ዲጂታል ኢትዮጵያ 2025 - ማጠቃለያ
ዲጂታል ኢትዮጵያ የዲጂታል ዕድሎችን በመጠቀም ፈጠራ የታከለበትና በእውቀት ላይ የተመሰረተ ኢኮኖሚ
ለመገንባት የሚያስችል በኢትዮጵያ መንግስት የሚመራ ተነሳሽነት ነው፡፡ ከአገር በቀል የኢኮኖሚ ማሻሻያ አጀንዳ
እና የአስር ዓመት የልማት ዕቅድን ከመሳሰሉ ቁልፍ አገራዊ ስትራቴጂዎች ጋር እንዲሁም እንደ አፍሪካ ህብረት
አህጉራዊ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ ካሉ ዓለም አቀፍ ስትራቴጂዎች ጋር የተሳሰረ ነው፡፡
ዲጂታል ኢትዮጵያ የመንግሥትን፣ የግሉን ዘርፍና የልማት ኤጄንሲ ተዋንያንን በአንድ ላይ በማሰባሰብ፣
መሰረታዊ የዘርፍ ተነሳሽነቶችን በመለየት የአገሪቱን ዲጂታል ኢኮኖሚ ጉዞን ለማሳለጥ እንዲሁም የኢትዮጵያ
የዲጂታል ትራንስፎርሜሽንን በግንባር ቀደምትነት ለመምራት የሚችሉና አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀሙ
የሚችሉ አራት ስትራቴጂካያዊ ቅድሚያ የሚሰጣቸው ዘርፎችን ለይቷል፡፡

የስትራቴጂክ ዘርፎች ማጠቃለያ
ዲጂታል ኢትዮጵያ የኢትዮጵያን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን በግንባር ቀደምትነት ለመምራት ፈጠራ የታከለበትና
አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ሊጠቀሙ የሚችሉ አራት ስትራቴጂካዊ ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ዘርፎችን ለይቷል፡፡
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ከግብርና እሴት ማመንጨት

የማምረቻ ኢንዱስትሪ
የአለም አቀፍ እሴት
ሰንሰለት ቀጣይ ስሪት

የመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ
የሆነባቸው አገልግሎቶች
መገንባት

ቱሪዝምን ለተወዳዳሪነት
የሚያበቃ የዲጂታል
አሰራር

ዘርፍ 1: - ከግብርና እሴት ማመንጨት
ግብርና ከጠቅላላው የሀገር ውስጥ ምርት 45 ከመቶውን ሲይዝ የአገሪቱን የሰው ኃይል 85 ከመቶውን እና 90
ከመቶ የወጪ ንግድ ገቢን ይሸፍናል፡፡ የጥብቅ ሰንሰት (Block chain) ቴክኖሎጂና እና የበይነ መረብ ቁሶች (አይ
ኦ ቲ) በመጠቀም የግብርናውን ዘርፍ ለመቀየር ትልቅ አቅም አላቸው፡፡
የበይነ መረብ ቁሶች አርሶ አደሮች ምርታቸውን እንዲቆጣጠሩ ሲያስችላቸው፣ ጥብቅ ሰንሰለት (Block chain)
ደግሞ ፍትሃዊ የንግድ ውድድር፣ ደህንነቱ የተጠበቀና የተሻሉ (ርካሽ) የክፍያ አማራጮችን ተግባራዊ ለማድረግ
ያስችላል፡፡
ኢትዮጵያን በዚህ ዘርፍ ውጤታማ ለማድረግ ሁለት ምቹ እድሎች ተለይተዋል፡፡ አንደኛው የዲጂታል ግብርና
መድረክ መገንባት ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ቴክኖሎጂ መር የሆኑ የግብርና ኢንተርፕራይዞችን (ቴክ-ግብርና)
መደገፍና ማበረታታት ናቸው፡፡
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የዲጂታል ግብርና መድረክ መገንባት አዳዲስ ሃሳቦችን የሚያበረታታና የማድረግ ወይም የመተግበር ችሎታን
የሚያሳድግ የተቀናጀ ስርዓት መፍጠር ማለት ነው፡፡ ቴክኖሎጂ የሚጠቀሙ የግብርና ኢንተርፕራይዞችን
መደገፍ ደግሞ ፈጠራ የታከለበት፣ የስራ እድል የሚፈጥሩና የግብርና ተዛማጅ ምርቶችን ወደ ውጪ የሚልኩ፣
በአዳጊው የቴክ-ግብርና ውስጥ የተካተቱ መሆናቸውን ያረጋግጣል፡፡

ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ዲጂታል መተግበሪያዎችን በመጠቀም እንዲሁም የግብርና ቴክኖሎጂ ሥራ
ፈጣሪዎችን በመደገፍ እድገቱን እንዲመሩ በማድረግ ከግብርና የሚገኙ እሴቶችን ማመንጨት ይቻላል።
1

አለማቀፍ ተሞክሮዎች
የበይነ መረብ ቁሶች (IOT)
 አርሶ አደሮች የምርታቸውን ሂደት መከታተል ማስቻሉ
 መገልገያዎቹ ውድና የአፍሪካን የአየር ፀባይ ለመቋቋም እያዳገታቸውም ቢሆን ቴክኖሎጂውን በመጠቀም
ረገድ በአማካይ በ30 በመቶ ዕያደገ መሆኑ
ጥብቅ ሰንሰለት (Blockchain)
 ፍትሐዊ የንግድ ውድድር መለያዎችና፣ ምርትን ከመነሻ እስከ መዳረሻ መከታተል መቻሉ እንዲሁም
በአብዛኛው በዋጋ አነስተኛ የሆኑ የክፍያ መፈጸሚያ መንገዶችን ለመተግበር የሚረዳ መሆኑ
ኢትዮጵያ ውጤታማ ልትሆን የምትችልባቸው ዕድሎች
1. በተመጣጣኝ ዋጋ የሰብል ዘር እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ የሚገኝበትን ሁኔታ የሚያሻሽሉ የዲጂታል
መተግበሪያዎችን ማስፋፋት
 የዕሴት ሰንሰለቱን መጀመሪያ ማቀጣጠል ማለትም የፋይናንስና በአነስተኛ ዋጋ የሰብል ዘሮች
የሚገኙበትን ሁኔታ ማረጋገጥ


2.

የሀገር ውስጥ የሶፍትዌር አልሚዎች እንዲህ ያለው የተሻሻለ ስርዓት እአአ ከ2021 በፊት ዝግጁ
እንደሚሆን ተስፋ ማድረጋቸው

የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ ፡ የአጭርና የመካከለኛ ጊዜ (ከ 18 ወራት እስከ ሶስት ዓመት)
የግብርና ቴክኖሎጂ የሥራ ፈጣሪዎችን መደገፍና ማበረታቻ ማድረግ
 የግብርና ቴክኖሎጂ ጀማሪ ኩባንያዎች እንዲሁም በሥራ ፈጣሪዎች ፍላጎት መሰረት የሥራ
ፈጣሪዎች ማበልጸጊያዎች (የኢንኩቤተር) አግልግሎት በመንግስት ድጋፍ እንዲጠናከር ማድረግ
 መንግስት ጥራት ያላቸው ሶፍትዌሮች ላይ መዋዕለ ንዋዩን በማፍሰስ በሀገር አቀፍ ደረጃ ጥቅም
ላይ እንዲውል ማድረግ ወጥነትና ጥራት ያለው አገልግሎት እንዲረጋገጥ ወሳኝ መሆኑ

የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ ፡ የአጭርና የመካከለኛ ጊዜ (ከ 18 ወራት እስከ ሶስት ዓመት)
አካታችነትን ለማረጋገጥ ከዲጂታል ዕውቀት ጋር የተያያዙ ጉዳዮች ላይ መፍትሔ ማበጀት ያስፈልጋል።

