዞ ነው።
ዲጂታል ኢኮኖሚ የሚያመለክተው የተሻሻለ የኔትወርክ ግንኙነቶችን እና እርስበርስ ተያያዥነት ያላቸውን
የዲጂታል መድረኮችን በመጠቀም የሚደረግ የኢኮኖሚ እንቅስቃሴን ነው።

ይህ የዲጂታል ትራነስፎርሜሽ ጉዞ
ነው
አብዛኞቹ
አገልግሎቶች
አባሎግ የሆኑበት፣ ግልፅ
የሆነ
የዲጂታል
ራዕይ
ካልተቀናጁ
አገልግሎቶች
ጋር ያሉበት

በዜጎች
በመንግስታና
በንግድ ድርጅቶች መካከል
ያለው ግንኙነት የዲጂታል
ቴክኖሎጂን የማይጠቀም
እና በአካል የሚደረግ ነው

አናሎግ
ኢኮኖሚ

ዲጂታል
ኢኮኖሚ

የተቀናጀ
የዲጂታል ስርዓት
ብቅ ይላል

ዝቅተኛ
የዲጂታል
ተደራሽነት

አናሎግ ግን
የዲጂታል አሰራር
እያደገ ይሄዳል
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ውስን የዲጂታል መሰረተ
ልማት ይኖራል፣ የተወሰኑ
የዲጂታል ማሳያዎች ብቅ
ይላሉ

የላቀ የተቀናጀ የዲጂታላይዜሽን
አገልግሎትና ጠንካራ አስቻይ ስነ
ምህዳሮች ይኖራሉ፡፡

የተሟላ የዲጂታል ኢኮኖሚ
ዜጎች የዲጂታል አቅም ኖሯቸው
ከመንግስታና
የንግድ
ተቋማት
ገር
ለመገናኘት
የዲጂታል
አገልግሎትን
ይጠማሉ፡፡
የንግድ ተቋት ፈጠራ የጣከለበት አገልግሎት
ያቀርባሉ፡፡ አብዛኛው የቢ2ቢ እና የቢ2ሲ
ግንኙነት ዲጂታል ነው
የመንግስት ስራዎችና አገልግሎቶች
ዲጂታል ናቸው፡፡ የአብዛኛው ቢዝነስ
ምነሻ ዲጂታል ነው፡፡

የዲጂታል ኢኮኖሚ ምርትና አገልግሎቶችን በዲጂታል መንድ ከማግኘት ያለፈ ነው፡፡ መሰረተ ልማቶች፣ አስቻይ
ሁኔታዎች፣ ሰፊ የህግ ማዕቀፎችና ከባቢያዊ ሁኔታዎች የዳበረ የዲጂታል ኢኮኖሚን ለመገንባት ወሳኝ ጉዳዮች
ናቸው፡፡ እነዚህ ሁኔታዎች ዜጎች፣ ቢዝነስና ተቋማት በዲጂታል ኢኮኖሚ ውስጥ እንዲሳተፉና አስተዋፅኦ
እንዲያደርጉ ያስችላሉ፡፡ በተጨማሪም ፈጠራን እና የአገልግሎት ተደራሽነትን ለማሳደግ ምቹ ሁኔታንም
ይፈጥራሉ፡፡
ፈጠራን በማዳበርና ቴክኖሎጂን በማላመድ አዳዲስ እና የተሻሻሉ ምርቶችን፣ አገልግሎቶችን እና የንግድ
ልምዶችን ለመፍጠር አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ ለአዳዲስ አገልግሎት እንደገና ለማዘጋጀት፣ አዲሱን ቴክኖሎጂ
ለአዲስ አካባቢ እና ተጠቃሚ ለማስተዋወቅ እና ዲጂታል ኢኮኖሚን ለማዳበር የፈጠራ ስራ ወሳኝ ነው፡፡
የዲጂታላይዜሽን ማሰፋፋት አንዳንድ ጊዜ በእድሉ ተጠቃሚዎች መካከል ያለውን ልዩነት በማስፋትና የመጠቀም
መብታቸውን በማሳጣት አደጋ ሊደቅን ስለሚችል በጥንቃቄ መመራት ይኖርበታል፡፡
ምንም እንኳ ሁሉም ሰው ዲጂታሊ ንቁ ባይሆንም፣ በተቀናጀ መልኩ ዲዛይን የተደረጉ የዲጂታል ፕሮግራሞች
በመደበኛ እና መደበኛ ባልሆኑ ስርዓቶች ውስጥ አጠቃላይ ፕሮግራምን በመንደፍ እና በማቀናጀት፣ የዲጂታል
እውቀትን በመገንባት፣ ለህዝብ በተቀላጠፈ መልኩ ማድረስ ከተቻለ ሁሉንም ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ
ይችላል፡፡ ልምዶቻቸውን ለማሻሻል እና የበለጠ መረጃን መሠረት ያደረገ ውሳኔ እንዲሰጡም ያስችላቸዋል ፡፡
የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ራዕይ ዲጂታይዜሽን እና ዲጂታላይዜሽንን ያጠቃልላል ፡፡
ዲጂታላይዝድ የሆኑ የአሰራር ሂደቶችን በማቀናጀት አገር አቀፍ አውቶሜሽን ማሳካት