ዘርፍ 2- በማምረቻው ዘርፍ ውስጥ ቀጣዩ የዓለም እሴት ሰንሰለቶች
አልባሳት ምርት ላይ ልዩ ትኩረት ያደረገው የኢትዮጵያ የማምረቻ ዘርፍ ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ፈጣን
ዕድገት አስመዝግቧል፡፡ አራተኛው የኢንዱስትሪ አብዮት (4IR) የሮቦቲክ ቴክኖሎጂዎችን ቢያስተዋውቅም ፣
በቀላል የማምረቻ ዘርፍ ውስጥ የሥራ ዕድሎች በተወሰነ ደረጃም ቢሆን ይቀጥላሉ፡፡ ሆኖም በመረጃ ልውውጥ
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ቴክኖሎጂዎች ውስጥ ገዢዎች ውሳኔዎችን እና ትዕዛዞችን እንዴት እንደሚወስኑ እንዲሁም ሰራተኞችን በጠረፍ
እንዴት እንደሚተዳደሩ በመሰረታዊነት በመረጃ ልውውጥ ቴክኖሎጂዎች ላይ ከፍተኛ እድገት ይጠበቃል ፡፡
በዚህ መልኩ ውጤታማ ለመሆን ሁለት የተለዩ እድሎች ተቀምጠዋል፡፡ በዓለም አቀፍ ገበያዎች ተደራሽነትን
ለማስፋት በኢንደስትሪ ፓርኮች ውስጥ አዳዲስ የግንኙነት ቴክኖሎጂዎችን መቀበል እና መፍጠር ማስቻል እና
ኤክስፖርትን ለማሳደግ በዲጂታል የተደገፉ የሎጂስቲክስ አያያዝ አካሄዶችን ማጎልበት ናቸው፡፡

ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን አዳዲስ የግንኙነት ቴክኖሎጂዎችን በማላመድና በዲጂታል የተደገፉ የሎጂስቲክስ
አስተዳደሮችን በመዘርጋት ኢትዮጵያን ወደ ቀጣዩ የማምረቻ ዘርፍ ምዕራፍ ያሸጋግራታል።
2

አለማቀፍ ተሞክሮዎች


በቴክኖሎጂ የታገዙ ማምረቻ መሳሪያዎች በዝቅተኛ ዋጋ የጉልበት ዋጋ በጨርቃ ጨርቅ ኢንዱስትሪ ውስጥ
ሠራተኞችን በቅርብ ጊዜ ይተካሉ ተብሎ አይጠበቅም ፡፡



የግንኙነት ቴክኖሎጂዎች የመረጃ ልውውጥ በእንዴት ያለ ሁኔታ መደረግ እንዳለበትና ገዢዎች ምርጫቸውን
የሚያሳውቁበትና ትዕዛዝ የሚሰጡበትን መንገድ በላቀ ሁኔታ በዓለም አቀፍ የእሴት ሰንሰለት አማካኝነት
በሚከተሉት ሁኔታዎች እንደሚቀይሩት ይጠበቃል፡፡
 የስልክ ግንኙነትን በመጠቀም የሚደረጉ ስብሰባዎች (Fixed telepresence conferencing)
 ተንቀሳቃሽ ሮቦቶች አማካኝነት በቦታው ለሌሉ በድምጽና በምስል ማስቃኘት (Mobile
telepresence robots)
 የቴክኖሎጂ እውናዊ ዓለም/እውነታ ከሳች (Virtual reality)

ኢትዮጵያ ውጤታማ ልትሆን የምትችልባቸው ዕድሎች

1. በዓለም አቀፍ ገበያ ውስጥ ለመግባትና ተደራሽነትን ለማስፋት በኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ አዳዲስ የግንኙነት
ቴክኖሎጂዎችን ማላመድ የሚያስችል ምቹ ሁኔታ መፍጠር፡ አዳዲስ የግንኙነት ቴክኖሎጂ ዓይነቶች በጨርቃጨርቅ ዘርፍ እጅግ አስፈላጊ ይሆናሉ
 የተሻለ የበይነመረብ ግንኙነት እና የወደፊቱ ታሳቢ ያደረገ የጨርቃጨርቅ ማምረቻ ዘርፍ በገበያ ውድድሩ
ቀድሞ ለመገኘት የተሻለ እድል ይፈጥራል፡፡
የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ- የረጅም ጊዜ (5 ዓመታት)
2. የወጪ ንግድን ለማሳደግ በዲጂታል የተደገፉ የሎጂስቲክስ አስተዳደሮችን ማሻሻል
 የአገር ውስጥ እና ዓለም አቀፍ ንግድን ለማሳደግ የዘመናዊ የንግድ ሎጂስቲክስን ማዘመን
 በወጪ ንግድ ፣ በዲጂታላይዜሽን እና በንግድ ሎጂስቲክስ መካከል ለሚኖረው መስተጋብር ትኩረት
መሰጠት አለበት፡፡



የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ (ከ 18 ወር እስከ 3 ዓመት)
አካታች መሆኑን ለማረጋገጥ
ዘርፉ መጪውን ጊዜ ታሳቢ ያደረገ እንዲሆንና አምራች ሰራተኞችን ለመፍጠር መዋዕለ ንዋይ ማፍሰስ
ያስፈልጋል፡፡

ዘርፍ 3. በመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ የሆነባቸው አገልግሎቶች መገንባት
በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት ለውጭ ገበያ የሚቀርብ የመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ የሆነባቸው አገልግሎቶችን
የሚሰጡ አራት ድርጅቶች ብቻ ናቸው። በአለም አቀፍ ደረጃ በበይነ መረብ አገልግሎት በማቅረብ ስራ ላይ
የተሰማራው የሰው ኃይል በየዓመቱ በ26% እያደገ ሲሆን፤ ፍላጎት ጠያቂዎቹ ባብዛኛው ያደጉ ሀገራት ናቸው።
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ከዚህ አማራጭ አንፃር ኢትዮጵያ ሁለት መልካም አጋጣሚዎች እንዳሏት መለየት ተችሏል። የመጀመሪያው ለባለ
ከፍተኛ አቅም እና ተሰጥዖ ማዕከላት መሰረተ ልማት ማቅረብ ሲሆን፤ ሁለተኛው ደግሞ መሪ የንግድ ሥራ ሂደት
አቅርቦትን ሊስቡ የሚችሉና ተሰጥኦ ማሳደጊያ የመረጃ ቴክኖሎጂ ፓርክን ዳግም በማዋቀር በሙሉ አቅሙ ወደ
ስራ ማስገባት ናቸው።

3

የመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ የሆነባቸው አገልግሎቶች (ITeS) ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ በየአመቱ በ 26 በመቶ
እያደገ ነው ፡፡ በኢትዮጵያ ያሉት ዕድሎች ከፍተኛ አቅም ላላቸው የተሰጥኦ ማበልጸጊያ ማዕከላት መሠረተ
ልማት ማቅረብና የቴክኖሎጂ ፓረኩን የመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ ለሆነባቸው ዘርፎች አገልግሎት እንዲውል
ማድረግ

አለማቀፍ ተሞክሮዎች




በአሁኑ ወቅት የአገልግሎት ዘርፉ በየአመቱ በ 26% እያደገ ነው (አብዛኛው ፍላጎቱ በኢኮኖሚ ካደጉ ሀገራት
እና አቅርቦቱ ደግሞ በማደግ ላይ ካሉ ሀገራት ነው)
ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶች የሚያካትቱት
o ቴሌኮሙኒኬሽን ፣
o ባንክ እና መድህን ፣
o የአየር ትራንስፖርሰት (አቪዬሽን)
o የመረጃ ቴክኖሎጂ አገልግሎቶች እና የመረጃ ቴክኖሎጂ አስቻይ የሆነባቸውአገልግሎቶች

ኢትዮጵያ ውጤታማ ልትሆን የምትችልባቸው ዕድሎች
1.

ከፍተኛ አቅም ላላቸው የተሰጥኦ ማዕከላት መሠረተ ልማት ማቅረብ
 የሌሎች አገሮች ልምድ እንደሚያሳየው የኦንላይን ሥራ በከፍተኛ ሁኔታ ቅንጅት የሚታይበት
ዘርፍና የተደራጁትም ራሳቸውን ችለው በልዩ ሁኔታ የሚወጡበት ነው።
 ኢትዮጵያ የመጀመሪያ ረድፍ ዩኒቨርስቲዎችን ፈጣን፣ ባለ ተመጣጣኝ ዋጋና አስተማማኝ በሆነ
በይነመረብ በማገናኘት በኢንተርኔት አማካኝነት የሚሰሩ ስራዎች ዘርፍ ላይ ነፍስ መዝራት
ይኖርባታል

የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ ከአጭር እስከ መካከለኛ ጊዜ (ከ 18 ወር እስከ 3 ዓመት)
2. የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓርኩ ቀዳሚ ቢፒኦ (BPO) እና በኢኮኖሚ የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎች
የሚጠቀሙበት ስራን መሳብ በሚያስችለው አግባብ ማደራጀትና ወደ ስራ ማስገባት
 የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ፓርኮች ሁሉም አይነት አገልግሎቶች ያቀፈ መሆን ይኖርበታል በተለይም በጣም ፈጣን እና ያልተቋረጠ የበይነመረብ ግንኙነት ዋነኛው ነው፡፡
የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ ከአጭር እስከ መካከለኛ ጊዜ (ከ 18 ወር እስከ 3 ዓመት)
 አካታች መሆኑን ለማረጋገጥ
 በኢኮኖሚ የተጎዱ የማህበረሰብ ክፍሎች የሚጠቀሙበት ስራን ለዕድገት እርሾ እንዲሆን ማድረግ
 የተሻሉ አሠራሮችን በመቅረጽ በበይነ መረብ አማካኝነት ሥራዎችን ለሚያከናውኑ ሰራተኞች ጥበቃ ማድረግ
ያስፈልጋል፡፡
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ዘርፍ 4. ቱሪዝምን ተወደዳሪ የሚያደርግ የዲጂታል አሰራር።
የመዝናኛ እና የቱሪዝም ስራ የኢትዮጵያ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ ከ 2007 ዓ.ም. አንስቶ በየዓመቱ በ13% በፈጣን
ሁኔታ እያደገ እና እየተስፋፋ እንዲሄድ አደርጎታል። ይሁን እንጂ የበይነ መረብ ግንኙነት እጥረት እና የቱሪዝም
መረጃዎች አያያዝ እና አስተዳደር ደካማነት ዘርፉ ካለው አቅም አኳያ እድገቱን ውስን አድርጎታል
ሀገራችንን በዚህ ረገድ ስኬታማ የሚያደርጓት ሦስት መልካም አጋጣሚዎች ተለይተዋል። የመጀመሪያው
የቱሪዝም ዲጂታላይዛሽን ግብረ ኃይል በማቋቋም የቱሪዝም ኢንዱስትሪውን ዲጂታላይዝ ማድረግ ሲሆን
ሁለተኛው ደግሞ የዲጂታል የገበያ ስርዓትን በማበጀት የቱሪስት ፍሰትን እና የቆይታ እና ተሳትፎ መጠኑን
ማሻሻል ነው፡፡ ሶስተኛው ደግሞ በቱሪዝም ዘርፍ የተሰማሩ አነስተኛ ኢንተርፕራይዞችን የዲጂታል አገልግሎት
እንዲሰጡ አቅም መገንባት ነው፡፡
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የቱሪዝም ዓመታዊ ጠቅላላ የምርት መጠን በየዓመቱ በ4 በመቶ እያደገ መሆኑና ዓለም አቀፍ የኢኮኖሚ
እድገትን በ3.2 በመቶ እድገት እየመራ መሆኑ
የዲጂታል ቴክኖሎጂዎችን ለቱሪዝም የተጠቀሙ አንደ ደቡብ አፍሪካ፣ ታይላንደና ኬንያ ተሞክሮዎች
እንደሚያሳዩት
 ቱሪስትን ማዕከል ያደረገ የዲጂታል ገበያ ላይ ማተኮራቸው
 የተቀናጀ የመረጃ ስርዓት በመዘርጋት በመረጃ የተመራ የውሳኔ አሰጣጥን ማረጋገጥ መቻላቸው
 በቱሪስቶች ምርጫ ላይ የተመሰረተ ምርትና አገልግሎቶች ማልማታቸው
 በቱሪዝም ዘርፍ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞችን አቅም መገንባታቸው
 በመንግስትና በግሉ ሴክተር መካከል ትብብር ስርዓት መኖሩን ማረጋገጣቸው
 ዓለም አቀፍ ተሞክሮዎችን ማምጣት የቻለ ፈጠራ የታከለበት የጀማሪ ቴክኖሎጂ ኩባንያዎች አስቻይ
ከባቢ ማጎልበታቸው

ኢትዮጵያ ውጤታማ ልትሆን የምትችልባቸው ዕድሎች
ሰ
1.

የቱሪዝም ዲጂታላይዜሽን የትግበራ ቡድን.፣ ለአዳዲስ የዲጂታል ዕቅድ ትግበራዎች ማቋቋም
 ይህን ዕቅድ ለማሳካት በርካታ ባለድርሻ አካላት የያዘ አተገባበር ይጠይቃል

የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ - የአጭር ጊዜ (18 ወራት)
ቱሪስቶችን ማዕከል ያደረገ የዲጂታል ገበያ ስትራቴጂ በመንደፍ የቱሪስት ፍሰት እንዲሻሻልና የቱሪስቶች እንቅስቃሴ
እንዲጨምር ማድረግ
 በማኅበራዊ ሚድያ፣ በበይነ መረብ አሰሳ ወቅት የምንፈልጋቸው መረጃዎች ቶሎ እንዲገኙ በማድረግ
(search engine optimization) እና ሌሎች የማስተዋወቂያ ስልቶችን በመጠቀም በቱሪዝም ካርታ
ላይ የኢትዮጵያን ገጽታ ማሻሻል
 ትግበራዊ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት የየራሳቸውን ሚናና ኃላፊነት እንዲወጡ ማድረግ እንዲሁም
የተቀናጀ የማስተዋወቂያ ዘመቻ የሚጠይቅ ነው
የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ- የአጭርና ጊዜ (18 ወራት)
2. በቱሪዝም ዘርፉ ያሉ አነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች ዲጂታል አሰራሮችን እንዲተገብሩና ዲጂታል
ቴክኖሎጂዎችን እንዲጠቀሙ አቅማቸውን መገንባት (ይህ ድርጅቶቹና አገልግሎታቸው በበይነ መረብ ላይ
እንዲገኙ ማድረግና በዲጂታል የሚፈፀሙ ክፍያዎችን እንዲቀበሉ ማድረግን ይጨምራል)
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ለአነስተኛና መካከለኛ ኢንተርፕራይዞች በስልጠናና ወርክሾፖች አቅማቸውን ለማሻሻል በሀገሪቱ
የተገልጋይ እርካታን በማሳደግ ረገድ ያሉ መሻሻሎችን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ተጽዕኖ አላቸው፡፡

የትግበራ የጊዜ ሰሌዳ - የአጭርና ጊዜ (18 ወራት)
አካታችነትን ለማረጋገጥ በባለድርሻ አካላት መካከል ተቀናጅቶ መስራትን ይጠይቃል፡፡

ስትራቴጂው በርካታ ምክረ ሃሳቦችን እና ቅድሚያ የሚሰጣቸውን ፕሮጀሰክቶች ይዟል፡፡ ከእነዚህም ውስጥ
አብዛኛዎቹ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር በራሱ ማከናወን የማይችላቸው ናቸው፡፡ የዲጂታል
ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂው ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን አጀንዳን በፍጥነትን ለመገንባት ተግባርተኮር እይታን
ያካተተ ነው፡፡ ፕሮጀክቶቹም በአጭር-ጊዜ (18 ወራት) ፣ በመካከለኛ-ጊዜ (18 ወር እስክ 3 አመት) እና በረጅምጊዜ (3 አመት-5አመት) እንዲተገበሩ የተከፋፈሉ ናቸው፡፡
የቴክኒክ ደረጃዎችን በመለየት ፣ ታሪፎችን በማውጣት ፣ የአገልግሎት አሰጣጥ እና የጥራት አቅርቦትን
በማስተካከል ፣ ፉክክር በማቀናጀትና የፖሊሲ ማሻሻያ አቅጣጫን ለማስቀመጥ የሚረዳ ተቆጣጣሪ ኃይል ወሳኝ
ነው
ቀጣይ ደረጃዎች
ስትራቴጂው በኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር አስተባባሪነትና አመቻቺነት በአፈፃፀም ደረጃ ላይ ይገኛል ፡፡
የስትራቴጂው አፈፃፀም አስተዳደር፣ የገንዘብ ድጋፍ እና ክትትል እየተጠናቀቀ ነው፡፡
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