ዲጂታል
Transformati
on
ዲጂታላይዜሽን

ዲጂታይዜሽን

የአሰራር ሂደቶችን የበለጠ በማዘመን እና መሰረተ ልማቶችን በማሻሻል ከዚህ ቀደም
ያልታዩና ያልታሰቡ ውጤቶችን ማግኘት ማለት ነው
ለምሳሌ የሰው ሰራሽ አስተውህሎን በመጠቀም በአሽከርካሪ አልባ ተሸከርካሪ ዜጎችን
በተቀላጠፈ መልኩ ማጓጓዝ

በነበረው ቴክኖሎጂ ላይ እሴት ጨምሮ አሰራሮችን አውቶሜትድ ማድረግ
ለምሳሌ ዜጎች መንጃ ፍቃድ፣ የመድህን አገልግሎት አና የተሸከርካሪ ምዝገባን በአንድ
አድራሻ (ፖርታል) ማግኘት ሲችሉ

የማንዋል አሰራሮችን፣ ፅሁፍ መዛግብቶችን፣ የመረጃ ልውውጥና ሂደትን ወደ
ዲጂታል አሰራር መቀየር
ለምሳሌ የተሸከርካሪ ምዝገባን የያዙ የወረቀት መረጃዎች በኤሌክትሮኒክ የመረጃ ቋት
በሁሉም ቦታ ወቅታዊ ሆነው ማግኘት ሲቻል

መሠረታዊ የዘርፍ ተነሳሽነት
በክፍተት ዳሰሳ አማካኝነት ስትራቴጂው በአራት መስኮች ዙሪያ ምክረ ሃሳቦችን አስቀምጧል፡፡ (i) መሠረተ
ልማት ፣ (ii) አስቻይ ሁኔታዎች ፣ (iii) ዲጂታል መተግሪያዎች እና (iv) ዲጂታል ሥነ ምህዳር፡፡
እነዚህ ምክረ ሃሳቦች የኢትዮጵያን ሰፊ የልማት ራዕይ እውን ለማድረግ ፣ የሥራ ፈጠራን ፣ የውጭ ምንዛሬ
ግኝትን እና በ 2025 መካከለኛ ገቢ ያላት ሀገር የመሆንን እቅድ ለማቀላጠፍ የተመረጡ ናቸው፡፡
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መሠረተ ልማት
• የበይነ መረብ ግንኙነት: ምክረ ሃሳቦች: - የዘርፉን ማሻሻያዎች መቀጠልና መተግበር፣ ባለቤቱ
የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር የሆነውና የግሉ ዘርፍ የገንዘብ ድጋፍ ያደረገለትን የሁለገብ አገልግሎት
የገንዘብ ድጋፍን መተግር እና ከአካባቢ እና ከአለም አቀፍ የመሳሪያ ተደራሽነት ጋር በተያያዘ ግልጽ ፖሊሲዎችን
ማዘጋጀት ፡፡
• የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት: ምክረ ሃሳቦች፡- የሃይል አቅርቦት ማሻሻያ ላይ መዋዕለንዋይ ማፍሰስ፣
የተለያዩ የኃይል አማራጮችን መጠቀም፣ ከዋናው መሰመር የወጡ የሃይል አማራጮችን ማፈላለግ፣ የታለመ
የድጎማ ዕቅድን ማቋቋም እና የጥገናና እና የቁጥጥር ስርዓቶችን ማበጀት

አስቻይ ስርዓቶች፡•
•

•

የዲጂታል መታወቂያ፡ ምክረ ሃሳቦች፡ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር መተባበር እና 10ሩን የኢሲኤ
የዲጂታል ፎረም መርሆዎችን ማላመድ
ዲጂታል ክፍያዎች፡ ምክረ ሃሳቦች - ወቅታዊ የገንዘብ ዝውውር አገልግሎቶችን ማስተዋወቅ፣
የተላመዱ ፈጠራ የታከለባቸውን መፍትሄዎችን መገምገም፣ በመንግስት አስተባባሪነት ጥቅምን
በማስተዋወቅ/በማከል በፋይናስ ስርዓት ውስጥ ፈጠራን ማበረታት
የመረጃ መረብ ደህንነት -ምክረ ሃሳቦች፡ የኢትዮጵያ የመረጃ መረብ ደህንነት ላይ የተቀናጀ እና
የተማከለ ግምገማ ማካሄድ፣ ብሔራዊ የግንዛቤ ማስጨበጫ ዘመቻዎችን ማድረግና የማስፈፀሚያ
ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት፣ የደመና ማስላት መፍትሄዎችን ማበረታታት እና መቀበል።
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ዲጂታል ግንኙነቶች


የኤሌክትሮኒክስ መንግስት፡ ምክረ ሃሳቦች፡ የኤሌክትሮኒክ መንግስት አገልግሎቶችን የሁሉንም
የመንግስት ተቋማት በሚገባ ባቀናጀ መልክ ማልማት፡፡ እንዲሁም የሀገሪቱን ለስራ ቅልጥፍናና
የኤሌክትሮኒክ ግብርና ቀረጥ ጋር የተያያዙ ስራዎች ወጪን ታሳቢ ባደረገ እንዲሁም የቁጥጥር ስርዓቱን
ውስብስብነት በሚቀንስ ሁኔታ የዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም እንደ የተባበሩት መንግስታት
የኤሌክትሮኒክ አገልግሎትና የዓለም አቀፉ የቴሌኮሙኒኬሽን ኅብረት የኢንፎርሜሽን ኮሙኒኬሽን
ቴክኖሎጂ ደረጃዎችን የአለም አቀፍ የኤሌክትሮኒክ መንግስት ደረጃን ማሻሻል፡፡

•

ኢ ኮሜርስ: ምክረ ሃሳቦች፡ ግልፅ የፖሊሲ ውሳኔዎችን ማሳለፍ ፣ ደንቦችን እና ደረጃዎችን ማውጣት፣
የመንግስት እና የግል ተዋናዮች ጠንካራ የሎጂስቲክስ ዘርፍ መገንባት ፣ የብሄራዊ አድራሻ ሞዴልን
ተግባራዊ ማድረግ እና ከፍተኛ ተፅእኖ ያላቸውን የገበያ ዕድሎችን መክፈት፡፡

ስነ ምህዳር
• የገንዘብ ምንጭ፡ ምክረ ሃሳቦች፡ የአገር ውስጥ ባለሀብቶች በአይሲቲ ዘርፍ እንዲሰማሩ ማበረታታት ፣
የተሻለ ዓለም አቀፍ መዋዕለ ንዋይን ለመሳብ የፖሊሲ ለውጦችን ከግምት ውስጥ ማስገባት ፣ የገንዘብ ምንጭ
እጥረትን ለመፍታት የህዝብና እና የግል ተሳትፎን ማሳደግ፣ ለማበለፅጊያ ፕሮጀክት ቀጥተኛ የገንዘብ አቅርቦት
እጥረትን ለማቃለል የተለያዩ አማራጮችን መጠቀም
• የሰው ሃይል-ምክረ ሃሰቦች፡ መንግስት የቴክኖሎጂ ትምህር ዘርፍን መደገፍ፣ የመጀመሪያ እና የሁለተኛ
ደረጃ ትምህርት ላይ ለመሠረታዊ የዲጂታል ክህሎቶች ቅድሚያ መስጠት፣ የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን ለሀገር ውስጥ
የሥራ ገበያ ዝግጁ ማድረግ፣ ለመንግስት ሰራተኞች የክህሎት ስልጠና መሰጠት
• የፖሊሲ እና ደንብ- ምክረ ሃሳቦች፡ ፖሊሲ ለማውጣት የፈጠራ እና የምክክር አካሄድን መከተል፣ ጠንካራ
የመንግስት አስተባባሪነት እና የባለብዙ ባለድርሻ አካላት ተሳትፎን መቅረፅ፣ ለኢንቨስትመንት እና ለንግድ ስራ
አዳዲስ የቁጥጥር መፍትሄዎችን ማስተዋወቅ ፣አይ ሲቲ ዘርፍ መስፈርቶችን ለማሟላት የመንግስት ግዥ
ደንብን ማሻሻል ፡፡
የስትራቴጂክ ዘርፍ ትኩረት
ከመሠረታዊ ዘርፎች ትንተና በመቀጠል ስትራቴጂው ዲጂታል ቴክኖሎጂዎች ሁሉን አቀፍ ፣ በእውቀት ላይ
የተመሠረተ እና የበለፀገ ህብረተሰብን ለመፍጠርና የኢትዮጵያን ዲጂታል ጉዞ ቅርፅ ለማስያዝ አራት
ስትራቴጂካዊ ዘርፎችን ለይቷል፡፡ እያንዳንዱ ስትራቴጂካዊ ዘርፍ ኢትዮጵያ ስኬታማ የምትሆንባቸውን የተለዩ
ዕድሎችን አቅርቧል ፡፡
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1

2

ከግብርና እሴት ማመንጨት

የማምረቻ ኢንደስትሪው ዓለም
አቀፍ የእሴት ሰንሰለት ቀጣይ
ስሪት
የመረጃ

ዲጂታል
ትራንስፎርሜሽን

ቴክኖሎጂ አስቻይ
አገልግሎቶችን

3 የሆነባቸው
መገንባት

ብሄራዊ ራዕይ

4

ቱሪዝምን ተወዳዳሪ የሚያደርግ
የዲጂታል አሰራር

የስራ እድል
የውጭ ምንዛሬ
አካታች ብልፅግና

06

ዘርፍ 1: - ከግርና እሴት ማመንጨት
• ዕድል 1 የዲጂታል ግብርና አሰራር መገንባት
• ዕድል 2 የግብርና ቴክኖሎጂ ሥራ ፈጠራን መደገፍ

ዘርፍ 2 በማምረቻ ዘርፍ ውስጥ ቀጣዩ የዓለም እሴት ሰንሰለቶች ስሪት
• ዕድል 1-አዲስ የግንኙነት ቴክኖሎጂን ለማላመድ ፈጣንና ታዕማኒ የሆነ የበይነ መረብ ግንኙነት መዘርጋት
• ዕድል 2 በዲጂታል የተደገፉ የሎጂስቲክስ አገልግሎቶችን ማሻሻል

ክፍል 3- በመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ የሆነባቸው አገልግሎቶች
• ዕድል 1-ከፍተኛ እምቅ ችሎታ ላላቸው ማዕከላት መሠረተ ልማት ማሟላት
• ዕድል 2- ከሌሎች ተቋማት በኮንትራት ወስደው የሚያሰሩ ድርጅቶችና በኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ተጽዕኖዎች
የተጎዱ የኅህበረሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርጉ ተቋማትን መለየትና መሳብ

ዘርፍ 4 ቱሪዝምን ለተወዳዳሪነት የሚያበቃ የዲጂታል አሰራር
• ዕድል 1 የቱሪዝም ዲጂታላይዜሽን ግብረ ኃይል ማቋቋም
• ዕድል 2 ዒላማ የተደረገ ዲጂታል ግብይት ስልቶችን መተግበር
• ዕድል 3 የቱሪዝም ጥቃቅን እና አነስተኛ ተቋማትን አቅም መገንባትና የዲጂታል አሰራርን ማላመድ
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